ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СВОЯТА ИСТИНА
ПИСМО 9
Аз, Христос, се явявам чрез тези ПИСМА, защото не мога да се върна в телесна форма
или отново да се въплътя в човек. Всъщност самият аз представлявам толкова фини и възвисени
вибрационни честоти на съзнанието (в които и живея), че никаква физическа форма не е в
състояние да побере моето духовно съзнание.
Единственият начин, по който да достигна до вас бе чрез някое човешко същество –
чувствително, долавящо неща извън човешките възприятия, покорно и отдадено на „Бог”, родено
да бъде канала, през който да наблюдавам глъчката на неговия активен, изпълнен с бурни
преживявания живот, както и световните събития.
Успях да се запозная отблизо с конфликта и болката, непознати в отминалите времена, тъй
като научните и технологични открития, но и упадъкът на морала и традиционните ценности,
доведоха до нови стресови условия на съвременния живот и нови начини, по които се
осъществяват взаимоотношенията между модерните хора.
С помощта на гъвкавия ум на моята „писарка“, съвременните човешки условия ми се
изясниха до известна степен.
Без това знание за човешкия живот Писмата нямаше да са написани във форма, която да е
от помощ за човешкото съществуване в този момент.
Процесът на частично застъпване на умовете започна преди раждането на моята „писарка“
и продължи през нейните младежки и зрели години.
Започвайки чрез пълно препрограмиране на ума й и пълно прочистване от старите
концепции, „писарят” ми бе подложен умишлено на всеки вид човешки преживявания,
свидетелствайки по този начин за борбите и страданията на съвременния живот. Благодарение на
моите насоки, тя преодоля многото различни причини за нещастие, кулминацията в това
начинание бидейки смъртта на нейното его и умственото и емоционално робство на
материализма. Тя преминава в момента в съзнателните честоти на всемирна любов и е
почувствала лично Реалността на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ. Така че тя е достатъчно
пречистена да приема все по-ясно моите учения, за да бъдат разпространени по целия свят.
Под мое влияние тя се оттегли от обществения живот в уединение и самота и в крайна
сметка стана зависима от мен за ежедневната воля за живот. Тя работи с пълна ежеминутна
готовност да приема словото ми, когато космическите и нейните лични енергии й позволят да ме
чува и приема. Имам пълно доверие в нейната честност. Познавам нейната отдаденост да очаква
да ме чуе ясно като й посочвам недвусмислено, когато съм аз, който говори. Докато не проговоря
– тя е неспособна да пише.
Казвам ви това, за да разберете от какви енергии на ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ са
приели форма тези Писма.
**888**
Явявам се отново чрез това Писмо, за да свържа всички нишки от предходните
ми осем ПИСМА и да ги представя В СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ, показвайки как
ученията ми имат отношение към всеки аспект на земния живот и към всички
нации.
ПИСМАТА имат за цел да дадат един тласък, един подтик, за да се съгласите да
откриете умовете и сърцата си към вашия ИЗВОР на БИТИЕ. Те целят също да ви
помогнат да разберете напълно въздействието на индивидуалните и колективни
мисли и поведение във всеки аспект на вашето земно съществуване.
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Макар дадените ви в миналото закони за поведение да бяха основно формулирани като
„Вие няма да … и ако все пак извършите непозволеното, наказанието ще е ...”, то истинските
духовни закони са напълно различни.
Те изразяват следното:
„Имайки предвид Кои сте Вие и вашето място в земното съществуване … ако действате в
хармония със Законите на вашето Съществуване … ще отворите цялата си система - душата,
ума, емоциите, тялото и личните обстоятелства в живота ви, към непрекъснатия приток на
Божествено Съзнание, вашата Жизнена Сила. Действайте в съгласие с тези закони и
плодовете на вашата дисциплина ще се върнат към вас като благословия, предоставяйки ви
здраве, хармония и благоденствие.”
„Но ако пренебрегнете Законите на Съществуване и продължите да живеете, както
преди да получите това послание, тогава животът ви ще бъде белязан, както преди, от безредици,
трудни климатични условия, изгубени реколти, финансови кризи, глад и стресови състояния.”
Говоря ви чрез тези Писма с изричната цел да успеете да достигнете истинско,
устойчиво спокойствие на ума, духовни любов и радост, както и вътрешно изцеление
на ума, емоциите и тялото.
Вече трябва да сте разбрали, че това беше и единствената ми цел при
последната ми мисия на земята – да покажа на хората как самите те създават своите
собствени нещастия.
„Християнските” църкви са ви казвали, че творенията на „Бог” трябва да „славят и угаждат
на Бога”, спазвайки неговите Закони.
Но това не е истината. „Славенето на Бог” е езически ритуал. Когато хората „славят Бог”, те
поставят „Бог” отделно и над себе си – „недосегаем и страшен – защото кой знае какво зло ще
изпрати на земята, ако хората не действат съгласно волята му”.
Това не беше посланието, което донесох на земята. Аз говорих за „Отеца”,
който задоволява всички потребности, който отговаря, когато бъде повикан, който
изцелява, когато бъде помолен за това, който едновременно е отвъд хората и „вътре
в тях”, което значи, че Творецът е всемирен.
Юдейската религия учи, че само първосвещениците могат да доближат „Светая Светих” и
да отправят молби от името на хората. Народът може да достигне до Йехова само чрез
свещениците, носейки птици и животни, които да се принасят в жертва поради „греховете” на
хората и за омилостивяване на Йехова. По този начин евреите получават „опрощаване на
греховете”.
Многократно учих хората, че те ще получат опрощаване на греховете от „Отца” в
зависимост от желанието им да си прощават един на друг – защото им се случват неща, които
сами са „посели”. Също учих хората да се обръщат директно към „Отеца” и да се молят с прости
думи за потребното им. Уверявах ги, че ще бъдат чути и на молитвите им ще бъде отговорено,
стига да се молят с пълна вяра, без да имат съмнения в ума. Разберете добре, че всичко, на което
учих евреите бе в конфликт и в пряко противоречие с преподаваното от техните религиозни
старейшини. Поради това свещениците ме мразеха - и ме разпнаха, задето поставях под въпрос
техните високопоставени позиции на „лични довереници” на „Всевишния”.
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Тъй като, поради страх от гонения след смъртта ми, учениците ми не се отказаха напълно
от Стария Завет, голяма част от неговата мисловност бе привнесена в „християнската” религия.
Тялото и кръвта на „Исус” заеха мястото на жертвоприношенията на животни, правени от
свещениците пред олтара. След много години и с налагането на Рим като защитник на
„християнската” религия, както еврейските свещеници по-рано, „римските” свещеници започнаха
да се обличат в скъпи одежди и използваха сребърни и златни принадлежности за религиозните
церемонии.
По времето на Павел това би било немислимо. Негово бе простото послание за „спасение
чрез разпъването ми на кръста", което не бе посланието, донесено от мен на сънародниците ми в
Палестина. Посланието на Павел увековечаваше еврейската традиция на „жертвоприношение на
един за плащане за греховете на останалите“. Какво позорно малодушие! Все пак Павел извърши
и много дела от полза за човечеството, тъй като положи началото на движение, чрез което всички
раси могат да са еднакво благословени. Той очерта начин на мислене и всекидневно поведение,
които внасят хармония в живота на онези, които полагат усилия да живеят съгласно проповедите.
Твърде вероятно е някои еврейски традиционалисти отново да отхвърлят бурно думите ми
при второто ми идване с тези Писма. Този път ще ме упрекнат за многобройните ми препратки
към древната еврейска практика да се принасят в жертва животни и птици в Храма, за да се
умилостиви Бог и за опрощение за греховете. Но, въпреки техните възражения, остава
историческия факт, че Храмът е бил място за извършване на жертвоприношения в пламъци,
миризмата от които след това е тегнела над Йерусалим. През целия си живот съм знаел, че цялата
структура на Храма е крепена на мит, на една измислица, плод на човешкото въображение,
рационализация на непонятното в духовен план за умовете на хората.
Аз бях там! Чувствах горещите камъни под обутите ми в сандали крака и слънцето над
главата ми. Спорих с фарисеите, понасях с доза насмешка техните присмех и подигравки.
Наблюдавах ги как догматично проповядват за тегловен живот, изпълнен с постоянно
подчинение на една безполезна традиция относно храните и напитките, която бе изцяло ненужна!
Аз бях там! Понякога насмешката запалваше искра на палавост в ума ми и аз сервирах на
фарисеите същия присмех, с който те се отнасяха към мен и моите проповеди, като подражавах на
техните лични навици, на показността на облеклото им и тeхните закони.
„Той е глупак!”- казваха те и се присмиваха с тeхния сарказъм на посланието ми „Божието
Царство е във вас”.
„Кажи ни как би могъл „Бог” да е в човек?”- крещяха те подигравателно.
Използвайки многобройни презрителни доводи, те се позоваваха на пророците и
сравняваха техните идеи за Всемогъщия Йехова с моите описания на жизнерадостния „Отец”,
„мислещ дори и за птиците”. Как е възможно това, настояваха те, когато птиците се пренасят
редовно в жертва в Храма, за да заплатят за греховете на хората? Щеше ли Моисей да създаде
подобна свята традиция за изгаряне на жертвоприношения, ако животните и птиците имаха дори
и малко значение в очите на Всевишния?
Оставах спокоен пред словесните им атаки. Те разполагаха само с доводите на еврейската
традиция, за да обосноват своите послания – докато моят ум бе проникнат от истинското
познание за самото битие по време на просветлението ми в пустинята. Бе ми дадено да разбера
всемирната и съзидателна ДОБРА ВОЛЯ на „Отеца”, което ми позволи да възприема и да
извърша неща, немислими за един първосвещеник, фарисей, садукей или книжник.
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Тъй като разбирах естеството на ИЗВОРА на БИТИЕ, можех с вяра да положа ръце на
сакат човек и да го върна отново в неговата цялост. Кой може да сравнява това познание с
абсурдните традиционни закони на свещениците? Свещениците, фарисеите и всички останали
религиозни фокусници знаеха, че никой от тях не би могъл да извърши подобни неща. Те ме
ненавиждаха, задето поставях под съмнение тяхната власт, мразеха ме за силата, с която им се
съпротивлявах и ме хулеха, защото привличах тълпи от хора, най-вече когато изцелявах, нещо,
което никой не би могъл да отрече.
Правех това на открито, пред очите на всички, акт на любов, за който свещениците
твърдяха, че само Бог може да извърши и поради това аз трябва да съм бил дете на сатаната!
Нещо повече, те не смятаха изцеленията за акт на любов, а за непонятно богохулно присвояване
на ролята на „Бог”. Те ме обвиняваха в „самоизтъкване” на чудотворните ми сили, но не можеха да
обяснят как са ми дадени подобни чудотворни сили. Затова постановиха, че трябва да съм син на
Велзевул.
В светлината на тези обяснения, на вас, които четете тези думи, би трябвало да ви е също
толкова ясно, както бе ясно за мен, когато живях в Палестина, че цялата йерархия на юдаизма е
изградена от егоистични, суетни, самонадеяни мъже, живеещи единствено според правилата и
законите. Но когато пред ума им бъде поставено предизвикателство, те не могат да му отговорят, а
изпадат в силно емоционални пристъпи на язвително възмущение. Има ли място за чудене
тогава, че когато бях изправен пред съвета, запазих спокойствие и отказах да общувам с подобни
ограничени умове?
Да, действително се намирах в Палестина преди 2000 години. Живях сред обикновени
мъже и жени, които бяха приучени да се страхуват от Йехова по много осезаем начин и които бяха
обсебени от идеята да плащат за жертвоприношения чрез изгаряне, за да избегнат наказание за
своите грехове. Бях отгледан и индоктриниран да се страхувам от Йехова. Но бях роден да събудя
евреите от дългия им сън на митове и заблуди; да ги освободя от обременяващата история на
войни и кръвопролития, караници и конфликти; на възмездяване за загубата на око с глава; на
скрито и тайно съгрешаване, което не е грях, ако човек не бъде разкрит. Но ако бъдеше разкрит,
тогава цялата тежест на Мойсеевия Закон се стоварваше върху главата на грешника, без
състрадание, милост или дори мисъл на съмнение относно истинските мотиви за прегрешението.
Тъй като бях роден с мисия да отворя умовете и сърцата на евреите за Реалността,
която им е дала живот и битие, още от ранна възраст аз отхвърлях еврейското учение. Някакъв
дълбоко скрит духовен инстинкт се бунтуваше срещу старовремското еврейско убеждение да се
оставя друго живо същество да носи отговорност и да „заплати цената” за своеволията и греховете
на другите. Нещо повече, не можех да приема, че „Бог”, който е сътворил този чудесен свят, би се
радвал да му принасят в жертва неговите собствени създания, за които е осигурил толкова
изобилие и благоприятстващи условия за съществуване.
Беше ми невъзможно да изпитвам уважение към подобни нелогични вярвания и практики.
След просветлението ми в пустинята, отхвърлих още по пламенно еврейските традиции.
Така както дойдох в човешко тяло преди 2000 години, за да спася еврейската нация от
капана на фалшивите и измислени от човека обременяващи религиозни практики, така идвам
сега чрез тези Писма. Те са предназначени да бъдат разпространявани по целия свят, за да заявя
категорично, че „християнската религия” не отразява по никакъв начин моето истинско
ХРИСТОВО послание, нито както го поднесох в Палестина, нито сега, когато тези Писма ще
провокират гняв и осъждане от ортодоксалните „християни”. Християнската религия, каквато е
понастоящем, е само каша от замъглените избирателни спомени на моите ученици,
похвалните проповеди на Павел и други стари писания.
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Много по-късно, тъй като на християнската религия й липсваше визуалното въздействие
на боговете и богините на римляните, тя бе окичена с „театралната”, но „целесъобразна”
безсмислица, за да се впечатлят онези, които Светата римска империя искаше да привлече в
лоното си. По-късно тази империя наложи парични тежести на наивните хора, дори още понесправедливи от данъците, които светската Римска империя събираше от покорените народи.
Дори Цезар не е искал от душите да плащат, за да влязат в рая!
Може би се питате защо толкова директно отхвърлям „юдаизма” и „християнството”?
Поради това, че е изключително важно за разпространението на моето ХРИСТОВО
ПОСЛАНИЕ хората да разберат напълно истинското естество на религиите, които държаха
човечеството в своя капан до двадесети век. Докато не разберат измамните основи, върху които се
градят всички техни убеждения, хората трудно ще се освободят от съкровените си вярвания.
Разберете добре, моля ви, че когато заявявам тези неща, аз говоря за „християнската
религия”, за „стълбовете на вярата”, за „догмата и теологията”. Нямам предвид онези велики
души, които търсеха (и продължават да търсят) Бог и Истината отвъд догмата и вярванията.
Много от тях получиха вдъхновение от мен в умовете и сърцата си, но се страхуват да се разделят
със своите съкровени вярвания. Те са възпрепятствани от религиозните практики. Дойде
моментът да ги изоставят, да израснат духовно и в осъзнаване на истинския ИЗВОР на БИТИЕ,
повеждайки своите паства след себе си.
На всички „християнски” църкви казвам:
„Събудете се! Настана време да излезете от дългия хипнотичен сън, в който разумът бе
потъпкан от сковаващи традиции и патетичност. Те са предавани през вековете от поредица от
хора, твърдящи, че са най-висшата инстанция за всичко, проповядвано от мен в Палестина. Не се
страхувайте от последствия, анализирайки вашите минали вярвания и ги премахнете от
мисленето си. Прочистете паяжините на илюзията и МИСЛЕТЕ!
Когато вие, „християнските” свещеници приемете напълно, че аз, Христос, действително
съм се върнал „като мълния, пресичащ небето от Изток на Запад”, за да се обърна днес към хората
по целия свят и когато сте готови да отделите моите истински послания от плявата - тогава ще
видите вашите църкви отново да се пълнят с хора, жадни да осъществят контакт с Реалността,
за да живеят в пълна хармония с ИСТИНАТА за БИТИЕТО. Но вие, другите свещеници, които
целенасочено и егоистично продължавате да проповядвате „християнската” догма, за да спасите
репутацията си и да запазите доходите си, ще видите как религията умира от естествена смърт в
следващите тридесет години и ще бъдете изоставени от паствата си, които вече усещат, че думите
ви са само едни празни думи - без духовен живот в тях. Ще видите как ръководството на църквите
ви преминава към онези, които са осъзнали, че аз самият съм се върнал сред човечеството, за да
му покажа пътя и да му отворя вратите към „Царството Небесно”.“
Съществуват и такива, чиито властови позиции са застрашени от тези Писма на
ХРИСТОС - от моите Писма. Те ще им се противопоставят неистово. Ще ме оклеветяват по
всякакъв начин във всички видове медии - хора без скрупули, които подбуждат обществения гняв,
за да изкарват пари от разрушителни, отмъстителни сензации.
Трябва да ви предупредя, че колкото по-голяма е шумотевицата по целия свят, толкова побързо Писмата ми ще достигнат и убедят хората, уморени от старите вярвания, че най-после са
чули простата ИСТИНА на БИТИЕТО. Те ще реагират бързо на нейната любов и на нейния
призив да се напуснат низшите нива на човешко съзнание, за да започнат въздигане към повисшите духовни измерения, където ще почувстват първия прилив на вътрешен мир и
задоволство.
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Ще има конфликти в средите на развлекателната индустрия, тъй като все повече хора ще
осъзнаят (и ще се обявят против) насилието и разложението, с които „ДЕГЕНЕРАТИТЕ”,
завладени от желанието да натрупат несметни богатства, облъчват цялата съзнателна съвкупност
от ум, емоции и тяло. Тези духовни вампири разбират странното очарование на нечестивото и
мрачното за невежите, които са толкова презадоволени от сигурността, удобствата и лукса на 20ти век, че вече не намират удовлетворение в тях. Те се нуждаят от вълнение, за да стимулират
своите преситени съзнания.
Ако животът на хората бе действително толкова ужасен, колкото се показва в програмите,
които се гледат всеки ден, те щяха да извърнат поглед от екраните в търсене на нещо красиво и
успокояващо, което да донесе покой на измъчените им нервни системи. И въпреки това, ако
помислите честно върху състоянието на вашия настоящ живот, ще осъзнаете, че той вече се е
превърнал в предизвикващ ужас огледален образ на всичко, което вашата развлекателна
индустрия ви предлага от средата на ХХ век.
Хората са облъчвани с най-лошите сценарии от търсещите сензации кино, телевизия,
книги и в момента се оплакват, че старото чувство за сигурност, на което са се наслаждавали в
миналото, вече е изгубено. Виждам ви на земята, барикадирани зад огради с електрически ток,
високи стени и зад ескорта на телохранители, които самите предателски убиват онези, които
пазят. Виждам мъже и жени, които по-рано са ходили безстрашно по улици и алеи през нощта, да
се заключват зад блиндирани врати, страхувайки се от най-ужасяващите и брутални атаки.
Виждам расите травматизирани от собствените си представители. Виждам геноциди, революции,
бомбардировки, покушения, безсмислени убийства от всякакъв вид. Убитите започват следващия
си живот все още травматизирани от шока на неочакваната и брутална смърт. Виждам ги и се
грижа за тях, стига да са готови да ме видят и възприемат. Много, много хора са далеч от
готовността да се пренесат в по-висша форма на съществуване и продължават да живеят в
сенките, докато не се освободят чрез прераждането. Земният живот се е превърнал в ада, който
показват по вашите екрани и във вашата литература. Защо? Защото вашата така наречена
цивилизована „култура” позволява на бруталността във всички нейни извратени форми да влезе
във вашите домове чрез телевизията, за да дразни и възбужда най-низките инстинкти. Вие я
искахте и сега я имате всекидневно и в най-директна форма. Никой не е имунизиран от
разрушителните й ефекти, които сами сте си навлекли.
И вас ви учудва, че аз, Христос, съм се върнал при вас в тази епоха, за да ви обясня какво
си причинявате сами?
Как би могло едно духовно въплъщение на ЛЮБОВТА да остане далеч от подобна агония
на духа и да не протегне ръка за помощ, когато е възможно? Поради това, както казах и преди, не
съм сам с моята задача. Чрез тези Писма говоря от името на всички Учители.
Всеки Учител се грижи за онези, които следват земните му проповеди. Всеки
Учител призовава своите последователи неотложно да четат, да се покаят, да се
молят да могат да попият ИСТИНАТА, съдържаща се в тези страници. Борете се за
пречистване на мислите и действията си, превърнете се във въплъщение на любовта
към всички.
Знайте също, че тези Писма ще положат началото на Епоха на Промяна.
Когато хората по целия свят действително осъзнаят стореното на съзнанието им от алчни,
безскрупулни и деградирали магнати, те ще почувстват извънмерен гняв. Обществеността ще
започне да разпознава коварните и подли начини, по които хората са примамвани постепенно в
мрежите на мерзостта.
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И аз, Христос, трябва да ви кажа, че когато това се случи, вече няма да смятате думата
„мерзост” за старомодна отживелица. Ще разберете ясно границата между благотворните,
даряващи живот форми на съзнанието (или думи) и разрушителните схеми на съзнанието.
Ще се разбунтувате и ще наречете, на всички езици, разрушителните форми на съзнанието
„мерзости“.
Съвестните и истински обичащи родители ще се изправят твърдо срещу настоящите форми
на развлечение. Ще попречат на децата си да продължат да гледат упадъчната съвкупност от
неприятен и груб език, необуздано насилие и безразборен, емоционално фалшив секс, която в
момента се излива от вашите екрани, в книгите и в медиите. Вашето общество е проникнато от
тези низши и презрени творения на съзнанието, които са като гангрена и заразяват човешкия
живот и човешките действия.
Родителите също ще осъзнаят, че ФОРМИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО, създадени в умовете
на техните деца, са постоянно разрастваща се основа за бъдещия им живот като възрастни и ще
започнат да се интересуват за ЕТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ, преподавани в училище.
Родителите вече няма да са загрижени за преподаваните в училищата религии, тъй като те ще
представляват интерес за малко хора. Но ще проявяват сериозен интерес към вида философии за
живот, отношение, водене на спорове, държане при конфликти, изказване на мнения,
насърчавани и толерирани в бъдещите училища, както от учители, така и от ученици.
Ще се оформят сдружения, създаващи малки училища въз основата на тези Писма, тъй
като старите знания, възприемани като отживелици, ще бъдат изоставени. Ще се постави
ударение върху езиците, изкуствата, логиката, умението за водене на ефективно и вдъхновяващо
общуване, развиването на конструктивното творческо въображение, математиката и науките, а
също и занаятите.
Учебната програма ще се фокусира върху развиване на умението да се прави разлика
между истина и мит, да се разбират напълно най-висшите ценности, които предстои да бъдат
овладени и затвърдени, както и най-конструктивния и продуктивен начин да се използват в
живота за подобряване на условията за самия човек, нацията и дори на света като цяло. Освен
това детето ще бъде обучавано в онези науки и занаяти, които ще му позволят да работи щастливо
и успешно в избраната област. Децата ще бъдат обучавани с нова аура на загриженост и любов и
ще им бъде показвано как да демонстрират подобна загриженост и любов в класните стаи. Те ще
бъдат насърчавани да работят с радост и щастие. Ако това не става лесно с някое нещастно дете, то
ще му бъде показано как да постигне радост и щастие и ще бъде наградено при постигане на
успех.
Хората ще се ценят съгласно тяхната целеустременост в търсенето на по-висшите нива на
духовна мисъл и тяхната отдаденост към интересите на онеправданите и на общностите като цяло.
Истина ви казвам, на вас, хората по целия свят: изключително неотложно е да
разберете ИСТИНАТА, че сте родени да придадете индивидуална форма и да
изразявате ВСЕМИРНОТО – ИЗВОРЪТ на вашето БИТИЕ – с последователно
израстващо съзнание, достигайки накрая върховното ИНДИВИДУАЛНО проявление
на вашия ИЗВОР на БИТИЕ:
ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ.
Знайте също, че вие сте създадени да бъдете обгрижвани, хранени, задоволени
във всяка ваша потребност и така да се осигури вашето здраве, добруване и
хармонично благоденствие през цялото време, докато вашата душа е на пътя на
индивидуалното повторно единение с Извора на Битие – Божественото Съзнание.
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Докато не възприемете тази ИСТИНА НА БИТИЕТО, вие няма да реализирате
истинския си потенциал на земята нито във физически, нито в духовен план.
Нито една държава, религиозна организация и нито един човек, без значение
за колко високопоставен се смята да е той, няма да успеят да променят съдържанието
на тези Писма, тъй като:
Аз, ХРИСТОС,
също излъчвам ИСТИНАТА за БИТИЕТО по целия свят, към всички, които са на ниво
на духовните честоти, позволяващо им да получат ИСТИНАТА. Такива хора ще Я
получат, почитат и възприемат напълно, без никакви резерви, като източник на
напътствия за техните мисли и действия. Ако има такива, които не могат да разберат
или получат Писмата, това ще бъде само защото те все още не са се въздигнали до
нужните нива на съзнанието, за да влязат в унисон с НЕЯ. Тяхното израстване ще се
осъществи по-късно.
Поради това казвам на онези, които все още не изживяват качеството на живот, което
описах като принадлежащо ви по Божествена ВОЛЯ: спрете да се питате къде се коренят
проблемите с живота, хората, случките – или с вас…
Погледнете във вашия собствен мисловен процес, вашето отношение към живота като
цяло, вашите чувства към другите хора и към самите вас: открийте какви мисли (и очаквания) ви
занимават през повечето време. Те създават мощна съзидателна енергийна сила в съзнанието,
която вие излъчвате през деня. Тя ще привлече към вас точно онова, от което се страхувате или
очаквате. Понякога негативните съзидателни форми на съзнанието са заровени дълбоко в
подсъзнанието ви, имплантирани там преди много години поради определени обстоятелства. Или
негативният съзидателен импулс на съзнанието може да е дошъл от ваш предишен живот. Във
всеки случай, ако постоянно сте подложени на лоши преживявания, проучете вътрешното
състояние на съзнанието си и открийте какъв вид негативни очаквания владеят вашето
подсъзнание. Открийте и какви са отношенията и чувствата ви към другите хора.
Винаги ли живеете в хармония със Законите на Съществуването? Изразявате
ли „безусловна любов“ на всяко ниво от вашия живот, към всяко едно от вашите
преживявания? Способен ли сте да виждате „светлината на душата“ във всяко живо
създание – или виждате само импулсите на тяхното его, тяхната сенчеста страна?
Осъзнавате ли, че към всеки човек, който отхвърляте или може би
критикувате, аз – Христос – винаги храня най-висшата любов и състрадание? Аз
обгръщам всички с моята безусловна любов.
Винаги помнете, че вашият ИЗВОР на БИТИЕ е в две състояния –
в равновесие и в действие.
АКТИВНОТО състояние на вашия ИЗВОР на БИТИЕ е измерението, в което сте били
създадени и сте получили индивидуалност.
РАВНОВЕСНОТО състояние на вашия ИЗВОР на БИТИЕ е измерението на идеалната
тишина и покой, в което основните ИМПУЛСИ НА СЪЗИДАНИЕТО са тясно вплетени в
прегръдка на взаимен контрол.
Осъзнайте, приемете, разберете напълно, че при всяко ново „учебно занятие“ в
това училище, което е земята, вие винаги имате достъп до Божествената Любеща
Интелигентност. Тя разрешава всеки проблем по идеалния начин, а вие се издигате
отвъд честотните нива на паниката и страданието.
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За това вие разрешавате проблемите си бързо и гладко и разбирате, че вашият
собствен запас от мъдрост и знания се обогатява по различни способи.
По този начин вие се развивате на всяко ниво от вашето битие.
Моята цел е, при явяването ми чрез тези Писма, да ви покажа начина да живеете в хармония
със Законите на Съществуването, да ви помогна да избегнете ненужни страдания, ограничения
и лишения, причинени от вашето непознаване на Законите. Но държа също да отпечатам във
вашето съзнание, че е естествено всеки да е подчинен на ритъма на своя живот. Всеки преминава
през силни периоди, когато притокът на благоволение ви носи всички неща, които сте искали и вие
сте на върха на човешкото щастие и успех. Вие ликувате! После идва моментът, когато внезапно
ритъмът на живота се променя, ресурсите пресъхват, взаимоотношенията стават трудни и
нестабилни, кариерата ви тръгва надолу, появяват се пречки, които ви задържат в пасивност
продължително време. Може да се питате къде сте сбъркали. По-рано сте прилагали успешно
ЗАКОНИТЕ на СЪЩЕСТВУВАНЕТО, а сега се сблъсквате с предизвикателства всекидневно и
нищо, което мислите или правите, не облекчава действително стреса на всекидневието.
Когато (ако) такива моменти ви сполетят, укротете се и бъдете търпеливи в
сърцето и ума си: знайте, че все още черпите живот и посока от Божественото
Съзнание, въпреки че изглежда, че не е така, въпреки привидните мъки. В такива
мигове е важно да се оттеглите в себе си, да се запитате къде вашето съзнание е могло
да се подхлъзне през силните моменти – и да засилите вашата връзка с Божественото
Съзнание.
Без тези тъмни периоди на депресия, вие няма да израснете духовно. Те ви
носят специално послание. Така че не се поддавайте на отчаяние и мъка. Макар че
може да се чувствате крехки, това е вашата зима на себепознание и вътрешно
обновяване, която в крайна сметка ще се окаже по-голямо благодеяние, отколкото
преди са били „върховите периоди“. Имайте кураж и не губете вяра. Изчакайте
търпеливо, докато зимата постепенно отстъпи на вашата духовна пролет.
Постоянствайте, отпуснете се и изчакайте с доверие момента, когато
Божественият Живот отново ще потече във вашия ум, сърце и всекидневен живот.
Тогава всичко, за което сте се надявали, ще започне да се проявява в живота ви. И
през това време осъзнайте и се осланяйте на факта, че ако вече не усещате притока на
Божествено Съзнание по време на вашите медитации, това не е защото сте
изоставени, а защото вашите космически вибрации (и следователно вашите лични
вибрации на съзнанието) просто са в ниската си точка. Вие вече не успявате да се
издигнете, за да усетите, както по-рано, вибрациите на Божественото Съзнание. Но,
макар че може да не ги чувствате, бъдете уверени, че винаги сте обгърнати от тях и от
БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ.
Освен това искам да ви напомня и да затвърдя в съзнанието ви, че от момента, в който найонеправданото от всички човешки същества разбере истинското естество на своя произход, то може
да използва знанието, за да започне да се освобождава от своите проблеми. То може да се издигне
до всяка висина, която пожелае за себе си – при условие, че всеки ден се настройва към
ИЗТОЧНИКА НА СВОЕТО БИТИЕ и черпи посока, вдъхновение и напътствия от
Неговата Безкрайна Мощ, Неговия Живот.
Вие не сте жертви на съдбата. Вие сте жертви на собственото си съзидателно съзнание до
деня, в който не прозрете ясно, че вие самите оформяте изцяло вашето съзнание. Когато тази
възхитителна Истина ви озари, ще започнете да преобръщате живота си и в крайна сметка ще
откриете, че може да работите, за да станете Учител и да достигнете пълната свобода в
БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ.
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Помнете най-вече, че при вашето духовно търсене целта трябва да е да поддържате
честотите на съзнанието възможно най-стабилни в най-извисените духовни възприятия. Това е
изключително трудно за човешкия ум, тъй като той копнее силно за нови духовни и умствени
стимули, предизвикващи интерес.
Но ви казвам: никак не е достатъчно да прочетете тези Писма и след това да преминете към
други книги, надявайки се да откриете по-висша или по-вдъхновяваща истина.
Аз, Христос, ви казвам: действително до този момент няма по-висша истина или поизвисен път, които да са на ваше разположение.
Понякога може да чувствате, че сте открили нещо по-възвишено, защото на нивото на
сегашното ви човешко съзнание вие сте привлечени от това, което е по-достъпно написано за вас.
Но може да сте сигурни, че ДУХОВНАТА ИСТИНА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО е единственото
ПОЗНАНИЕ, което накрая ще ви доведе до ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, което единствено е
вашата истинска посока.
ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ е духовното съзнание на всички велики Учители. Няма нищо
по-висше. За да разберете по-добре, може да потърсите автори, които вече са открили за себе си и
практикуват написаното в Писмата. Но не следвайте онези, които цитират други писатели, все
още вървейки след други авторитети: те продължават да търсят път да проникнат чрез човешката
мисъл в необятността на духовната Истина, която се намира отвъд човешката мисъл. Те, както и
вие самите, са все още в подстъпите на съзнанието. Те не са пробили умствения и емоционален
пласт, за да могат да се приближат до пределите на ПРОСТРАНСТВОТО.
Не вървете след онези, които намират удоволствие в „чудесата” на окултните практики
(или пишат по темата), като ви карат да ги практикувате сами, защитавайки употребата на
материални средства, за да увеличите енергията в различни сфери на живота ви. Използвайки
материални средства като кристали, свещи, благовония, ароматни пръчици, вие фокусирате
вашето човешко съзнание върху предмети и им придавате някакъв смисъл на човешко ниво,
извън това, че са приятни за употреба. По този начин те закотвят вашето човешко съзнание към
„ефекти” на изцяло земно ниво, държейки ви постоянно на това ниво на съзнание, което не
можете да надраснете. Но ако желаете да се издигнете до истинските духовни измерения на
съзнанието, напротив, вие трябва да проникнете и след това да се издигнете над земното
измерение на човешкото съзнание. Единствената истинска енергия, истинската изцерителна
Жизнена Сила идва от постоянния ви контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Пътувайки
нагоре, вие ще проникнете по-фините вибрации на астралните равнини, но не губете времето си в
тях. Те са само проявление на по-висши физични форми на съзнанието и не са, въпреки това,
истинската ви цел.
Хармонията с Божественото Съзнание и пълния самоконтрол трябва да са вашия
смисъл в живота и ваша единствена цел. Когато ги постигнете, всичко, което някога сте искали за
себе си ще бъде ваше - по един нов, трансцедентален и вечен начин.
Може да прочетете тези Писма и да решите, че искате да продължите както до момента,
запазвайки вашето его-съзнание, но да разчитате и на Божественото Съзнание да ви помага в
трудни моменти. Знайте, че самият живот в крайна сметка ще ви убеди, че нито един друг път не
носи такива награди, каквито душата ви, скрита и тихо чакаща за освобождение, копнее да
почувства – най-вече тази на пълното повторно единение с Божественото Съзнание.
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Ето най-големия подарък, който може да направите на себе си или на някой друг: да
приемете с благодарност във вашия ум (и да се опитате да посеете в други възприемчиви умове)
пълното и вдъхновено познание за онова, което в действителност представлявате вие и
другите и какво може наистина да постигнете, когато вие и другите отхвърлите вашата
собствена воля и упорството и потърсите ИЗВОРА на БИТИЕ за помощ, насоки и
удовлетворение на всяка потребност.
Превърнете се в Светлина за себе си и за всеки, способен да я получи.
Междувременно никой не може да абсорбира знания на празен стомах. Поради това трябва
да се осигури определено количество храни на материално онеправданите, за да се подпомогне
процесът на духовното и физическото им еволюционно развитие, ако искате да им поднесете и
духовна храна. Бъдете готови да давате на другите и знайте, че давайки, вие ставате част от
системата на „даване и получаване” на цялата вселена.
Невъзможно е да давате и да не получавате обратно – освен ако вие самите вярвате, че
живеете единствено и само от осигуреното чрез работа, от вашата банкова сметка или инвестиции.
Ако това е, което вярвате, то това е, което и ще преживявате.
Докато хората не се събудят наистина и не отворят очи за пълното разбиране, че са
индивидуално проявление на ИЗВОРА на тяхното БИТИЕ, тази комбинация от
ИДЕАЛНИТЕ ИМПУЛСИ на Съзидание и Любов, те ще останат привързани към
примамките на материализма, удовлетворяването на телесната похот и желанието за
самоизтъкване пред другите – което варира от изкупуване на фирми и стачки в търговията и
промишлеността и груба дисхармония във взаимоотношенията, стигаща до убийства,
изнасилвания и войни. Когато човек наложи егото си над друг, започват гневните раздори.
Това е първичен Закон на Съществуването, който трябва да бъде огласен
навсякъде по света.
И така, трябва ли и как човекът трябва да се бори ежедневно, за да съществува в свят,
естествено доминиран от подтиците на егото – завладяващото желание за лично задоволяване?
Отговорът се крие в моите думи: „Постъпвайте с другите така, както искате да
постъпват с вас.”
Това е първата стъпка към преодоляване на егото.
Когато участвате в спор, нека всяка страна бъде напълно справедлива към
другата.
Слушайте, възприемайте, обмислете, направете корекции, доколкото е
възможно.
Уверете се, че вашите искания не са в ущърб на другата страна – независимо дали
обсъждате лични взаимоотношения, професионални или други въпроси.
Помнете, че постъпките ви към другите в крайна сметка ще ви се върнат.
Помнете, че вашите днешни мисли, думи и действия ще приемат материална форма в живота ви
през идните дни, месеци, години. Понякога на посятото са нужни години, за да даде плод и вие
забравяте какво сте посели. Но бъдете уверени, че извършеното от вас днес ще ви се върне под
някаква свързана форма, макар никога да не осъзнаете или усетите връзката.
Каквото ви се иска хората да казват за вашите грешки, казвайте го искрено за
грешките на другите хора, приятели или непознати.
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Давайте одобрението и опрощението, които бихте искали да получавате. Какво
е истинско опрощение? То е състоянието, при което разбирате другото лице и
причините за неговото поведение толкова ясно, че можете да кажете напълно
искрено, че всъщност няма нищо за прощаване.
Лоялността, отзивчивостта и щедростта, които бихте искали да получавате,
когато сте в беда – дайте ги на другите, когато те се борят с тежки неволи. Никога не бъдете
безразлични.
Научете се да гледате на другия човек или ситуация с отзивчиво
проникновение. Осмислете настоящото им състояние и след това си спомнете, че аз гледам
на тях със състрадание и любов.
Ако виждате истинска потребност за развитие у тях, за тяхно собствено добро и за
подобряване на положението им, погледнете на тях само със сърцето и взора на любовта и
осъзнайте какви биха могли да бъдат в бъдеще. Отнесете ги в мисълта си към ИЗТОЧНИКА на
БИТИЕ и знайте, че вашите молитви със сигурност са ги благословили и са отворили вратите към
усъвършенстването им. Търсете указания от Божественото Съзнание дали може да повдигнете
въпроса за тяхното „развитие” и попитайте как може да се направи това, за да сте сигурни, че те
ще приемат съвета ви с радост и ще постигнат максимален успех в личното развитие.
Ако някой иска да ви обясни как сте го наранили в даден момент – застанете или
седнете неподвижно и тихо, знаейки, че това е истинско предизвикателство за вашето его. Това е
вашият голям момент, вашето най-сериозно изпитание.
Как ще подходите към него? Ще се оправдавате и защитавате, мислейки и дори казвайки,
че действията ви не са могли да наранят другия човек и че сте напълно оправдани в тези
обстоятелства? Ако вашият отговор е такъв, то егото ви все още има пълен контрол над вашето
съзнание.
Ако обаче сте способни да осъзнаете, че важният момент наистина е пред вас и поради това
разбиране успеете да останете тихи и спокойни, да чуете описанието на другия човек на
причинената му от вас болка, то вие правите успешно първата стъпка към преодоляване на егото.
Следващата спешна стъпка е да овладеете вашата собствена потребност да се защитите и
искрено да съчувствате на казаното от събеседника ви. Ще успеете да го постигнете, ако
преодолеете себе си достатъчно, за да навлезете в място на вътрешна тишина, където може да
разберете напълно обидата му, да чуете какво казва и да почувствате болката в сърцето си. Ако
направите това, ще сте влезли наистина в кожата на човека. А когато успеете да се поставите на
негово място и да почувствате болката му, вие ще съжалите от дъното на душата си за стореното
от вас. Болката, която сте причинили от невежество и незнание, ще се превърне във ваша болка и
вие няма да се успокоите, докато не успеете с любeщи думи да премахнете всички остатъци от
обидата в съзнанието на другия. Тогава ще сте излекували болката и тя ще бъде премахната и от
вашата електромагнитна система на съзнанието. Ще сте спечелили велика победа над себе си. Ще
сте достигнали онази точка на вътрешна сила и издръжливост, когато можете наистина да
възприемате реалността на другите хора като равна по значимост на вашата. Ще сте признали и
приели, че другите могат да бъдат засегнати от действията ви по същия начин, както вие сте били
засягани.
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След достигане на този велик момент на истината във вашия живот, вие ще сте
способни да лавирате между себе си и другите достатъчно комфортно, ще виждате случките от
тяхната гледна точка толкова лесно, колкото виждате своята собствена. Тогава ще се осъществи
един добър баланс между потребностите на другите хора и вашите, и ще влезете в състояние на
покой, тъй като вече ще сте уверени, че се отнасяте към другите справедливо и с великодушие. Вече
сте започнали да премахвате бариерите между себе си и другите хора и да ги приемате в сърцето си.
В този момент ще сте започнали да сваляте и вашата собствена отбрана и поради това ще
установите, че най-накрая изпитвате истинско самоуважение и спокойствие.
Това ново разбиране за чувствата на другите ще ви вдъхне силно уважение към тях.
Винаги ще искате да се отнасяте справедливо, отдавайки им дължимото. Ще се откажете да се
възползвате от добротата им, да ги обиждате, да накърнявате самоуважението им. Винаги ще сте
готови да ги насърчавате и подкрепяте, когато изпитват болка, било то физическа или
емоционална.
Ще осъзнаете, че прилагате същите принципи и към себе си. Ще се превърнете във ваш
собствен съветник, подкрепа, лечител.
Ще приемете всеки човек, без значение от социалното му положение, като произхождащ
от същата базисна реалност като вас и ще откриете, че сте равни на Крале, Папи и Президенти,
защото, под външността си, всички сте произлезли от ВЕЛИКОТО ЕДИНЕНИЕ на БИТИЕТО.
Следователно вече няма да се чувствате неадекватни в нито една ситуация,
тъй като сте достигнали до силата и мъдростта, черпени от Божественото Съзнание,
приемайки, че вие също имате еднакви права с всички останали.
Тихо, спокойно, вие няма да позволявате повече на другите да се възползват
от вас. Ще изказвате позицията си ясно и честно, с необходимото уважение към чувствата на
другия човек. Вече няма да искате да оборвате другия или да го принизявате. Вместо това ще
полагате всички усилия да съхраните самоуважението на опонента, заявявайки вашата истина по
недвусмислен, но любещ начин.
Помнете, че когато обяснявате своята истина на някой друг, не ви е позволено да казвате
как трябва да се постъпи в дадена ситуация или как да се реагира на думите ви.
Въпреки това, уважавайки ВСЕМИРНИТЕ ЦЕННОСТИ като пълна честност,
съвестна работа, добра воля към всички и грижи за по-бедните от вас, вие имате право
да изисквате тези ценности да се наложат над всяко друго съображение за
ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ при групова или обществена задача, или национално
начинание.
Напълно прави сте да заявите какво ви е накарало да почувствате едно снизходително
поведение на друг човек спрямо вас, ако усещате потребността да го направите. В този
случай вашата грижовна честност вероятно ще е необходима за разрешаване или
изясняване на определена ситуация за доброто на всички.
Обяснете позицията си любезно. Кажете внимателно как се чувствате в създалата се
ситуация и обяснете какво ви кара да се чувствате по този начин. Не казвайте никога „Ти направи
това и това”, защото човекът може да получи усещането, че го обвинявате и незабавно ще издигне
защитния механизъм на егото. След това разговорът ще стане труден и неприятен и за двама ви. За
да достигнете до ръководените от егото хора, трябва винаги да говорите по начин, който не ги кара
да се чувстват атакувани. Това е изкуството на любeщото общуване. Вие може да го усвоите
единствено с цената на определени грешки и целенасочена практика!
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Всеки път, когато побеждавате егото у себе си, става по-лесно да осъществявате връзка с
другите, защото чрез себе си стигате до разбиране за функциите на егото в тях.
Когато, с времето, постепенно се освободите от капана на егото, вие ще откриете, че все
по-добре изслушвате останалите с душевно съчувствие и любов. Ако те се държат по начин, който
по-рано би ви наранил или обидил, вие ще усетите, че сега ви напушва смях. Тогава ще разберете,
че душата ви е в директен контакт с Божественото Съзнание, защото смехът е Неговото
естествено състояние.
Смехът е импулс на съзнанието, който се движи през небесата от една планета до
друга, през Млечния път до най-отдалечения предел на безкрая. Безграничен като
Божественото Съзнание, той се формира в момента на Големия Взрив.
Какво е смехът? Това е спонтанен съзнателен отговор на ситуация, в която две
събития или двама човека нямат сходства помежду си в естествената подредба на нещата,
противопоставят се по странен начин или си противоречат.
Това е верижна реакция, усещана от всички по-висши видове, способни на
определени преценки или възприятия. Той елиминира стреса. „Верижната реакция” се усеща
в диафрагмата, която защитава сърцето и нервната система.
Както разбрахте при изучаване на естеството на съзиданието, при еволюцията на
структурата и растежа на живите тела е направено всичко възможно, за да се изгради идеално
пригодено към околната среда тяло, което позволява на заемащия го да се чувства удобно,
щастливо и да живее без стрес. Стресът е неблагоприятен за здравето.
Той противоречи на ВОЛЯТА на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ.
Спонтанният и сърдечен пристъп на смях се усеща първо чрез прилива на движещото
се на вълни през главата съзнание, носейки му просветление. То е незабавно последвано от
физическа „верижна реакция”, изразена в смеха, усещан като лек прилив на въздух в
диафрагмата, освобождаващ напрежението и изглаждащ остатъците от недоволството.
Понякога смехът в изключително забавна ситуация продължава толкова дълго, че
накрая човек се чувства отпаднал, но щастлив и в същото време малко тъжен, че смехът е спрял.
Повечето хора могат да потвърдят, че смехът създава усещане за добруване, дори ако е
имало несъгласие само преди минута. Ако човек може да се смее искрено, да вижда абсурдността
на ситуацията, в която по-рано е усещал раздразнение и болка, напрежението се освобождава и
приятелските взаимоотношения се възстановяват спонтанно.
Смехът е дар на любовта за съществата, завладени от собственото си его и нуждаещи се
от освобождаване от него.
Докато егото постепенно губи контрол над ума и емоциите ви, ще откриете, че смехът се
поражда спонтанно и носи чудесно чувство на разтуха. „Верижната реакция ” при смях повдига
честотите на вибрация на съзнанието не само защото е енергия, освободена точно там, където
най-много се нуждаете от нея – над сърцето – в диафрагмата, седалището на емоциите ви, но
също и най-вече защото СМЕХЪТ идва директно от Божественото Съзнание.
Поради това смехът е Божествен.
СМЕХЪТ и детето у вас.
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Когато четете тези Писма, медитирате и честотните нива на съзнателните вибрации се
повдигат, ще установите, че старите умствени нагласи вече не са удобни за ума ви. Ще търсите
начини и средства да ги изхвърлите от съзнанието си. Докато се извисявате в духовен план,
желанието ви да се освободите от нежеланите подтици на егото става по-голямо.
Конфликтът между усещанията ви е все по-обременяващ и вие закопнявате и започвате да се
молите за покой. Ще откриете, че когато се обърнете към Божественото Съзнание и
помолите искрено за Божествено Съдействие, със сигурност ще ви се помогне. Ще се
освободите успешно от нежеланите мисли и реакции. Тогава ще установите, че мислите ви стават
все по-леки, взаимоотношенията по-лесни, по-грижовни, по-внимателни, с по-голямо разбиране
към самия живот и всичко, което той предлага като наблюдения и опит. Обикновените
удоволствия ще са ви по-приятни, желанията ви ще са по-прости, ще се нуждаете от по-малко
храна и по-малко забавления. Ще сте по-доволни в собствената си компания като накрая ще се
радвате на времето прекарано насаме, тъй като БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ ще
влива във вашето човешко съзнание Своето собствено екзалтирано Състояние на
БЛАГОДЕНСТВИЕ.
Малко по малко ще се върнете към вашето състояние на „дете”,
обърнало към света щастлив, любознателен поглед.
Това не е старческо оглупяване. Това е състояние на по-добро разбиране и жизненост,
без значение на възрастта.
Това е „състоянието на битието”, което имах предвид, когато казах
„Освен ако не станете отново като малките деца, няма да влезете в Царството
Небесно”. Всъщност посочих, че когато влезете в Царството Небесно, ставате
като малко дете – дете, което се учудва и се радва.
Давам тези Писма на света, за да позволя на онези, които ги четат и
възприемат да влязат накрая в „Царството Небесно” и да достигнат
състоянието на радост, което идва от чистотата на ума и невинността.
ДУХОВНИ ПРАКТИКИ
Ако хората ви кажат да правите „духовни упражнения” и да си „представяте”
определени състояния, бъдете уверени, че следването на тези инструкции само ще ви държи
сраснати в материалното измерение на егото. Въображението няма нищо общо с „духа”.
Въображението е упражнение на собственото ви човешко съзнание, което би трябвало да
надскочите, за да влезете в по-висшите нива на духовно съзнание. Тези нива не са на
въображението, а на „Реалността”, обичайни духовни честотни нива на духовни съзнателни
вибрации. Духовните честоти са тези на Божественото духовно съзнание, не на земното
въображение. Следователно внимавайте кого приемате за свой учител.
Единствено абсолютният „Покой” и „Тишина” на съзнанието ще отворят вратата, за да
влезе Божественото Съзнание в ума ви и към това трябва да се стремите всички. Ако сте
жадни и се нуждаете от напитка защо да си представяте, че сте на езеро? Отидете до самото езеро
и пийте от чистата освежаваща вода. Повтарям, въображението не е духовно - то е проявление на
вашата воля в рамките на настоящото ниво на съзнанието ви.
РАСИЗЪМ
Искам да поговоря на онези от вас, които са разбрали истината за „това, което са в
действителност”, за световната загриженост относно „расизма”.
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Бих желал да разберете, че разговорите за РАСИЗЪМ произтичат единствено от егото
на онези хора, които се чувстват презирани и отхвърляни поради своите расови различия. Тези
чувства са вкоренени толкова дълбоко в „собственото аз”, че независимо как се променят
обстоятелствата около тези хора и въпреки че някои успяват в живота и дори се превръщат в хора
с огромно значение на световната сцена, винаги у тях остава усещане за малоценност или
презрение спрямо хората, които веднъж са ги накарали да се чувстват по-низши.
Трябва да разберете, че подобно усещане за малоценност не е ограничено до
чернокожите раси.
Чувствата на „крайна малоценност” спохождат мнозинството от хората, подложени на
кастовата система в Индия, на класовите различия в европейската култура и в повечето държави,
където „различията” са превърнати в планини, отделящи хората един от друг. Тези болезнени и
уронващи достойнството усещания за „по-нисш статус” са характерни дори за някои от така
наречените високопоставени личности, които никога не приемат изцяло своята значима позиция.
Чувството за малоценност и непригодност поразява човешката раса като цяло, без
значение на положението, расата, образованието на отделния индивид.
Чувството за малоценност се поражда, до голяма степен, от дълбоко вкорененото
разбиране на психиката, че обусловеното от егото поведение противоречи на най-висшите
принципи на човешкото съществуване. Когато този импулс на естествена, вродена малоценност се
активизира от близостта до други, очевидно по-уважавани или по-успешни хора, тогава той
достига високи нива на непоносимост.
Единственият начин да се преодолеят болезнените етнически чувства на отхвърленост
(дори при изключително успели хора) е да се осъзнае ясно, че ако нямаше етнически бунтове,
изселвания, пристигане на чужденци и емигранти с техните различни езици, култури,
образование, както и възприемането от новопристигналите на начина на живот и традициите на
приемащата страна, то хора от различните раси нямаше да заемат отговорните позиции и
положението, което някои техни представители са успели да постигнат в момента.
Следователно единственият лековит и жизнеутвърждаващ курс на действие е да
медитирате, обмисляте и молите Божествената Светлина, докато не успеете да кажете напълно
искрено: „Господи, аз съм съвършено доволен и щастлив, че всички тези ужасни неща вече са се
случили. Поради тях, аз съм тук днес. Поради тях ми бе дадена възможност да изпитам и усетя
степента на моите издръжливост, интелект, емоции и таланти. Мога да съпоставям моите
постижения с тези на другите раси и вероятно ще продължа да се уча как да се издигна още
повече, знаейки произхода си. Благодаря Ти за силата и вдъхновението да покажа чрез моя
пример присъщото равенство на всички хора. Изпращам моята любов и благодарност на онези,
които са положили основите на настоящия ми живот преди много, много години.”
Бихте могли и да помислите върху факта, че е неизбежно, съгласно ЗАКОНИТЕ на
СЪЩЕСТВУВАНЕТО, свързаните с търговията с роби и други трагични събития, или
отговорните за причиняването на болка и страдания на други човешки същества, да се преродят
като членове на потиснатите раси и да понесат ужасни страдания. Когато се раждат като
представители на чернокожите раси, има по-голяма вероятност такива хора да са гръмогласни в
изискванията си за равнопоставеност и хуманно отношение към чернокожите. Такъв човек може
дори да е бил вашия прадядо или баща и вие вероятно се питате защо животът се е отнесъл към
„бедната душа” толкова зле. Или пък е възможно „белите хора”, които са оковавали чернокожите
и са ги затваряли в тъмници все още да продължават да създават хаос другаде, прераждайки се в
обществената прослойка, съставена от всякакви раси, която се бунтува ожесточено срещу
миналото. Вероятно те самите са допринесли за създаване на това минало.
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ФАКТ Е, че хората се прераждат в различни слоеве на обществото и в различни раси, за
да се позволи на душата да усвои различни значими уроци по време на своята одисея към
ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ.
Имайте предвид фундаменталния принцип на съществуването – вие самите създавате
вашето утре.
Освен това вие пораждате онова, от което се нуждаете, за да се възвисите като правите
усилия и се стремите към него. Независимо дали разбирате това или не, когато се стремите да
подобрявате вашите условия на живот, вие спонтанно се издигате към по-висшите нива на
духовно съзнание.
Както вече ви казах, БОЖЕСТВЕНАТА ВОЛЯ е да се освободи нейното творение от
стреса. Следователно уроците, които са ви необходими за извисяване към Божественото Съзнание
ще се появят в живота ви.
Затова ПРОЩАВАЙТЕ, защото не знаете нищо за пътя на вашата душа през
многобройните векове на земно съществуване. Вие не знаете какво сте правили самите вие в
предишните си прераждания. Простете настоящето, простете миналото и приемете, че от него са
произлезли много добри неща. Научете се да благославяте и обичате онези, които смятате, че са
наранили вас или вашите предшественици.
А вие, които в момента сте част от етническа общност, носеща силата на привилегията,
уважавайте другите раси и техните проблеми и не забравяйте, че в бъдещ живот може да живеете
в непривилегировано тяло и да опознаете от първа ръка какво е да си роден с усещането, че си
човек от второ качество. Помислете върху предишните си прераждания и какво сте или не сте
направили, за да предизвикате сегашната ситуация.
Истината за РАСИЗМА е следната:
Всяко едно същество под слънцето е произлязло от Божественото Съзнание по един
или друг начин. В най-дълбоките и интимни корени на вашето естество, всички са свързани в
ЕДНО ЦЯЛО.
Следователно къде се крият разликите?
Те възникват от развитието на видовете, генетиката, възпитанието, традиционните
учения, обичаите, образователните и семейни навици за общуване с другите и разликите в
мисловните нагласи.
Не цветът ви разделя. Едно малко дете от всяка раса и цвят, поради своята невинност и
спонтанност при себеизразяване, ще намери добър прием в сърцето на повечето възрастни.
Разделя ви СЪЗНАНИЕТО, което чувствате на всяко ниво от вашето същество. Защото, въпреки
материалните си тела, вие всички сте ФОРМИ НА СЪЗНАНИЕТО, изразяващи съзнателни
нагласи и ФОРМИ НА СЪЗНАНИЕТО, които получават съзнателни нагласи от другите.
Съзнанието на всеки индивид е неговата реалност, а не кожата или външния му вид. И именно
съзнанието на хората привлича или отблъсква другите.
Може да сте сигурни, че ще преодолеете расовите си предразсъдъци единствено когато
вашите умствени и емоционални мисловни нагласи и ЦЕННОСТИТЕ, чрез които избирате да
живеете всекидневно, се ръководят от симпатията и са съгласувани. Докато дойде този момент е
безпредметно хората да се ядосват един на друг, за това че живеят с расови различия. Те са
присъщи за човешкото състояние.
Ако искате да ви приемат напълно в друга раса, трябва да промените ценностите,
възприятията, идеите си, начина си на живот и общуване с другите, съобразно тези на расата.
Тогава различията ще изгаснат от само себе си.
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Ако не сте готови да приемете „съзнанието” на расата, към която искате да се
присъедините, тогава признайте, приемете и УВАЖАВАЙТЕ с ЛЮБОВ разликите в съзнанието.
Никой няма право да иска от вас да пренебрегнете различията.
НАЙ-ВАЖНО ОТ ВСИЧКО: Избирайте най-високите стандарти, които
света ви предлага. Старайте се да ги усвоите и използвате. И тогава всички
цветове на кожата ще добият нова вътрешна красота, на която никой не може
да устои. Тогава всички хора ще се свържат доброволно в идеална хармония.
Физическата външност на всеки раса също ще се промени и ще излъчва
нова вътрешна красота.
Когато тези писма се разпространят по света и хората се обединят в
общности, за да живеят съобразно духовните закони за съществуване, те ще
осъзнаят, че водят хармоничен и защитен живот, макар че около тях цари хаос.
Навсякъде онези, които се обединяват, за да научат как да влязат и
заживеят в Целостта на Битието, която преди 2000 години нарекох „Царството
Небесно”, ще открият без съмнение, че техният живот се променя.
Насърчавам ви силно да се събирате всяка неделя: говорете за многото свои
благословии, благодарете искрено и от цялото си сърце и издигайте умовете си във
възхвала на Онова, КОЕТО ви е Създало.
Медитирайте заедно, за да привлечете чрез ума си Божественото Съзнание
в световното съзнание, за да може естеството на Божественото да прониква все
повече и повече в естеството на световната психика с Неговата собствена
трансцедентална Любов.
Вашите групи ще излъчват духовна съзнателна енергия, която ще повлияе
на умствените енергии около вас.
Искам да помните, че светът не е бил толкова опасно място, когато
църквите са се събирали навсякъде в неделя, за да славят Бог.
Сега тези дни са отминали. Вие няма да славите Бог.
Изградете си ясно разбиране за Божественото Съзнание, което е в цялата
вселена. Неговата всемирност и съзидателна способност ще се отпечатат още поздраво в умовете ви, когато отдавате искрена възхвала. В тишината и покоя се
обърнете към БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ и ГО поканете с любов да влезе във
владение на умовете и сърцата ви. Така, малко по малко, вие ще се обедините, а
Божественото Съзнание все повече ще завладява света, каквото е и Неговото
изначално намерение.
ПРЕРАЖДАНЕ
Много хора ще попитат как става така, че в момента на зачеване една душа може да
бъде извлечена от Божественото Съзнание, а самото тяло да се използва като средство за
себеизразяване в предстоящия живот на друга душа, готова да се прероди.
Когато душата е готова да навлезе в земните условия за следващия период на земен
живот, тя е извлечена/привлечена към родителя (или родителите), които могат да й предложат
условия, позволяващи й да реализира следващия етап в духовната еволюция. В момента на
зачеване старата душа влива личното си съзнание от минали прераждания и духовния напредък
от миналото в процеса на зачатие и става душата на оплодената яйцеклетка.
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Някои майки усещат почти мигновено чуждото съзнание у тях. Новото съзнание, което
майката е приела в утробата си, понякога влияе сериозно на хода на мислите й, на нейната
бременност и здраве. След като детето се роди, майката се връща отново в нормалното си
състояние. Чувствителните майки често получават усещане за посоката, в която ще поеме животът
на тяхното дете, но могат да счетат, че това е породено единствено от собствените им мечти за
бебето.
Прераждането не е нито случайно, нито без последователен план, който да насочва
действията.
Целта е на пътуващата душа винаги да се осигурят много различни преживявания,
които да обогатят скритите й резерви от земни знания. Прераждането осигурява стимулиращи и
потребни промени на обстановка, семейство, среда и личност, на почерпените от генетиката
черти, но винаги тънката нишка на пътя на душата остава скрита в подсъзнанието и ще излезе на
преден план, за да въздейства на настоящото прераждане, макар човекът да не разбира напълно
това. Ето защо е възможно характеристиките, силните убеждения или страстните амбиции да се
предадат от едно прераждане в друго. Понякога амбициите са формулирани в един живот, а се
осъществяват успешно в следващ, при изцяло различни условия. В такива случаи душата трябва
да изчака, докато обстоятелствата в света позволят успешно реализиране на скритите амбиции, за
да се прероди.
Представете си сега как душата първо се гмурка в червено езеро и излиза оцветена в
червено, започвайки живота си като червенокож човек, с всички естествени наклонности на
червенокожата раса и в детството бъде приучена да води „червен” живот. Вие разбирате как тази
душа напуска живота с много „червени” характеристики в своето съзнание.
След това душата скача в синьо езеро и ще излезе синя с всички черти, присъщи на
синьото, както и начина на живот на сините хора. Когато отново напусне света, тя ще е натрупала
елементи на синьото съзнание, премесени с червеното. И така живот след живот, една душа
преминава през различни преживявания обусловени от цвят, религия, статус, бракове, пол,
държави, политики, докато накрая осъзнае безкрая на смесиците и реши, уморена от различните
цветови комбинации, че желае единствено да се въздигне в СВЕТЛИНАТА.
Тогава започва истинското й духовно пътешествие. Постепенно, придвижвайки се от
един живот в друг, душата се освобождава от червеното, синьото, жълтото, зеленото, черното,
кафявото, лилавото, наслоени от предишни прераждания, докато накрая бъде освободена от
всички илюзии и фалшиви идеи от миналото: душата пристъпва отново в СВЕТЛИНАТА и повече
не е необходимо да се преражда. Душата е силна, изобретателна, креативна, индивидуалността й е
още непокътната и тя започва да се изкачва в различните нива на духовна СВЕТЛИНА отвъд
честотите на вибрация в света.
Казах ви в това Писмо и го повтарям: аз съм постоянно с вас, излъчвайки
ИСТИНАТА на БИТИЕТО в съзнанието ви. Колкото повече четете тези Писма,
толкова повече ще осъзнавате моето Присъствие и моята Любов; чрез нашия
контакт, моите любещи намерения спрямо вас ще се осъществят. Само вие можете да
прекъснете контакта. Аз излъчвам Любов към вас, без значение дали можете да я
чувствате, или не.
Оставям ви моята ЛЮБОВ и пламенния ми копнеж да завършите бързо
пътешествието към Духовната Светлина.
********

