ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СВОЯТА ИСТИНА
ПИСМО 4
Аз, Христос, дойдох, воден от любовта си към вас, за да разкажа накратко всичко, което
видях по време на просветлението си в пустинята и се опитах да предам на евреите в Палестина
преди 2000 години. Някои от подробностите относно земния ми живот са разказани в Писма 1, 2
и 3.
Ако сте ги прочели, значи знаете, че е в интерес на вашето благополучие да разберете, че
сега не диктувам тези Писма, за да повтарям или потвърждавам онова, което проповядват
последователите ми. Макар че те, в крайна сметка, да създадоха религия, наречена
„Християнство“. Това е официална религия, основана на сведения за живота и учението ми, но
също е приела, чисто и просто заради ползите, много идеи, противоречащи на духовната
Истина за ИЗВОРА НА ЖИВОТА.
Че какво общо има „проливането на кръв“ с ВСЕМИРНИЯ ДУХ?
Както вероятно осъзнавате, учението ми, от самото начало на мисията ми на земята в
Палестина, произтича от най-висшата духовна Истина за Битието. То няма нищо общо с
човешките понятия и разсъждения, произтичащи от човешките умове.
Затова повтарям изрично, докато личността ми на земята преди две хиляди години бе тази
на ИСУС, целта на моето присъствие, ХРИСТОВОТО ПРИСЪСТВИЕ, в рамките на тези
Писма е да достигна до чувствителни и вдъхновени души. Искам да ги науча как да черпят от
Божествената Помощ по време на ужасите, които в крайна сметка ще бъде въвлечен света в
бъдеще. Поради тази причина силният ми копнеж да спася онези, които са в състояние да ме
приемат, кристализира под формата на ИСТИНАТА ЗА БИТИЕТО. Тя е изложена в
настоящите Писма. Чуйте думите ми – вслушайте се в тях!
Трябва да ви обърна особено внимание върху факта – запомнете го добре – че отидох
при евреите в Палестина 70 години преди Ерусалим да бъде сринат до основи.
Отидох при евреите, за да ги предупредя, че начинът им на поведение няма да им е от
никаква полза, когато ги споходят тежки времена, които ще ги пратят навън във враждебния свят.
В едно от евангелията пише, че съм плакал отчаяно задето съм искал да събера хората като
пиленца под крилата на квачката, за да ги защитя от унищожение. Но народът не ми обърнал
внимание. Вместо това религиозните им водачи ме осъдили на смърт.
Но и след разпръсването на евреите, когато Храма им бе отнет, те поучиха ли се от
грешките си? Замислиха ли се защо ги бе споходило подобно бедствие? Не, те продължиха със
старите си традиции и вярата в превъзходството си. Независимо че многобройни исторически
събития им бяха доказали, че и тях, както другите народи, също ги спохождат бедствия. В този
момент те отново предпочитат да пренебрегнат ИСТИНИТЕ ЗА БИТИЕТО, които им казах в
Палестина, и си навличат съвсем същите последствия, които ги сполетяха след земния ми живот
в Палестина.
Без значение къде живеят, материалистичните им ценности, традиционните им вярвания в
принципа „глава за око“ привличат към тях човешката скръб, която те са причинили на другите
през вековете с арогантността и алчността си.
Всичко, на което са били подложени, те сами са си докарали на главите.
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Това важи и за онези, които, поради целесъобразност, се съюзяват с евреите заради
финансовата им власт в бизнеса и на световните пазари. Кой държи гладно по-голямата част от
населението на света, при условие, че има достатъчно запаси от храна? Тези запаси биха били
достатъчни за изхранването, ако се изостави принципа „печалбата като мотив за съществуване“.
Ако имаха желание, финансовите лидери биха могли да формулират и да приведат в действие
планове за разпределяне на излишъка от стоки сред бедните. Ако направят това, те ще открият, че
цялата вселена реагира с благословии, световната икономика ще процъфтява и мирът ще се
превърне в постоянно състояние на света.
Преди това обаче да стане възможно, първо трябва да бъде привлечено и да се
материализира в човешкото съществуване вече създаденото в съзнанието чрез агресивни
и подли действия ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ. Не като възмездие, а като естествена закономерност от
ЗАКОНИТЕ НА БИТИЕТО.
Уверявам ви, че страните, които се съпротивляват срещу „злините“ на другите,
се съпротивляват единствено срещу последиците от собствените си „семена на
съзнание и действия“ от отминали години. Поради това тактиката на бруталността,
свирепата атака на силните, без значение колко непримирими изглеждат слабите, може да доведе
само до още по-големи неприятности за агресорите. Непримиримостта на слабите създава на
силните само дребни проблеми. Но силните трупат в съзнанието бъдещото разрушение, което в
момента те стоварват върху другите. Може би е добре да гледат на „дребните проблеми“, които
слабите им създават, като на предупредителен сигнал за все по-дълбокия им морален упадък.
Тъй като подобни хора постоянно нарушават ЗАКОНИТЕ НА БИТИЕТО и привличат
разрушение от невиждана величина върху земните градове, в това Писмо възнамерявам не само
да обобщя проповедите си и живота си в Палестина, но и да посоча ясно първопричините за
наближаващата световна криза. За нея не говорих последния път, когато се бях обърнал лично
към човечеството.
Тези ПИСМА бяха написани преди най-важния период от историята. Когато
бедите наистина се стоварят върху вас, ще недоумявате защо не съм ви предупредил
по-рано.
Трябва обаче да ви кажа, че чрез възприемчивите умове се опитвам да
предупредя света вече от двадесет и пет години. Но нито медиите, нито
издателствата, нито телевизиите са готови да се вслушат и да ми дадат възможност
да говоря с вас чрез моите посредници.
Политиците могат да достигнат до вас, но не и Аз, Христос. Не, заради вашата
коравосърдечност и отказа ви да признаете, че аз, живият Христос, бих могъл се
върна сега чрез пречистени и отдадени умове, за да предупредя народите какво
бъдеще си градят.
Църквите, които твърдят, че вярват в съществуването ми, са твърде погълнати
от собствените си човешки религиозни традиции, също както и материалистите.
Сега, когато удря часът на истината, когато страхът вече е обгърнал масите и те са
готови да се вслушат в думите ми, вратите трябва задължително да се отворят или
усилията ми за човечеството отново ще се окажат напразни.
Дойдох да кажа, че ще има разпределение на „кози“ и „овце“, както е записано
в библейските евангелия. „Овце“ са онези души, които мирно могат да получат найвисшата духовна истина, озарявала земята. „Кози“ са онези, които отказват да
слушат какво им се казва, защото са прекалено непокорни и тласкани от егото си.
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Каква е целта на това разделение? Разделението ще бъде, защото онези, които са в
състояние да приемат истината, съдържаща се на тези страници и да живеят според Законите на
Битието, ще открият, че макар следващият период от световната история да е наистина горчив,
те ще продължат да живеят в относителен мир и спокойствие, нуждите им ще бъдат
удовлетворени и духът им ще се извиси.
„Козите“, за съжаление, ще изпитат върху себе си цялата сила на непокорното си съзнание.
Това НЕ е наказание от някой свише, а естествена закономерност на Закона за
Битието: онова, което носите в умовете и сърцата си в крайна сметка ще се прояви и
външно - в тялото, живота и заобикалящата ви среда. Когато се противопоставяте и
се бунтувате, животът се съпротивлява да изпълни желанията ви.
Аз отдавна се възнесох до най-високите честоти на вибрации на съзнанието в
Небесните Царства и съм индивидуализирано Божествено Съзнание. Моето
Съзнание може да достигне до всяка точка по света, при всеки, който ме призове.
Същото е и с всички велики Учители, които са живели на земята, били са
просветени, възприемали са РЕАЛНОСТТА от ИЗВОРА на всичко СЪЩЕСТВУВАЩО,
учейки хората от висотата на своето просветление.
Те са имали достатъчно висша духовна Сила, че да проникнат отвъд плътния
воал на човешкото съзнание и да видят какво в действителност се простира отвъд
света на „материята“. Те са видели, доколкото ясно им е позволила изградената им
нагласа, основното единство на сътворението в царството на Самото Съзидание.
Всички тези учители, след преминаването си в следващото измерение на съществуване, са
се измъкнали от циклите на прераждането. Те са започнали изкачването си във все по-висши
измерения на чисто индивидуално духовно съзнание, които водят чак до портите на Самото
ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ. Те са се превърнали в Индивидуализирано БОЖЕСТВЕНО
СЪЗНАНИЕ, което притежава силата и прозрението на Божественото Съзнание.
И те имат дял в ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, както споменах в едно от предишните
Писма. Те съчетават висините на Интелигентната Любов с висините на Любещата
Интелигентност, като така преплитат Силата на Волята със Силата на Намеренията. Те са
тласкани по равно от женски и мъжки пориви. Те са идеалната илюстрация на сила и грижа.
Те са идеалният ПРИМЕР към какво трябва да се стремят всички мъже и жени.
За да достигнете такова съвършенство на съществуване, човешкият дух трябва
да загърби всякакво разделение и съперничество. Който и Пророк да сте избрали да
следвате, уверявам ви, че сега той е САМИЯТ ЖИВОТ и е част от мощното Братство
на всички велики Учители. Всеки Пророк, всеки Учител е видял същата РЕАЛНОСТ и
е живял сред молитви така, че да си гарантира изпълнението на целта на всеки
човек – съвършенство в Рая.
Жизненоважно е да разберете това и да осъзнаете, че разделенията, които правите между
Учителите си, са изцяло погрешни, защото всички ние сме обединени от общия си ИЗВОР НА
БИТИЕТО. Ние сме Братство на Живи Същества, всяко от които проявява чрез
индивидуалността си най-висшата ИСТИНА за ИЗВОРА НА БИТИЕТО ни.
Ние сме равни по чистота, сила, красота, величие на духа и любов.
ЗАТОВА „овцете“ от всички религии – онези, които са достатъчно еволюирали
в духовното си разбиране за фундаменталното единство във вашия ИЗВОР НА
БИТИЕТО – трябва бързо да се обединят в такива братства в градовете и държавите и
да потърсят връзка с духовните си братя по цялата земя, независимо от всичко, което
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се случва във външния свят. Трябва да се издигнете над религиозните си различия –
християни, мюсюлмани, суфити, евреи, израелци, палестинци, индуси, будисти и
т.н. и да започнете да гледате на себе си като на равни в убежището на Всемирната
Любов и Всемирната Интелигентна Закрила – в мир със себе си, един с друг и с
онези, които са решени да се борят до края.
САМО ТАКА ПЛАНЕТАТА ВИ ЩЕ ОЦЕЛЕЕ ОТ СЪТРЕСЕНИЯТА, КОИТО ВИ
ОЧАКВАТ.
Върнах се и при онези, които не са нито мюсюлмани, нито християни, будисти или индуси.
Дойдох при онези, които желаят и скоро ще познаят Реалността зад всичко съществуващо.
Казах ви, че отидох – в лицето на Исус – при евреите в Палестина. Може да се
каже, че съм бил и при арабите в лицето на Мохамед, тъй като с Мохамед сме един
дух.
Разделянето ни на „личности“ с различни имена – ИСУС и МОХАМЕД или МОХАМЕД
и ИСУС – е същото като да дадеш на еднояйчни близнаци различни фамилни имена, защото
единият преподава по литература, а другият преподава по математика.
Ние и двамата сме от ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, и двамата сме индивидуализации на
БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Докато бяхме на земята, и двамата говорихме за един Бог на
Любов и Милост според начина, по който нашата човечност ни бе позволила да възприемаме
вдъхновените си знания от Бог. Имайте предвид, че и двамата бяхме човешки същества, с
множество дълбоко насадени нагласи, дълбоко обусловени от традиционните вярвания,
наследявани през вековете. Затова нашето вдъхновение ни достигаше чрез филтъра на нашия ум,
вече пълен с различни идеи.
Както вече ви казах, вдъхновението, освен ако не бъде насочено към чист, опразнен от
внушените нагласи ум, винаги приема някои от нюансите на убежденията, внушени при
възпитанието в детска възраст. Рационалният ум, който поема контрол, когато притока на
вдъхновение спре, започва да обяснява новите знания и прозрения с термини, които вече са
станали приемливи за човешкия ум.
Но, както вече ви казах, аз бях непокорен почти от самото начало на живота си
и не можех да приема юдейските вярвания. Аз бях чист, възприемчив, като отворен съд, в
който ИСТИНАТА ЗА БИТИЕТО се изля през дните ми, прекарани в пустинята и ми позволи
да видя ясно ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ.
Сега нашите възприятия са от най-високо ниво – ние сме от един УМ, един ЖИВОТ, една
ЛЮБОВ, които достигат еднакво до мюсюлмани, евреи и християни, будисти и всички хора, били
те атеисти или агностици. Единственият ни мотив да се обърнем към тях е да им дадем
вдъхновено, преобразяващо прозрение, което ще им позволи да видят, че в същността си те са
братя по дух, за да ги насърчим да променят начина си на мислене. Да се отнасят помежду си
мирно и с искрена прошка и да започнат нов живот, като черпят СВЕТЛИНА от ИЗВОРА НА
БИТИЕТО.
И двамата бихме искали да ви говорим за ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ на вас,
които живеете в сегашната епоха на наука, защото сте развили добре научните си
разбирания и сте готови да чуете какво имаме да ви кажем и двамата.
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Заедно ние казваме в един глас - „Внимавайте, слушайте! НИЕ (и вие на земята) всички
сме едно в дълбоките корени на съществото си.“
Каквото и унищожение да изпращате на другите, вие го изпращате и на себе си.
АЗ – НИЕ трябва да уточним, че сме дошли при всички хора на здравия разум, добрата
воля и доброто сърце, независимо от тяхната раса и религиозни вярвания. НИЕ ви
прегръщаме, обичаме, обгръщаме ви с плаща на съзнанието си, за да ви закриляме и
пазим.
НИЕ сме наясно с проблемите ви на земята в момента.
НИЕ сме наясно с вековния конфликт между юдаизма и исляма.
Но този разрив няма нищо общо с НАС. Вашите кавги не ни трогват. Защо застрашавате
собственото си добруване, собственото си бъдещо щастие, като се биете заради някаква
безсмислена концепция без стойност? В действителност вие се придържате към избраната си
религия, защото дълбоко в сърцето си, всички вие се стремите да достигнете до ИЗВОРА НА
ВАШЕТО БИТИЕ, макар да наричате ИЗВОРА НА БИТИЕТО с различни имена.
И двамата сме наясно със стремежа на отделни евреи да водят „добър живот“. Както и на
мюсюлмани, които наистина почитат Аллах през целия ден и приписват на неговата сила всичко
постигнато, защото тази сила работи от тяхно име. Така е и с християните, верни на своите
вярвания за спасение чрез кръвта на Исус – всички вие се стремите към „доброто“, но никога няма
да го постигнете, докато се делите според вярата си.
След като водовъртежът на настоящото световно съзнание на взаимна агресия се
изразходи окончателно – със сигурност ще дойде ден, в който мюсюлмани, евреи, християни,
будисти и индуси ще се обединят, ще загърбят религиозните си различия и заедно, като един
народ, ще благословят БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, от КОЕТО произхождат, и от КОЕТО
ще се излеят, безкрайни, всички бъдещи благословения за красив, вдъхновен и любещ живот.
Заедно ще градите върху старите основи и ще кажете: „Дано никога повече между хората
не настава подобно разделение, след като сега знаем, че в корените на битието си ние сме едно.
Когато аз ти причинявам страдание, страда също и моят Божествен Живот и страдание ще
споходи и мен.“ НИЕ и БРАТСТВОТО в ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ сме напълно наясно с
усилията на будисти и хиндуисти, с последователите на Тао, с духовните шамани във Филипините,
както и с всички останали секти и религиозни вярвания по целия свят, които се стремят да
достигнат и да се докоснат дори само за миг, до равновесието на ВСЕМИРНИЯ ИЗВОР НА
БИТИЕТО.
Ние знаем ВСИЧКО. Всички ВИЕ сте обгърнати от нашата Всемирна Любов,
Състрадание и Загриженост. Всички ВИЕ сте важни за нас, независимо от
вярванията си, защото, в същността си, всички сте едно – душите ви са обединени в
Божественото Съзнание.
ВСИЧКИ вие сте обединени на духовно ниво в ИЗВОРА НА БИТИЕТО.
Ако уловите капка дъжд в дланта си, можете ли да кажете, че тъй като капката е паднала
във ВАШАТА ръка и тъй като се е отделила от дъжда, който вали на земята, тази капка е различно
„същество“ в химичния си състав, по чистота и сила от останалия дъжд, който се излива около
вас?
Можете да оцветите капката със зелена боя, но бихте ли могли да твърдите, че зелената
капка е напълно различна от останалия дъжд, който вали в момента?
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Онези от вас, които са разумни, с добра воля и добросърдечни, ще отговорят – не, капката
не е различна. Тя не се различава по състав и качества от останалата част от дъжда; единствената
разлика е, че към нея е добавена зелена, червена или синя боя. Ето защо, тя се е превърнала в
нещо повече от сипещия се дъжд, но в същността си капчицата в моята длан е същата като
дъжда.
Всеки един от вас, без значение кои сте, с какъв цвят на кожата, независимо каква е косата,
която предпазва главата ви от слънцето, независимо от формата на главата и тялото ви, езика,
който говорите, мислите, които минават през главата ви, думите, които използвате, действията и
делата, които вършите вследствие от вярванията и мислите си – независимо от РАЗЛИКИТЕ ВЪВ
ФИЗИКАТА СИ И ЧОВЕШКОТО СИ СЪЗНАНИЕ – ВСИЧКИ вие сте еднакви, с едно и също
качество, родени от един и същ ИЗВОР НА БИТИЕТО, притежавате един и същ потенциал в
безкрая, еднакъв безкраен духовен капацитет във всяко едно отношение. Единствените разлики
между вас – араби мюсюлмани, руски евреи, американски християни, тибетски будисти,
индийски индуси, – са прибавките, наложени ви в резултат на генетичното наследство и раса,
средата, в която сте отраснали, семейното възпитание, от това дали семейството ви е бедно или
богато, от образованието и обстоятелствата на живота.
НО ВСИЧКИ тези неща са повърхностни. Те са прибавки, маскиращи вашата Реалност,
която вие наричате душа, както боята прикрива истината за капката вода в дланта ви. Душата ви
произхожда директно от Божественото Съзнание и остава в същността си чиста и непорочна,
обединена в Божественото Съзнание с всички други души, въпреки прибавките, които я
покриват и разяждат от самото раждане.
Нужно е да знаете и че всеки се ражда с различни човешки способности за използване на
прибавките, получени още от раждането. Човешките способности, които всяка душа може да
използва, зависят от духовното развитие, което душата е отбелязала през предишните си животи.
Някои хора се издигат от дълбоката яма на злополучие, депресия и отчаяние и се изкачват
до високи позиции на доверие, уважение и влияние, докато други падат от главозамайващите
висоти на привилегии, богатство, възможности и талант в черната дупка на отчаяние и депресия,
наркотици, убийства, изнасилвания и други подобни.
Въпреки начина, по който сте се възползвали – или не сте се възползвали – от
възможностите си или липсата им, всички вие в същността си сте еднакви и имате еднакъв
потенциал. Всички ВИЕ можете да се издигнете малко по малко от духовното ниво на съзнание,
на което се намирате в момента, до висотите на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ в Небесните
Царства.
Когато приемете настоящите Писма като ИСТИНАТА ЗА БИТИЕТО и като се стремите
всеки ден да живеете според напътствията, които ще ви отведат към хармония и контакт с
ИЗТОЧНИКА НА ВАШЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ – вие със сигурност ще постигнете найвисшите духовни цели, които сте си поставили в настоящето.
Всички вие имате капацитета да достигнете до момента, в който напълно ще приемете
ИСТИНАТА, ще се стараете да пречистите личното си съзнание, за да попиете
БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ и да се изпълните с – и да разпръсквате – Силата на
Божественото Съзнание в средата, в която живеете, а след това и по целия свят.
ВСИЧКИ ВИЕ имате важна роля в средата, в която живеете.
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Родителят, който смята, че трудът му остава недооценен, който си мисли, че не оказва
въздействие върху семейния живот, когото никой не слуша, уважава, обича, който смята, че не е
ценен извън дома си или на работното си място и че не би липсвал на никого, се заблуждава.
Такъв човек, бил той мъж, жена, баща, майка, приятел, работник, работодател, оказва голямо
влияние върху непосредственото си обкръжение. Ако той изчезне от него, ще се отвори дупка в
тъканта на въпросната среда, загубата му ще се чувства и ще отнеме време тази празнина да се
запълни с появата на нов човек и нови дейности, които ще заместят предишните, вече изоставени.
Равностойна празнина оставят както най-силните, красноречивите и добродетелните, така
и работникът, който мете подовете или градинските алеи. Всеки човек има специално място в
околната среда. Всеки допринася със своя талант, с характера си, с начина, по който действа, с
въздействието си върху хората, с които разговаря, върху мястото, където работи или живее. Всеки
един има съществена роля в своето жизнено пространство.
Никой не може да отнеме от важността на друг, с изключение на самият човек,
който се отрича от собствената си стойност.
Независимо дали човек се е родил с недъг, той има своето уникално място в семейството и
заобикалящата го среда. Понякога той е още по-важен, отколкото ако се бе родил без дефекти.
Постиженията му предизвикват възхищение и уважение в околните.
Въздействието му върху заобикалящата го среда зависи изцяло от волята му да живее,
волята му да действа, волята му да излъчва добронамереност, волята му да се възползва по найдобрия начин от предоставилите му се възможности, волята му да е специален за хората, като
кара другите да се чувстват по-добре отколкото са се чувствали, преди да влязат в контакт с него.
Всяко условие произтича от ВОЛЯТА, която използвате във всеки един момент.
Някои хора се раждат с изключително силна воля, други – с по-слаба, но мига, в който
човек напълно осъзнае, че СИЛАТА НА ВОЛЯТА се черпи от ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и
че СИЛАТА НА ВОЛЯТА може да се увеличи, като се позове на ИЗВОРА НА БИТИЕТО,
тогава човек започва да осъзнава, че силата на волята, в крайна сметка, не познава ограничения.
Тя може да се черпи, според мащаба и силата на личната ви вяра, от Самото ВСЕМИРНО
СЪЗНАНИЕ.
Всеки един, независимо от пол, раса, нация, религия, финансово положение и приходи, от
просяка до царя, е еднакво важен във ВСЕКИ ЕДИН момент.
Истинските разлики възникват единствено от онова, което човек дава от себе
си в този миг, в следващия миг и до края на деня.
Един крал или министър-председател може да бъде запомнен с добротата си, с ползите,
които е донесъл на страната си или с нещастието, което е навлякъл на народа си. По същия начин
човек, роден в бедно семейство, който не е имал възможност да развие способностите си на високо
ниво, но който дава всичко от себе си в служба на средата, в която живее, накрая ще спечели
уважението на близките и приятелите си – а в следващия си живот ще жъне, каквото е посял,
също като кралят и министър-председателят.
Такъв човек допринася „живот“ за средата, в която живее, защото естеството
на силата на живота е безусловното служене и любов, работа и хармония, да даваш,
каквото е нужно, за да удовлетвориш нуждите на друг.
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Ако всеки ден изразходвате животворната си сила, просто като давате по чаша чай на
болни хора, то изразходвайте тази сила в най-висшата й форма: като отидете при пациента с
несдържана готовност и топла усмивка и му подадете чая любезно, с добра воля и желание да го
видите оздравял.
По такъв начин, онзи който сервира чая, може да се превърне в сияен проводник за
лечение и ободряване.
Колкото по-често онзи, който сервира чая, призовава мълчаливо за приток на
Божествено Съзнание в собственото си съзнание, толкова по-дълбоко животворната сила,
която излъчва, ще проникне в пациента. Болният може и да не съзнава какво се случва, но в стая с
болни хора, за които се грижат такива болногледачи, ще се оздравее по-бързо, отколкото болните,
които получават чая си дори без поглед, дума или доброжелателна мисъл.
Всяка работа, във всеки един момент може да бъде свята и красива, да сияе от притока на
животворната сила на Божественото Съзнание, да ободрява и лекува самите вас и околните,
ако човек отдели време, за да осъзнае, че е проводник на Божественото Съзнание, което само
по себе си е изцеление, закрила, удовлетворяване на всяка нужда на човек.
Един човек, дори такъв, който мете и чисти подлогите, но който осъзнава това, може да
влезе някъде и да се превърне в най-важния човек в стаята – може би единственият – който
разпръсква добро сред шестима болни, като просто им подаде подлога. Такъв човек само с
присъствието си може да остави след себе си по-укрепнали пациенти. Всеки един, който
осъзнава, че от очите му струи мощна животворна сила към онези, върху които е
спрял погледа си, ще разбере, че проницателният му поглед и усмивката му са
помогнали на онзи, който ги е получил.
Всичко, което ние – да, вие и аз, Христос, мислим или вършим е действие на съзнанието,
а съзнанието е силата на живота. С дейността на умовете си (вашите и моят) ние оформяме
нашето съзнание, нашата животворна сила, в различни форми, които благославят или са
проклятие за заобикалящата ни среда.
Единствената разлика между вас, Мохамед, и мен, известният на земята като
Исус, е видът мисли и чувства, които ние с Мохамед излъчваме към другите. Ние и
двамата излъчваме животворната енергия на съзнанието към света.
Какво излъчвате вие към света?
Отново ви напомням как, бидейки подложен на огромен стрес в Палестина, прокълнах
смокиновото дърво и то изсъхна до корен. Малко след това аз бях проклинан от римските
войници и еврейските свещеници. И аз изсъхнах до корен, когато умрях на кръста. Внимавайте
какво раздавате на другите. Уверете се, че искате същото да сполети и вас.
Ако дадете на някого чаша вода с любов, това може да благослови и ободри
въпросния човек, но ако я дадете с лоши чувства, може да накарате получателя да се
смути, да се почувства по-слаб и потиснат.
Каква роля играете в заобикалящата ви среда? Ценят ли ви и ви уважават заради любовта
и добрата воля, която излъчвате в мига, в който влезете на работното си място? Съзнавате ли кои
са наистина важните неща в живота?
Съставили ли сте си духовен план, духовна цел, която да постигнете, преди да преминете в
следващото прекрасно измерение?
Ще бъдете ли достатъчно пречистени и посветени да давате безусловна любов,
за да преминете към по-високи нива на духовно съзнание –
или целите ви са свързани единствено със земното измерение?
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Запитайте се следното: Каква роля искате да играете в заобикалящата ви среда? Каква е
духовната ви крайна цел?
Също толкова важно е да се запитате какво е отношението ви спрямо другите хора –
отнасяте се към тях с чувство на превъзходство и снизхождение или напротив, съзнавате, че
повечето хора правят всичко по силите си, за да използват дарбите, с които са надарени?
За да развиете пълния си потенциал, първо трябва да осъзнаете, че нито
високите постове, нито богатствата могат да променят силата, която упражнявате в
света. Единствените ограничения са вашата нагласа и мислите, които произтичат от
нея.
Силата на живота, която се излъчва от ума на крал, министър-председател,
генерал или дребен слуга, или войник е еднакво мощна и разпръсква еднакво
добрини наоколо, при условие, че всеки от изброените хора успее да накара мислите
си да се настроят хармонично към духовните честоти и така да подсили силата на
самото световно съзнание. Всеки човек, който добави мислите си към световната
духовна мисъл, помага за укрепването й.
Единственият фактор, който определя склонностите към живот или болест, е нивото на
осъзнаване и духовно разбиране, което човек е почерпил от ИЗВОРА НА БИТИЕТО.
Затова човекът, който радостно събира кварталните отпадъци, изпълнен с
добросърдечност и хубава мисъл за всички, които среща по пътя си, този човек е ярък светъл лъч
в своя малък свят. Докато алчният, сприхав богаташ, който излиза от имението си, за да отиде на
работа е тъмна бездна, която онези, рискувалите да го приближат, ще усетят негативно.
Независимо с какво се занимавате, какво притежавате и какво е общественото ви
положение, няма ограничения за развитието ви да дарявате добро. Няма ограничения за
потенциалната слава и възвишеност на вашето съществуване. Единственото ограничение е
времето и енергията, които сте готови да посветите на медитиране върху ИЗВОРА НА
БИТИЕТО си и отваряне на човешкото си съзнание, за да влезе в НЕГО и да ГО приемете в ума
си.
Затова религиозните водачи благоговеят пред паството, защото знаят какви духовни
откровения и напредък се случват в умовете на онези, които са скромни и на пръв поглед
незабележими в обществото.
Религиозните водачи ви възпират да критикувате други религии, защото не знаете за
висотите на духовно знание и прозрения, които техните последователи може да са достигнали.
Религиозните водачи осъзнават, че самите вие сте толкова напреднали духовно, колкото
адекватно възприемате Реалността.
Ако не възприемате онова, което лежи отвъд булото на материалния свят –
може и да сте набожни, но не притежавате духовно съзнание.
Истинският идеал, истинският стремеж, най-висшата цел е да разберете и
преживеете Реалността отвъд и във всичко живо, което дава на съществата тяхната
индивидуална същност.
Може да наричате Реалността Бог, Аллах, Йехова, Безкрайна
Интелигентност, Божествен Ум или Божествено съзнание, или Тао. Всички тези
имена обозначават ИЗВОРА на вашето БИТИЕ – вашият КРЕАТИВЕН
ПРОИЗХОД.
НАЙ-ВИСШИЯТ СТРЕМЕЖ Е ТОЗИ – да разберете и преживеете Реалността
отвъд и във всичко, която дава, поддържа и подкрепя всяко индивидуално същество.
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Това е целта, за която ви е говорил всеки просветлен Учител, идвал на земята.
Всички те споделят еднакви идеали, осъзнаване и разбиране. Такива Учители са били
ценени високо, но малко от последователите им са разбирали онова, което са им проповядвали.
Всеки човек интерпретира по свой начин думите на Учителя, а интерпретациите произтичат от
личните му предразсъдъци и внушения.
В ежедневието си винаги помнете, че вашите мисли, думи и дела не само оказват влияние
върху живота ви в бъдеще, но влияят и на хората, с които контактувате във всеки един момент.
С какво вие лично, независимо дали сте работник или работодател, допринасяте за
успешната работа на фирмата, в която си изкарвате хляба – била тя фабрика, ферма, магазин или
канцелария? Какво давате на служителите или колегите си, за да се чувстват добре, какво правите
за сградата, в която работите?
„Сградата ли?“, ще попитате учудено.
Аз обаче повтарям – какво правите за сградата, автомобилите си, за цялото предприятие?
Всичко – тухли, хоросан, стомана, стъкло, хартия, метал, гуми, двигатели и бензин попива
съзнанието, което излъчвате, докато вършите ежедневните си задължения. Поради тази причина
някои хора оставят след себе си диря от разруха – защото съзнанието им е сприхаво,
раздразнително, критично и разрушително настроено, а други пазят вещите си в добро състояние
и с вид на чисто нови дори след няколко години, защото ги ценят и им се радват всеки ден.
Всичко на земята е енергия на съзнанието, превъплътена във видима форма – било то под
формата на „твърда“ нежива материя или на жива плазма. С мислите си вие подхранвате или
унищожавате всичко в заобикалящата ви среда.
Какво правите за семейството, дома и обкръжението си?
Мислите ли с роптаене, хулене и агресия за работата си и другите хора? В такъв
случай можете да бъдете сигурни, че оставяте след себе си диря от разрушително
съзнание, която ще подкопае всичко, в което прониква и насища.
Ако се съсредоточите върху желанието да обичате, да приемате, да
работите с усещане за задоволство в сърцето, тогава където и да отидете, вие
разпръсквате съзнание на сила, благословии и растеж.
Докато бях на земята в Палестина, си имах работа с ортодоксални евреи, чиято вяра и
кодекс на поведение бяха толкова сурови, че граничеха с жестокост; традиционните им закони
ограничаваха, потискаха, задушаваха и бяха нелепи. Донесох на тези хора новата идея за вечен
„Отец“, който стои над тях и в същото време присъства навсякъде около тях. Който винаги е
наясно с нуждите им и е изтъкан от такава всемирна любов, че те винаги можеха да разчитат на
„Волята на Отца“ за удовлетворяване на нуждите си.
Казах на хората да се огледат, да видят природата, хълмовете, където овцете и козите
пасяха кротко, езерата, пълни с риба и птиците, които летяха във въздуха и гнездяха в короните
на дърветата, и цветята, които цъфтяха в красива пъстра премяна. Казах им: „Вижте – проумейте
какво виждате. Виждате свят, където всичко си има нужди и всички тези нужди са задоволени.
Как може да се съмнявате, когато виждате как овцете се изхранват изцяло с трева? Какво съдържа
тревата, че подхранва руното, костите, кръвта, плътта и произвежда малки? Нима не виждате
чудото на изобилието? Вижте как добре са задоволени нуждите на птиците. Те намират подслон в
дърветата и семена, за да са силни. А на хората, които имат нужда от домове, храна и дрехи,
„Отецът“ е дал целия свят, за да удовлетворят нуждите си.“
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Мохамед, след просветлението си е видял същия повсеместен всемирен Дух, който
съществува и действа във всички неща. Ние – Мохамед и аз, казахме на сънародниците си една
и съща вдъхновена Истина и им зададохме едни и същи добронамерени въпроси. „Нима
вездесъщият „Отец“ – „Аллах“ – Божествено Съзнание не знае за най-съкровените ви
нужди – нуждата от любов, здраве и просперитет? Как е възможно да се съмнявате в това? Трябва
само да имате вяра и нуждите ви ще бъдат удовлетворени според силата на вярата ви.“
Вашата липса на вяра е онази, която изчерпва енергия от естествения й поток на „Отца“
– „Аллах“ – Любовта в телата, взаимоотношенията и живота ви.
Докато бях на земята в облика на Исус, често в пристъпи на отчаяние възкликвах: „Стига
да можех, бих ви казал и показал, бих ви накарал да видите как „Отецът“ знае от какво имате
нужда. Ако можех, бих ви показал как вие самите допринасяте за изграждането на бъдещето си и
бъдещето на хората около вас. Ако можех само да ви помогна да видите, че наистина жънете
каквото посеете! Ако можехте само да видите истината за битието, както аз я видях в
пустинята в Палестина. Тогава ще разберете, че мислите и действията нарастват по мащаб и сила
ден след ден и накрая добиват външна форма също както семената на растенията попадат в
почвата и порастват, като приемат величествена външна форма от стъбла, листа и плодове, докато
дните се нижат един след друг.
Ако можех, бих ви показал колко важни сте всяка секунда от деня в тъканта на дома си, на
работното си място и за страната си.
Копнея да ви помогна да видите как мислите ви са източникът на всичко добро и лошо. Те
са самата основа на доброто и лошото в живота ви. Ако ви сполети злина, не гледайте към
съседите си, за да разберете откъде е дошла – погледнете в собственото си сърце и вижте кога вие
за последно сте влезли в пререкание с някого – било то чрез хули, подправяне на истината,
отхвърляне или критики. В онзи миг се е зародила сегашната ви скръб!
Учат ви, че трябва да извадите окото на онзи, който е извадил вашето, но ви уверявам, че
това е лудост. Ако окото ви е изтръгнато, а вие на свой ред извадите окото на противника си, скоро
вероятно ще се окажете без крак или ръка. По-добре е да запазите спокойствие и да извисите ума
и сърцето си до „Отца“ – „Аллах“ – Божественото Съзнание и да се помолите за помощ,
изцеление и закрила от по-голяма беда!
Молете се и за противника си, защото всички лоши чувства, които питаете към него само
ще привлекат още повече болка и страдания към вас самите. Простете му, помолете се за него и
така ще сътворите благодеяние за себе си. Не защото сте „угодили“ на „Отца“ – „Аллах“ и сте
„постъпили правилно“, а защото съзнанието ви ще привлече благодеяния в живота ви. Когато се
молите за другите, вие всъщност благославяте себе си. Но нека не това е мотивът ви, иначе
благословията ще бъде помрачена от егоизма ви.
Винаги, във всяка ситуация, в която се почувствате заплашени спрете, обърнете се и
призовете „Отца“ – Божественото Съзнание за помощ, след което гледайте как пристига
избавлението. То със сигурност ще дойде.
Казвам ви, без да се страхувам да бъда опроверган, че ако живеете под закрилата на
„Отца“ – „Аллах“ – Божественото Съзнание като излъчвате добронамереност и любов към
всички свои близки и към цялата си страна, дори към т. нар. ваши врагове, никога няма да бъдете
нападнати, никога няма да познаете мъка, никога няма да страдате от човешките болести и
злощастия, които човешкото съзнание създава.
Ще ви обгърне плащ от Светлина и Любов... Божественото Съзнание ще се влее в
ума, тялото и живота ви. Около вас другите хора може и да се разболяват, да стават жертва на
нападения или да се „давят“ в агония от страх, но вие ще вървите по пътя си, наясно, че никой не
притежава човешка сила, която да се мери със СИЛАТА – с ИЗВОРА НА БИТИЕТО – който е
създал вас и живота на земята.
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Никой няма да се осмели да отрече това твърдение, тъй като никой от готовите да възразят,
не е достигнал ниво на духовно съзнание, където подобна закрила е нещо обичайно. Как тогава е
възможно те да опровергаят твърдението ми?
Казвам същата истина и на онези, достигнали нивото на духовно съзнание, на което
възприемат повсеместното присъствие на „Отца“ – „Аллах“ – Божественото съзнание – и
изобилната любов, която Той разпръсква до всички и всичко. Такива духовни адепти се стремят
да живеят сред любов и да излъчват любов – и с радост ще потвърдят истината, която току-що ви
разкрих. Те са изпитали чудодейната закрила и удовлетворяване на нуждите и знаят как точно да
се къпят спокойно в „лъчите“ от добрата воля и любов на „Отца“ – „Аллах“ – Божественото
съзнание. Те с радост и ще приемат, че Божественото Съзнание, с каквото и друго име да го
наречем – Бог, Яхве, Абсолют, Безкрайност, Аллах – винаги си остава всемирното, всепроникващо
Божествено Съзнание въпреки различните имена, с които го наричат отделните народи. Те ще
достигнат това ниво на духовно прозрение, когато проумеят, че отвъд цвета, езика, вярванията и
делата си всички хора – всички създания изобщо – дълбоко в същността си са едно. Хората и
мравките имат един и същ произход от равновесието на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ.
ТОВА Е ИСТИНСКА СВОБОДА. Единствената свобода.
Докато не сте готови да се освободите от насадените схващания и не приемете, че
ИЗВОРЪТ НА БИТИЕТО вътре във вас, над вас и навсякъде около вас, може наистина да се
влее в ума и тялото ви като ДИРЕКТЕН ОТГОВОР НА МОЛИТВА, ще понасяте всички болки на
земното и човешкото съзнание.
Ако крадете и вие ще губите от притежанията си. Ако се биете, наранявате, осакатявате или
убивате, и вие ще бъдете осакатени, ранени или убити тялом и духом. Когато започнете война, тя
ще е дълга и мъчителна. Всяко зло, което понасяте, сте причинили сами със свои предишни
действия.
Ваш е изборът по какъв начин искате да живеете занапред. Вие избирате начина си на
живот, като промените съзнанието си от противопоставяне към любов и приемане на всички като
равни.
Ако си представяте болката или вредата, която искате да причините на друг
човек, то мислите ви ще достигнат до врага и ще отслабят силата му в зависимост от силата на
вашето намерение.
Не си мислете обаче, че мисълта ви се е разтворила в небитието и вече не съществува. Тя се
превръща в електромагнитна сила и приема форма, докато не бъде отразена и не нарани и вас.
С мислите и чувствата си можете да предизвикате големи вреди. Вреди за другите, но и за
себе си. Затова пазете добре инструментите на съзиданието си и винаги се обръщайте към „Отца“
– „Аллах“ – Божественото съзнание и се молете за освобождение от бремето на всяка мисъл,
която противоречи на истинската безусловна любов.
В зависимост от силата на молитвата ви и искреността на вярата, с които издигате
съзнанието си към Божественото Съзнание, мислите ви ще бъдат изпълнени с нов живот и
любов.
Онова, което Ние – Братството на Илюминатите – Просветените в
ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ – ще ви кажем сега е жизненоважно за света като цяло.
Обръщаме се еднакво към християни, юдеи, мюсюлмани, индуси, будисти и
принадлежащите към всички останали религии и раси по света.
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Обръщаме се към всички, защото всеки един от вас на този свят се нуждае от
тези напътствия, за да може да се придвижи към по-високи нива на духовно
познание.
Личните ви и сексуални връзки между мъже и жени са много по-важни за
цялостното ви добруване, отколкото си представяте в момента.
Ще разгледаме тези взаимоотношения надълго и нашироко на следващите
страници само защото е важно и наложително за вас, мъжете и жените, да се
пробудите за основната реалност на своята мъжка или женска индивидуалност и
идентичност и за истинския извор на разликите между половете.
Трябва изцяло да разберете истинския произход на вашите мъжки и женски
тела и характеристики.
Те не са само тела, създадени с различни физически органи и начини на сексуално
изразяване, за да създадат деца. Те черпят произхода на своята мъжественост или женственост от
самия ИЗВОР НА БИТИЕТО – от равновесието в рамките на ВСЕМИРНОТО
СЪЗНАНИЕ.
(Казвам ви това, преди да прочетете Писмо 5, за да имате предвид всичко, което казвам за
сексуалността, по-късно, когато преминете към него.)
Ето защо, ако сексуалността на мъжа и жената не се използва в съответствие с
Намерението на Божественото Съзнание, изразено в първоначалния акт на сътворение по
времето на „Големия взрив“ е очевидно, че макар сексуалността да доведе до създаване на деца, тя
няма да донесе на мъжете и жените единението на техните същности и личното удовлетворение и
радост, които е предназначена да носи. Всъщност ще стане обратното; накрая самият сексуален
акт донася разочарование и пренасищане, след което всяка „любов“, изпитвана преди от
партньорите, изчезва постепенно.
Със знание и разбиране, духовно настроените мъже и жени ще направят всичко възможно
да се издигнат над сегашното си състояние на съзнание във връзка с всякакви видове
взаимоотношения между мъже и жени, независимо дали въпросните взаимоотношения са
сексуални или не. Те ще се стремят да изразят в умовете и сърцата си целта, поради която са
създадени с различни форми. Те ще разберат произхода на разликите в присъщите им импулси,
темперамент и начини на самоизразяване и ще ги ценят. Те ще използват разликите, за да
накарат другия да се чувства по-добре. Съревнованията ще изчезнат. Тогава те ще успеят
дори да установят още по-лесно контакт с Божественото Съзнание. След като улеснят
контакта си с Божественото Съзнание, те ще се издигнат до по-високи нива на духовно
съзнание.
В момента подходът ви към сексуалността е преграда, която ви пречи да се
издигнете до по-високи нива на съзнание.
Това се корени в човешката ви природа.
Аз – Ние подчертавам отново, че няма да откриете Истината за битието си, докато не
разберете напълно и не се стремите да прилагате в ежедневието си, в домовете и на работните си
места, пълното разбиране за значението на „мъж“ и „жена“.
Казват ви, че не бива да прелюбодействате. Аз обаче ще ви кажа, че когато желаете
съпругата или съпруга на ближния, в съзнанието си вие създавате образи, които ще повлияят
върху мисленето на съответната жена или мъж. Той или тя ще започне да мисли за вас по същия
начин – или ще се чувства неудобно в компанията ви, тъй като ще усети сексуалната ви нужда и
ще започне да ви отбягва.
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Онова, което си мислите, със сигурност ще се прояви във външния свят. Затова не се
заблуждавайте, че можете да мечтаете и да си представяте приятни образи, които на никого няма
да навредят. Поради тази причина вашата порнографска литература е истинско богохулно
оскверняване на ИЗВОРА на вашето БИТИЕ. Тя е бич, който умишлено изостря сексуалните
апетити, освобождаваща чрез умовете на похотливи мъже неописуемо страдание и нещастие
върху телата, умовете и емоциите на млади жени. Онова, което сте извършили и което вършите в
момента е помогнало „цивилизацията“ ви да достигне до ръба на грозящата я разруха. Уверявам
ви, че Денят на страшния съд ще настъпи и за вас, които публикувате и разпространявате
„печатните болести“, както ще настъпи и за онези, които се възбуждат с нейна помощ.
Вие, в Западния свят, сте си спечелили презрението на Изтока поради декадентската си
глупост. Няма да избягате от жътвата на онова, което сте посели.
И вие от Изтока няма да избягате от глупостта на коравосърдечното си отношение към
жените, които раждат и отглеждат синовете и безценните ви дъщери.
Някои от вас, поради невежеството си за Истината и заради собствени егоистични цели и
полза, се подиграват с Истината на Мохамед!
Забулили сте жените си в тежки дрехи, не им давате свободата да се движат и да дишат
свежия въздух на Аллах, когато излязат навън, сред хората.
На какъв тип мъже биха допаднали вашите вярвания и егоцентрично, нелогично
поведение? Само на мъже, които не питаят добри чувства към жените. Такива ли последователи е
привлякъл вашият пророк Мохамед, докато е бил на земята? Не, думите му са допаднали само на
най-духовно настроените хора.
Що за представа или портрет на своя Пророк изпращате до останалия свят?
Ще ви кажа какъв – образа на мъж, умопомрачен и обсебен от потисничеството спрямо
женския пол, който гледа на жената като на притежание на мъжа, което трябва да бъде
държано заключено.
Мъж, който няма представа от какво в действителност се нуждае жената, за да
бъде щастлива, мъж, сляп за нещастието й от изолацията и потисничеството.
Този мъж няма нищо общо с Мохамед, пророкът на Исляма.
Докато бе на земята, той почиташе и уважаваше женския пол.
Именно от женския пол той почерпи средствата да се придвижи напред по духовния път
към просветлението. Той им дължеше много и знаеше, че макар да са в различни тела, са еднакви
по дух.
Всъщност не е случайно, че той дойде на земята беден и сред лишения, за да
срещне изключително добродетелна дама с материално богатство и духовно
прозрение. Тя му помогна да се издигне до статута на Пророк, когато той стана готов
за това.
Това бе целта Мохамед да дойде на земята – за да върне на жените полагащото
им се място като равноправни партньори на доминиращите мъже.
Помислете добре върху този факт. След прозрението си, аз, в лицето на Исус,
дадох обет за безбрачие по своя воля, но това по никакъв начин не попречи на
любовта ми към жените, които се грижеха за мен.
Мохамед обаче, след прозрението си, „позна“ много жени. Духовната му
служба бе на човек, който е призван да се научи как да живее и да се отнася с жените
с любов и като към равнопоставени с мъжете.
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Също както целесъобразността накара някои от последователите ми да предават делата и
учението ми селективно, за да постигнат свои собствени цели, така и егоизмът на някои духовно
слепи лица ги накара да изопачат първоначалното учение на Мохамед с многобройни добавки и
тълкувания, които Мохамед никога не е проповядвал. Така върху работата на всеки велик
духовен Учител се наслагват погрешните тълкувания на човешката мисъл, докато Истината не
бъда така забулена с лъжи, че хората се отклоняват сериозно от нея и дори съгрешават от
невежество.
Тъй като вие, християните, а и някои други религии, строго се придържате към вярването,
че Адам и Ева са били създадени, за да живеят щастливо в Райската градина, че Ева е била
изкушена от змията, изпаднала е в немилост и е изкушила на свой ред Адам, мъжете са
насърчавани да възприемат жените като големи изкусителки.
Този измислен произход на човечеството не е верен. Това са само алегории.
Не е вярно и че жената е голяма изкусителка.
Евнусите не са привлечени от жените. Защо? Защото онова, което подтиква мъжа да легне
с жена, е отстранено. В такъв случай в кого е изкушението? В мъжа ли – и може физически да
бъде отстранено от него – или в жената, която остава каквато е въпреки всичко?
Мъжът е създаден с ясната цел да посее семето. Затова той трябва да го посее –
винаги, когато види възможност за това.
Жената е създадена, за да приеме семето. В миналото, преди ХХ в., жените са били
сексуално инертни, преди да ги съблазни мъж. Кой тогава е изкусителят? Мъжете – които
изкушават и съблазняват – или жените, които са изкусени и съблазнени?
Мъжът бяга от собствената си мъжка природа в името на чистотата и прехвърля вината за
собственото си падение върху жената. Тази практика свята ли е? Струва ли си? Трябва ли да
продължава?
НИЕ се обръщаме към онези от вас, които твърдите, че следвате мюсюлманската вяра и
които вярвате, че сте „безгрешни“ или с „чист ум“, защото сте забулили жените си с тежки дрехи,
за да пазите себе си от изкушение и да не позволявате други мъже да виждат вашите
„притежания“. Колко силно са ви заблудили собствените ви страсти.
Като се предпазвате от задоволяването на човешките си копнежи, те само се засилват,
докато един ден не избухнат в някаква опасна, брутална форма.
Аз – Ние казваме на мъжете и жените по целия свят: истинската Чистота може
да бъде постигната само когато сте в състояние, заобиколени от всяка форма на
изкушение, да останете недокоснати от копнежа, непокътнати от земните чувства,
неопетнени от земната похот, свободни от копнежа да притежавате.
Чистотата във всичките си форми се издига над всеки земен глад на плътта.
Чистотата е способността да видите изкушението в истинския му вид – като
отвратителна мисъл, която хваща в капан сетивата на мъжете и жените и ги кара да
вършат нечисти неща. Един истински чист човек копнее само за чистата и честна
среда, подходяща за най-съкровените му копнежи за духовна любов и красота на
себеизразяването във всеки аспект от живота. Това е истинска Чистота.
Истинската чистота обаче не може да бъде постигната преди първо човек да премине през
дълги години на изкушения. Това е необходима част от духовното развитие; освен ако не е имало
случаи, в които да сте се чувствали силно изкушени и в крайна сметка сте осъзнали, че има друг,
по-възвишен път, по който да поемете. Без избор на път на себеотрицание и на истинска
загриженост и привързаност към добра жена, никога няма да постигнете истинска чистота.
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Ще останете да робувате на желанията си и непрекъснато ще ви раздират вътрешни
конфликти.
Ето защо не бива да криете изкушението, като забулвате жените и живеете сред изкуствено
създадени условия на фалшива чистота. Вместо това – мъже и жени, свалете дрехите си,
почитайте телата си като външен, видим израз на красивите форми на вътрешното
БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ и изпитайте облекчението, което истинската духовна чистота ще
ви донесе.
Изложете се на силно изкушение – и се преборете с него! Отнесете вътрешния си конфликт
до Божественото Съзнание и потърсете силата Му, за да ви помогне да преодолеете
копнежите на плътта. Само така ще намерите свободата, душевния мир, които всъщност търсите.
Ако в момента търсите облекчение и освобождаване от копнежите си като им се поддавате,
това не е свобода или облекчение. Същият копнеж скоро ще се завърне и раздиращият вътрешен
конфликт отново ще се зароди. Ако отново се поддадете ви чака друг, още по-силен конфликт и
трябва да вземете решение да останете непоклатими сред силата на Божественото Съзнание,
докато копнежът най-накрая не отслабне, след като видите свещената красота, Реалността зад
и във всички физически форми.
Най-висшата духовност между половете е когато мъж и жена могат да стоят
голи и в покой един до друг в състояние на взаимна почит към душата, ума, сърцето
и тялото.
В подобно духовно състояние всичко, което те изпитват един към друг е любов
и грижа за добруването на другия. От такава ЛЮБОВ и нежна състрадателна ГРИЖА
ще се зароди съюз на екзалтирано битие, каквото малко хора са изпитали – и, ако е
било писано, ще бъде заченато дете, несравнимо по телесна и вътрешна красота.
В предстоящите векове, когато хората ще започнат да еволюират духовно във всеки аспект
от своята човечност, такава любов между партньорите ще е нормална – а егоистичния секс,
търсенето само на физическо удовлетворение, както е широко разпространено в момента, ще бъде
разглеждан като унизителен акт, ужасяващ като изнасилването.
Към настоящия момент най-висшият духовен начин, по който можете да
гледате на половете е да приемете и спазвате схващането, че:
Мъжете и жените са създадени, за да изпълняват специфични роли в живота, подходящи
за присъщата им природа.
Мъжът опложда жената. Без добрата воля и помощта на жената, мъжът би останал
бездетен до края на дните си, без човешко същество, което да продължи да носи името му.
Поради това мъжът трябва да се отнася с жената като с напълно равен човек,
който обаче е роден, за да изпълнява различни от неговите отговорности. Той трябва
да й показва възможно най-голямо уважение, любов и грижа – непрекъснато – да й
помага по-лесно да носи бремето си, тъй като тя създава във видима форма онова,
което първо е било заченато в ума.
Когато жената приеме сперма, която се слива с яйцеклетката в утробата й, става чудо, за
което вие, мъжете, не сте допринесли с нищо освен със семето си в миг на удоволствие – което е
вашата награда.
Можете единствено да допринесете за доброто здраве и нормалното развитие на „чудото“,
на което сте дали живот в тялото на партньорката си, чрез неизменна, нежна любов и грижа за
добруването и здравето й и да я предпазвате от всички емоционални и външни заплахи. Това е
вашата мъжка отговорност.
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Само така заслужавате да останете до жена си като баща на детето й.
Ако се провалите в това начинание, вие нямате стойност като баща на детето – и нямате
стойност за себе си като мъж, роден да проявява духовното „Божествено Съзнание на Отца“
във физическия си живот.
Мъж, който тормози жената, носеща детето му, който я заплашва презрително, който сипе
по нея остри и жестоки думи и физически заплахи, нарушава най-фундаменталния Закон на
Битието, в който мъжете и жените са равнопоставени в Божествената си Същност.
Жените, които са уважавани, обичани и закриляни, трябва също толкова да уважават,
обичат и ободряват духа и тялото на партньора си, като така подхранват способността му и той да
отвръща със същото в замяна. Жената, която не се грижи за съпруга си с нежност и любов, отнема
от мъжкия му дух волята да издържи на трудностите, с които се сблъсква във външния свят.
Той ще потърси утеха другаде – при мъже или жени, алкохол или наркотици, или ще се
изолира вътре в семейството си, безполезен и за партньорката си и за децата. Поради това мъжете
и жените имат еднаква отговорност да обичат партньора си.
Също както Мъжът трябва да се научи всеки ден да проектира „Бащинския Аспект“ на
Божественото Съзнание в семейството и работата си, така и Жената трябва да се научи да
изразява „Майчинския аспект“ на Божественото Съзнание във всекидневието си.
Онези, които отхвърлят тази Истина, няма да получат достъп до Небесните
Царства, докато не подобрят духовните си възприятия и променят отношението си с
молитва. Чак тогава зрението им ще се издигне над земната човешка представа за
„мъж и жена“ – отвъд земните им желания и его – до Реалността, от която всички
те са почерпили „битието“ си, ще избягат от цикъла на прераждане и ще намерят
входа към безмерната Радост и Слава.
Ако, в дадена културна традиция, на жената се гледа само като на „притежание“, обект на
мъжките желания и към нея не се отнасят като към жена, абсолютно равна на мъжа, такава
култура не е разбрала истинската природа на мъжа и истинската природа на жената.
Мъжете и жените са две равни половини от едно цяло.
Когато е без жена и сам, мъжът проявява само един аспект от своя ИЗВОР НА
БИТИЕТО; когато жената живее сама и без мъж, тя също проявява само един аспект от своя
ИЗВОР НА БИТИЕТО.
БОЖЕСТВЕНОТО НАМЕРЕНИЕ на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е да изрази
СВОЯТА цялост чрез сътворението, като индивидуализира във физическа форма всеки от двата
си равно балансирани аспекта и след това да ги събере отново във физическа форма, за да
преживеят обединението и цялостта на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, от което произтича
тяхната индивидуалност.
Когато се съберат в любов и единение на духа и телата, те откриват радостта и екстаза на
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ в равновесието.
(Целият този процес е обяснен подробно в Писма 5 и 7).
Ето защо съчетанието от мъжествеността на мъжа и женствеността на жената е
жизненоважно, за да се създаде „цялостта“, черпена от ИЗВОРА НА БИТИЕТО. От такава
комбинация се ражда дете, завършено в своята цялост.
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Докато бях в пустинята в Палестина, най-напред видях, че основното естество на
Съзиданието на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, нашия ИЗВОР НА БИТИЕТО, това е
НАМЕРЕНИЕТО.
Намерението да се създава, планира и проектира – и след това проектът да се изпълни,
като бъде отглеждан, хранен, лекуван, закрилян и обгрижван по дисциплиниран начин.
И мъжете и жените са еволюирали във физическа форма и съзнание, за да изпитат:
НАМЕРЕНИЕ и да го изразяват по всички възможни начини в живота си. Това
е най-първият акт на съзиданието.
Без НАМЕРЕНИЕ нямаше да има СЪЗИДАНИЕ.
НАМЕРЕНИЕТО е произходът на – и е вплетен в – цялостта на битието.
НАМЕРЕНИЕТО определя естеството на делото – любещо или разрушително.
Мъжът и жената са индивидуализирани, за да изпитат и формулират НАМЕРЕНИЕ в
живота си.
Това е най-първият импулс на съзиданието.
Мъжете и жените са индивидуализирани и за да изпитват и изразяват СИЛА НА
ВОЛЯТА.
СИЛАТА НА ВОЛЯТА при МЪЖЕТЕ се изпитва и изразява предимно като Действие.
В примитивните форми – той се придвижва из заобикалящата го среда, за да изпълни свое
намерение. Затова мъжът надява одеждите на водач и изпълнител. Той е индивидуализиран, за
да мисли и работи, за да изпълни целта си без бремето на емоциите.
ВОЛЯТА при ЖЕНИТЕ е мотивирана и преживявана предимно като Чувство –
Нуждата да Отгледа първоначалното НАМЕРЕНИЕ и да го доведе докрай (до зрялост) чрез
процеса на грижа, хранене, обличане, поправка, обучение, закрила.
ЦЕЛТА напълно се различава от НАМЕРЕНИЕТО, тъй като тя произхожда от
умствения аспект на намерението и се превръща в емоционален стимул, желание да се
формулират „средствата за осъществяване на намерението“.
„Силното НАМЕРЕНИЕ да се направи нещо“ се превръща в ЦЕЛ зад
продължаване на съществуването. По този начин мисълта и чувството се обединяват, за да
извършат работата на съзиданието.
Мъжът непрекъснато се движи и търси нови идеи, нови начини да осъществи
намеренията си, които да му дадат цел в живота.
Женските намерения са „олицетворение на целта“, чувствителни, стабилни, готови да
направят жертви заради близките си.
Затова двата основни ИМПУЛСА в рамките на ИЗВОРА НА БИТИЕТО , изразени
във физическа форма като мъж и жена, са взаимнозависими. Единият не може да оцелее
без другия. И двамата са нужни, за да продължат съзиданието.
Заради мъжествената си подвижност, заради порива да бъде водач, мъжът се смята за повисш от жената. Това се дължи на факта, че жената остава стабилна и създава чувство за
сигурност на мъжа. Но женският порив е порив на безусловна любов, порив,
заслужаващ най-голямо уважение и зачитане, за да има жената възможност да
разцъфти и да изпълнява спокойно и радостно присъщата си цел в домакинството.
Ролята на мъжа е да осигурява физическа сигурност и материални средства за издържане
на семейството.
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Ролята на жената е да осигурява емоционална сигурност и емоционалните средства за
лично удовлетворение и радост в семейната среда.
В миналото и на Изток, и на Запад, мъжът упражняваше доминиращата роля в дома, като
караше жената да бъде покорна и да се подчинява на волята му. По този начин той изкривява и
изопачава енергиите на Божественото Съзнание, и ги излъчва чрез ума и сърцето си в една
изкривена цивилизация.
Мъжът също така е изкривил и съзнанието на жената, като й е внушил дълбоко презрение
към ролята й на подчинена, която тя интуитивно усеща, че не е длъжна да понася.
Така мъжът създава унизителен и унижаващ начин на живот за себе си и партньорката си,
който е в пълен разрез с ЕСТЕСТВОТО на неговия ИЗВОР НА БИТИЕТО.
Фактът, че на жената й се е налагало да използва мъжкия порив на агресия, за
да изрази своето равенството в битието, за да получи уважението, което обществото
й дължи, означава, че вашата цивилизация е напълно дестабилизирана и разядена.
Жената узурпира ролята на мъжа от отчаяние, но по този начин тя върви срещу
намерението зад съзиданието.
Мъжът и жената са напълно объркани. В недоразвитите страни, хората едва оцеляват и се
опитват да решат разделението между мъже и жени чрез безразборен секс. В резултат на това
мъжът и жената стават все по-разединени и неудовлетворени. Конфликтите в семейството
създават стрес, нещастие и разделение в дома.
В „развитите“ страни психиатрични служби са пълни с нещастни хора и деца, които казват,
че не знаят кои са и каква е тяхната цел в живота. Те питат „специалистите“, които също не знаят
отговорите.
Трябва да запомните също, че всеки човек, бил той мъж или жена, има да учи уроци в
живота, които могат да бъдат научени само когато съответстват на неговия пол или раса. Ето защо
жената трябва да приеме ролята си в живота да осигурява емоционална любов и сигурност на
съпруга и децата си със самоуважение и достойнство, и да върши задълженията си колкото се
може по-добре. Тя трябва да осъзнае, че ролята й да дава емоционална сигурност е от
първостепенно значение за обществото. Жената осигурява „спойката“ на любовта и добруването,
което сплотява семейства, градове, държави. Когато тя осъзнае истинското си място и цели в
обществото и се стреми да ги изпълнява по най-добрия възможен начин, тя ще се придвижи
бързо по пътя към безусловна любов и най-големите награди – лична реализация и щастие. Тя
също ще се придвижи и на по-високо ниво на съзнание – може би като мъж в следващия си
живот, който ще донесе голяма полза за човечеството.
По същия начин духовно еволюиралите мъже, a дори и духовните учители, се връщат към
живота на земята, за да се научат на истинското смирение и да приложат висшите си принципи на
съществуване в ежедневната практика като любеща жена, която отглежда децата си мъдро и се
грижи за всички, които се нуждаят от онова, което тя може да предложи. Къде тогава е
неравенството?
Махнете капаците от ограничения си поглед и интелект и вижте ясно, че не бива да
съществува неравенство – а само споделените НАМЕРЕНИЯ да изразите всичко, което и двамата
сте почерпили от Божественото Съзнание по най-духовния начин за постигане на възможно
най-висшето щастие, постижимо на земята.
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В идните години, когато мъжът и жената еволюират духовно, ако бъдат разединени в
намеренията си, те заедно ще се обърнат към „ОТЕЦА-МАЙКАТА-БОЖЕСТВЕНОТО
СЪЗНАНИЕ“ и ще попитат: „Какво да направим при сегашното си положение? Кой е найдобрият начин да вървим напред?“
Когато получат отговорите, те ще ги приемат с любещо сърце и ще ги съпоставят. Всякакви
разлики в отговорите ще бъдат уважени и отново отнесени до Божественото Съзнание със
същата молба, докато двамата не постигнат искрено съгласие.
Мъжът и жената тогава ще се върнат заедно и ще попитат Божественото Съзнание:
„Кой е най-добрият начин да постигнем целите си?“. И отново те ще обединят отговорите си и ще
продължат да питат, докато накрая не съставят план за действие, замислен не само в човешкия
мозък, но и в най-висшето измерение на съзиданието – БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ.
Като работят съвместно, те в крайна сметка ще преживеят „блаженство“ на
истинското единство на душа, ум, сърце и тяло.
И накрая, мъжът не би могъл да съществува комфортно, без също така да изпитва и
проявява някои от женските пориви. Той се нуждае от емоции, за общува с жена си, децата и във
взаимоотношенията си с други хора – съученици, колеги и приятели. Без малко топли чувства,
той би бил коравосърдечно чудовище.
Често, ако е стара душа, той носи много топлина и грижа от свои предишни прераждания
като жена. Колкото повече еволюира духовно, толкова по-равномерно са балансирани импулсите
на двата пола в същността му.
Това важи и за жените.
По същия начин жената не би могла да съществува комфортно без някои мъжки пориви.
Без капацитет за интелигентно планиране, нейното домакинство ще е истинска бедствена зона.
Налице е и възможността тя да е била силен мъжки характер в минало прераждане и да се чувства
неудобно в женската роля, налагаща да се жертва за другите. Такава жена трябва да помоли
Божественото Съзнание да проясни погледа й, за да може да види, че без любов към
човечеството, лидерството е опасно занимание.
Когато мъжете и жените наближат почти пълен баланс на мъжката и женската природа в
себе си, тяхната задача в живота е да се издигнат над сексуалните си пориви, като постигнат
безусловна любов към всички хора и насочат поривите си към чистото творчество – като
например изкуствата. Такива хора стават „Майстори“, майстори на поведението си, майстори на
творчеството, майстори на човешкото съзнание, майстори на „материята“.
За съжаление, в настоящия момент, мъжете и жените, които наближават постигането на
равен баланс на „мъжка и женска природа“ в рамките на собствената си природа, нямат
ориентири какви трябва да бъдат истинските им цели. Те са изгубили пътя си и са си създали
лъжливо общество, в което радостта и личното удовлетворение, към което се стремят, им се
изплъзват тъй като са по-заети с телесните си функции, отколкото с духовни постижения. Те ще
си останат нещастни и разтърсвани от конфликти, докато не открият истината относно „кои са в
действителност“.
Като говорим за женската роля в живота, трябва също да се отбележи, че много от вашите
съвременни жени в развитите страни са постигнали висока степен на мъжки пориви през
последните 100 години.
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Те трябва внимателно да изберат приоритетите в живота си. Не е нужно да си седят у дома,
отегчени от бездействие, но ще бъдат по-щастливи и по-удовлетворени, ако насочат интелекта и
възможностите си към създаване на нови модели за съзидателен живот за цялото семейство. В
момента те може и да не знаят как да постигнат това, но чрез медитация ще привлекат в
съзнанието си необходимо вдъхновение как най-добре да използват лидерските си качества и
дарби за щастието на всички.
Мъжете, които са развили по-големи възможности за съпричастност към жените, както и
останалите мъже, също могат чрез медитация, последвана от вдъхновение, да открият по-добри
начини за изразяване на лидерските си качества на работното място, като същевременно носят
щастие на околните.
Защо Аз – НИЕ разгледахме въпроса за половете в такава дълбочина?
Това бе абсолютно необходимо, тъй като битката между половете – и на Изток
и на Запад, създава нездрави условия на земята. Тя насърчава стаена агресия и
поражда гняв и враждебност.
Сексуалната свобода доведе света до кризисна точка на изчезване чрез появата
на СПИН.
Всички вируси се създават в рамките на разрушителните сили на съзнанието.
Трябва да разберете, че човешките същества сами създават вирусите си! Всеки вирус е
видимият израз на разрушителен импулс на живо съзнание. Той атакува онова, което импулсът на
разрушително съзнание е атакувал в мига, в който вирусът е приел форма.
Бях напълно наясно с този аспект на битието, когато бях на земята в личността на Исус.
Евреите спазваха строга традиция да измиват чашите си, преди да пият от тях. Аз им казах
изрично, че не бива да се тревожат какво влиза в устата им, а какво излиза от умовете и сърцата
им – през устата. По онова време науката не бе открила съществуването на вируси, но бе известно,
че болестите идват от хранене и пиене от мръсни съдове. Аз обаче знаех, че болестите са
възникнали в умовете и сърцата на зверски разгневени хора, след което са се размножили чрез
деленето на клетките, продължавайки обаче да носят в себе си завинаги инстинкта и съзнанието,
които са ги създали.
Вирусът на СПИН не се е появил случайно. Той се е зародил от силите на съзнанието на
егоистични и разрушителни емоционални реакции между сексуалните партньори. Потисната
омраза и гняв могат да тласнат хората към сексуалния акт, оставяйки след себе си болестотворна
утайка в ума, емоциите и тялото.
Тъй като сексуалните актове между мъже и жени невинаги са мотивирани от емоционално
съзвучие, те могат да доведат до силно разочарование и липса на удовлетворение. Когато това се
случи, мъжката сексуална енергия намалява и трябва да се разпали наново с образи на сексуални
перверзии. Тя трябва да се разпали с изображения на сексуални извращения.
Вследствие от това порнографията се е превърнала в „голям бизнес“ в някои страни. Тя
насърчава единствено телесните инстинкти. От порнографията произтича липса на уважение към
жените и механичен, неемоционален сексуален акт, както и все повече случаи на изнасилвания и
сексуално малтретиране на деца. Хората, които допускат тези отвратителни актове на извратена
жестокост със сигурност ще си понесат последствията в този живот или в бъдещо прераждане.
Ето защо, когато последователите на исляма осъждат Запада за разпуснатото сексуално
поведение и перверзии, те с право вярват, че това създава лоши условия на земята.
Тези лоши условия не са изпратени от „Аллах“, а са естествена последица от нарушаването
на ЗАКОНИТЕ ЗА БИТИЕТО.
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Мюсюлманите обаче също нарушават ЗАКОНИТЕ ЗА БИТИЕТО, защото и те, като
евреите, спазват традицията „око за око“ и вярват, че съществува такова нещо като Свещена
война. Няма свещени войни – има само Реалност на Свята Прошка и Свято Помирение,
отношение към „ближния“, бил той приятел или враг, с любов и разбиране.
Никой от вас не може да нарушава ЗАКОНИТЕ НА БИТИЕТО и да се надява, че
ще влезе в небесното царство или рая. Вашето поведение и безумията, които в
момента сами си причинявате, нямат място другаде, освен на Земята.
Оставяме ви с тези мисли, като ви умоляваме да ги осмислите дълбоко в съзнанието си и ги
използвате добре в ежедневието си. Настоятелно ви призоваваме да се обедините в малки групи и
да използвате Писмата като ориентир във всекидневния си живот, независимо от религиозните
ви вярвания. Опитайте се да се освободите от внушените ви схващания и се съберете с истинско
смирение като хора, които могат да се съгласят, че познават малко от истинската духовност – но
имат силното желание да се научат как да се подобрят и одухотворяват живота си.
Както мнозина от вас са наясно, вие навлизате в нов етап от световната история, по време
на който ще осъзнаете, че вече го няма голямото разделение на богати и бедни.
Голямото разделение ще бъде в съзнанието. Разделението ще е между онези, които са в
състояние да намерят пътя към по-извисено духовно съзнание, излъчват любов и приемат всички
еднакво, както приятели, така и врагове и които си поставят за цел да разпръскват Божествено
Съзнание във всеки аспект от ежедневния си живот. От другата страна са онези, които остават в
плен на поривите, диктувани от егото и се стремят да доминират над слабите. За известно време
може и да изглежда, че успяват, но в крайна сметка ще се провалят и страданието им в мрака,
създаден от самите тях, ще е тежко.
Настоящите Писма са вашето средство да излезете от мрака и да преминете към
СВЕТЛИНАТА.
Стремете се да повишите честотите на духовното си съзнание чрез излъчване
на безусловна любов към всички и така ще вървите постепенно към ИЗДИГАНЕ на
СЪЗНАНИЕТО, което динамично ще се отрази на физическото ви здраве и
материалните ви условия на живот.
От вас, смели хора, зависи издигането на световното съзнание. Вие ще
излезете от предстоящия конфликт силни и целеустремени и ще изградите нов вид
световно съзнание. Вие ще поставите началото на духовен, технически и
икономически прогрес и световен мир за векове напред.
Аз, Христос, се обръщам – НИЕ, БРАТСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ – се обръщаме
към християни, мюсюлмани, будисти, евреи, индуси, суфити и към всички останали
религии по света. Обгръщаме всички ви с любовта си. Повярвайте ни, защото е
истина.
********

