ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СВОЯТА ИСТИНА
Предисловие
Първо бих искала да обясня защо се представям като писар вместо с истинското си име.
Докато пишех настоящите ПИСМА, не съм се съмнявала и за миг, че те идват от Христос и
причините за тази си увереност съм описала в кратката си биография.
По време на писането на ПИСМАТА ми бе ясно казано да не говоря за мен, защото
ПИСМАТА НА ХРИСТОС трябва да се разглеждат сами по себе си. Хората трябва сами да решат
дали написаното в тях е истина и дали се чувстват пробудени. Записах онова, което ми бе
предадено и ще се опитам да го предоставя на обществото, а какво ще се случи след това, си остава
между читателя на ПИСМАТА и Съзнанието Христово.
Христос обеща, че ПИСМАТА му ще установят връзка между съзнанието на читателя и
Христовото Съзнание и ще бъде дадена помощ, за да се разбере по-дълбокото значение, скрито
отвъд думите.
Много хора споделят, че са усетили тази връзка. Много хора са изпитали прилива на
прозрения.
Затова, също както името на секретаря не е от значение при сключването на бизнес сделки,
така и моята самоличност не е важна. Важното е дали читателят ще усети, че това е истинският
Христос, издигнал се сред духовно съзнание до самите порти на Равновесието, но запазил
индивидуалността си, за да остане свързан със света на индивидуалностите.
На второ място, изказаха се противоречиви мнения относно, на места, необичайното
форматиране на ПИСМАТА.
Бих искала да обясня, че тъй като Христос ми изпрати образи, което наложи да претворя
видяното в думи, аз изпитах и емоциите (до известна степен), които Христос е изпитал по време
на събитията, описани в настоящия текст. Като се върна в онези времена и ме потопи във
вибрациите им, Христос ми разказа събитията. Нямаше начин ПИСМАТА да бъдат написани с
обикновен шрифт или просто в курсив. Затова често, когато в съзнанието ми нахлуваше ново
прекрасно прозрение, аз се чудех: „Как да го предам върху страницата?“ Ще разберете какво имам
предвид, когато прочетете ПИСМАТА.
И така, за да подчертая някои от твърденията с мощен заряд, прелели се от съзнанието
Христово в моето, използвах курсив, получер шрифт и главни букви. Някои се оплакаха, че това
нестандартно форматиране пречи на лекотата на четене. Точно това е целта. Тези Писма не
трябва да се четат. Върху тях трябва да се РАЗМИШЛЯВА, а това означава, че е нужно да се
спрете върху думите с различно форматиране и да се ЗАМИСЛИТЕ какво искат да ви кажат.
Помнете обаче, че когато Христос се опитва да се свърже с вашата човешка интелигентност, той
ви предава истини, много по-необятни от преживяванията ви в живота на този свят. Трябва да
проникнете в измерението на безкрайността, за да се опитате да разберете какво ви се казва.
Затова, ако ще прекарвате половин час в размишления върху един странно форматиран
параграф, то направете го без бързане, за да се отвори постепенно съзнанието ви за новите
възможности, които лежат отвъд настоящия ви модел на мислене. Докато извисявате съзнанието
си към Съзнанието Христово, помолете се за просветление и то със сигурност ще ви бъде дадено.
Не е задължително да дойде веднага – по-скоро когато най-малко очаквате, отговорът ще нахлуе в
съзнанието ви и вие ще РАЗБЕРЕТЕ, че – „ДА, ТОЧНО ТАКА!“ – ТОВА Е ВЕРНИЯТ ОТГОВОР.
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Въведение
Христос казва:
„Дойдох да поправя погрешните тълкувания на учението, което проповядвах,
когато бях известен като „ИСУС“ в Палестина преди 2000 години.“
Христос казва още:
„Тъй като човечеството е на прага на световна криза от неизмерим мащаб, жизненоважно
за вашето оцеляване е Думите Ми да достигнат до онези, които слушат. Не знаете много за
истинските процеси на сътворението, в които вие самите играете важна роля. Задължително е да
ги разберете достатъчно, за да можете да започнете с прилагането на един по-висш идеал в полза
на цялото човечество.“
„Невъзможно е моето духовно съзнание да приеме човешка форма; за да имам
възможността да говоря директно с вас, препрограмирах и подготвих отзивчиво, покорно
съзнание, което да приеме Истината ми и да я облече в думи. Тя е моят „писар“.“
Писарят: „Преди да прочетете Писмата на Христос, вероятно ще поискате да научите
как се постига въпросното предаване на информация от съзнание в съзнание.
Подготовката ми да стана писар на Христос започна преди 40 години, когато като
ревностна християнка, срещнах сериозни трудности в работата си като фермер, помолих Христос
за помощ и един неочакван, мощен отговор, изпълнил съзнанието ми, ме накара да преразгледам
и отхвърля всякакви религиозни догми. Получих озарение, което ме поведе по нов път на работа
и учение и започнах бизнес, в който работих с хора и който процъфтяваше. В продължение на
седем години се радвах на успех и бях много щастлива. За да израсна духовно, по-късно преживях
много травматизиращи и драматични човешки изпитания и след безброй страдания научих
уроците от тях и се извисих над тях духовно.
Една вечер, в отговор на молбите за напътствие, Христовото присъствие стана реалност и
той ми даде неоспоримо доказателство за своята идентичност. Той ми говори в продължение на
един час, изпращайки ми мощни вълни на Космична Любов, проникващи през тялото ми, и
давайки ми кратко описание за това, което аз бях замисляла и евентуално извършвала. Две
седмици по-късно той ме преведе през едно надхвърлящо ме преживяване на Съзнателно
Съединение с „Бог“. Аз се превърнах в лечител, способстващ някои мигновени изцелявания.
Между 1966 г. и 1978 г. във важни моменти от живота си задавах на Христос въпроси и той
ме запозна с духовно-научните принципи, изложени сега в Писмата му. Една нощ през 1975 г. ме
споходиха видения за събития от периода 1983-1994 г., които се сбъднаха до едно. Отново ми бе
казано, че в бъдеще ще ми бъде възложена задача.
Накрая, след многобройни неволи, винаги облекчавани от силната ми връзка с Христос и
задълбочаващите ми се познания и лични преживявания на „Първопричината“, попаднах в
настоящия си дом. Тук, през последните двадесет години, живея все по-уединено, понякога в
близък и ясен контакт с Христос, а друг път сама да затвърждавам вярата и търпението си през
периоди на духовна суша. През последните четири години преминах през душевно и
емоционално пречистване, вследствие на което постигнах целта си – вътрешен мир и щастие.
Христос ме подложи на постепенен, но много ясно изразен процес на усъвършенстване.
Когато се освободих изцяло от собственото си Аз и станах отстъпчива и възприемчива – Гласът
започна да ми диктува и Писмата започнаха да добиват своя настоящ вид. Тези Писма са
изцяло дело на Христос. В тях няма заемки от други литературни произведения, макар през
последните години да има автори, които несъмнено са били вдъхновени от Христовата истина.
Всички, които са в хармония със Съзнанието, са благословени. Аз съм просто „Писарят“ – и нищо
повече.“
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Съдържание
Писмо 1. Христос обяснява причините за завръщането си и нуждата от настоящите Писма.
Обяснява как човечеството само си навлича беди чрез мислите и действията си. Обяснява защо
истинската му мисия на земята не е била документирана правилно. Заявява, че не съществува
„грях към Бога“, нито че нашият истински Извор на битието е разбран правилно. Описва
шестте си седмици в пустинята и какво наистина се е случило там – какво е научил и как това
знание го променя от бунтар в Учител и Лечител.
Писмо 2. Описва историята на живота му на земята, завръщането при майка си в Назарет и
начина, по който е бил приет! Първото му изцеление пред очите на хората и огромния отзвук.
Изборът на последователи. Истинското му учение.
Писмо 3. Продължава описанието на неговите преживявания, проповеди, осъзнаването, че
се налага времето му на тази земя да бъде преждевременно прекъснато чрез разпъването на
кръст. С какво е предизвикал гнева на еврейските религиозни водачи. Какво всъщност се случва
на „Тайната вечеря“, как са се държали учениците му и истината за неговото „възнесение“.
Писмо 4. Христос обобщава ученията, които е проповядвал в Палестина и заявява, че той,
Мохамед, Буда и други Учители продължават да се развиват духовно до възнесението им в
ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ. Христос говори за истината на сексуалните връзки като казва, че
отношението между мъжете и жените в крайна сметка ще се промени. Ще бъде отбелязан духовен
прогрес и ще се родят деца с нов духовен потенциал.
Писма 5 и 6. Христос започва да обяснява истинските процеси на сътворението. Отхвърля
различни научни теории и религиозни доктрини и дава определения за ИСТИНАТА на
БИТИЕТО. Той се спира на истината за човешкото его – средството за израз на земната ни
индивидуалност и поради това необходимо, но от друга страна и източник на всички страдания.
Писмо 7. Христос описва истината за сексуалния акт – какво представлява той в духовно и
физическо отношение. Как децата се раждат на различни нива на съзнание. Обяснява каква е
ролята и мястото на мъжете и жените в световния ред.
Писмо 8. Христос обяснява същността на мъжете и жените, как да живеем според
ЗАКОНИТЕ на БИТЕТО и как да постигнем хармонично и благословено съществуване, в което
разполагаме с всичко необходимо, как да възстановяваме здравето си и да превръщаме радостта в
естествено състояние на духа си. Всеки човек може да достигне това състояние на вътрешен покой
и тогава ще се възцари мирът.
Писмо 9. Христос обобщава предходните Писма и показва конкретно как хората да
преодолеят егото, как да придобият истинно самочувствие и да изпитат радостта от съвършения
вътрешен мир. Засяга темата за расизма и изпраща лично послание на насърчение и любов към
всички,
които
са
били
привлечени
от
неговите
Писма.

