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Предисловие на Всевишния
За облекчаване съществуването на човека в Материалния свят, за обясняване на
задачите му в този Свят и подготовката му за срещата с Мен, Аз ви предавам
съвременното тълкуване на устройството на структурата на Света, в който се
намират хората сега и устройството на структурата на Духовния Свят, в който те ще
се окажат в края на земния си жизнен път.
В Откровенията, които Аз, Господ Бог, за първи път в историята на човечеството, чрез
Избран от Мен човек в Русия, за Мой Помощник, на съвременен език предавам
информация за всички хора на Земята, за възможностите на хората и за социалната
обстановка на Земята.
Аз предупреждавам за възможния колапс и обяснявам на хората перспективите за
построяване на справедливи обществени отношения и структурата на Пирамидата на
властта на база даваните от Мен Знания за Законите на Духовния Свят.
Откровенията, изложени под форма на общуване с Избрания от Мен човек, имат за цел
постепенно да разкрият Моите Знания на широк кръг хора, които всъщност се явяват
ковачи на своето щастие.
Смисълът на живота на човека и неговите потенциални възможности стават ясни само
тогава, когато човек осъзнае и разбере своето предназначение в Материалния свят.
В рамките на достатъчно кратко време всеки човек, прочел Откровенията, запълва чашата
на своя Разум и получава тласък към самоусъвършенстване и развитие на личността, които
ще улеснят пребиваването му в Материалния свят и ще го подготвят за срещата му с Мен
на прага на Духовния свят!
Изпълнението дори и на част от препоръките и прилагането на Знанията, които ще получи
човекът, запознал се с Откровенията, ще му позволят да избере правилните ориентири и да
разбере смисъла на краткия си живот на Земята!
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Предисловие на Записващия
През високосната година, явяваща се знакова за човечеството, често се случват събития,
променящи или набелязващи промени в жизнения цикъл на всеки от нас, който живее на
Земята.
През високосната година се полагат основите на бъдещето, невидимо за нас, но
подвластно на Всевишния, на Небесния Отец.
През есента на 2004 г., съвсем неочаквано за мен, в моето Съзнание започнаха да
постъпват мисли, формирани като текст с непозната за мен тематика. Тези текстове се
предаваха в продължение на четири месеца и създадоха тази изумителна Книга, в която за
първи път в историята на човечеството, Всевишният директно се обръща към нас, хората,
живеещи на Земята в началото на новото хилядолетие!
Всичко, което може да се разкаже за тази Книга, се съдържа в нейните текстове.
Аз само направих подготовката за издаването й и изпълних указанието на Създателя да я
озаглавя „ Откровения към хората на Новия век”.
При подготовката на текстовете за печат, по препоръка на Създателя, от тях бяха
премахнати думите Му, имащи лично обръщение към мен и свързани с процеса на моето
усъвършенстване.
Възможността за по-пълно разбиране на устройството на Света и за съприкосновение с
Всевишния се появи у мен след участието ми в семинар, проведен от (вече заминалия си
от нас) Карелин Валентин Владимирович, за което безкрайно му благодаря и вечна му
памет!

Записал:
Маслов Леонид Иванович
Доктор на техническите науки, професор, академик, Член на Президиума и председател на
Научния Съвет „Технологии в Здравеопазването” при Академията на технологичните науки
на РФ, академик на Руската Академия на естествените науки, автор на повече от 200
публикации в чужди и руски издания по въпросите на физиката на твърдото тяло,
финансовите и банкови технологии, а също така по проблемите на екологията на
Планетата.
(Към момента на появата на способностите му за приемане на диктовки, Л.И.Маслов вече има
практика в задълбочените научни изследвания на длъжност завеждащ лаборатория в Института по
металургия, носещ името на А.А.Байков при Академията на Науките на СССР, както и опит като
ръководител в работата на финансовите и производствените структури на Нова Русия и САЩ, опит
на поста съветник в Икономическото Управление на Администрацията на Президента на Руската
Федерация, опит като съветник на Председателя на управлението на Газпромбанка и многогодишен
преподавателски опит в Корпоративния институт на Газпром и Държавния университет „Висша
школа по икономика”, а също и като участник в работата на групата по подготовка на проекти за
Федерални закони на Съвета на Федерацията при Федералното Събрание на РФ.)

3

Част 1
МАТЕРИАЛЕН СВЯТ
26.08.2004
1. Днес Аз, вашият Господ Бог и Създател на всичко и всички, започвам разговор с вас за
Религията, за нейните основи, за устройството на Световете и за бъдещето на
човечеството.
2. Пътят за опознаване на Моята Религия ще бъде трънен, но успешен за тези, които са
постоянно в движение и проникват в смисъла на Моите Вечни Истини, които не стоят със
скръстени ръце и не изживяват безпътно живота си, дарен им от Мен!
3. Ще отбележа няколко главни момента в началния етап от постигането на Моите Вечни
Знания.
4. Преди всичко това е Вярата в Бога и още веднъж Вярата в Бога – ето това е
основата на основите в живота на човека в Материалния Свят!
5. Второ – това е предначертаният път на човека в Светлия свят на Моята Вечност!
6. Трето – необходимостта от постоянен прогрес на човешката личност, необходимостта от
развитие нагоре по спиралата на Вечността.
7. Четвърто – няма връщане назад, само напред.
8. Пето – това са Божиите Слова, постигането им, постигането на учението на Бога . Всичко
това е важно за укрепване пътя на човека, за когото няма връщане назад към изминатото.
9. Шесто – Надеждата за успех и Вярата във възможността за усъвършенстване на
Личността, Душата на човека.
10. Сега ще ви изредя накратко въпросите, които ще бъдат подробно изложени в
Откровенията и с които ви предстои подробно да се запознаете и изучите.
11. Да започнем с определението за Битие.
12. Какво е това?
13. При вас в Материалния Свят е прието да се мисли, че „битието определя съзнанието”.
Това по своята същност е неправилно определение.
14. Моето определение звучи различно – Съзнанието определя бита!
15. През многовековната история на развитие на човечеството хората така са объркали,
така са преобърнали Моето определение, че приетият от тях изопачен вариант е довел
обществото до безизходно положение на развитие, след което следва пустота и тленност.
16. Хората винаги са се обръщали и продължават да се обръщат към Мен за помощ, но
каква помощ, вие хора, чакате от Мен?
17. Най-напред вие сте длъжни да разберете какво сте създали, в какво общество живеете
и какво ви очаква занапред.
18. Та у вас са сбъркани не само моралните ви ценности, но най-главното, въобще не са
определени основните закони на вашия Свят.
19. Вече много векове вие се опитвате без Моя помощ да намерите самостоятелен път за
развитие на обществото, на обществените отношения, но резултатът от тези
самостоятелни търсения на Вечните Истини и пътища за построяване на справедливо
общество винаги е един и същ – неуспех!
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20. Всеки път, опитвайки се да построите нови обществени отношения, вие игнорирате
необходимостта от собственото си усъвършенстване (както е казано в Заповедите) до
нивото на Мое подобие.
21. Аз вече искам да ви видя като Мое подобие в Материалния Свят!
22. Сега за Бога! Кой съм Аз?
Аз съм Бог, Всемогъщ и Велик,
Аз съм ваш Създател и всичко идва от Мен.
Аз решавам съдбите на хората и времената.
Всичко е подвластно на Мен.
Аз знам пътя на всеки от вас и ако е необходимо,
Аз коригирам вашите жизнени пътища.

27.08.2004
1. Какво е това Дух, за който вие често говорите?
2. Духът - това е Моята Божествена сила и Властта Ми над Световете.
3. От Духа идва Моето определение: „Съзнанието определя бита”!
4. Духът – Моята сила, осигурява развитието на живота на Земята.
5. От Духа произлиза постъпателното развитие на живота нагоре по спиралата на
Вечността.
6. Същността на Моя Свят е в Хармонията на Моите Сили и посоките на тяхното
приложение.
7. Балансът на тези Сили е определен и осигурява възможността за прогрес и развитие на
човешкото общество.
8. За реалния прогрес на развитие на обществото на хората им е необходимо само да
разберат тези Сили, да намерят и спазват баланса на Моите вътрешни и външни Сили.
9. Той е определен и пресметнат от Мен, но хората, вместо да разберат и намерят този
баланс на Моите Сили, през цялото време търсят нови източници на енергия, губейки за
това целия свой интелектуален и материален потенциал.
10. Без Религията и без Моята Помощ за хората ще е не само трудно, но и практически
невъзможно да намерят самостоятелно този баланс на Моите Сили.
11. Понятието „Знанието е Сила” е Мой термин, който не остарява и всеки път само
потвърждава, че на човека са му необходими дълбоки знания за структурата на Моето
Мироустройство, където всичко се намира в Хармония на Силите и където тези Сили се
използват балансирано, за да разбере той своето предназначение и мястото си във
Вселената.
12. Силата на Моя Дух - това е главната сила на Земята и тя произлиза от Мен и определя
възможностите на Човека-творец.
13. Само с Моята Сила и с Моята Помощ човекът може да създаде нещо, но тази Сила,
която помага на човека да достигне определени висоти в своето развитие, Аз я дозирам и
не я давам на всеки, а избирам достойните да я носят и владеят.
14. Моята Сила е във Вечното движение на Световете и се определя от Моя Дух.
15. Тази Сила може да се материализира в енергия на Земята, разбираема за човека и
измерима с физически прибори.
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16. Важното е хората винаги да помнят, че енергията, измервана от вас, е Моята Сила, и че
всичко идва от Мен - и решенията, и подсказванията на хората ги давам Аз.
17. Затова всички въпроси за Моите Сили и за възможността за тяхното използване от
човека трябва да задавате на Мен.
18. Но Моето главно условие се състои в това, че човек преди да се обръща към Мен
трябва да опознае себе си, да открие своите възможности и способности, а познавайки ги,
човекът ще разбере Моя Свят и тогава няма да има предел за реализацията на
възможностите на човека по управление на Земята и във Вечността.
19. Следващият въпрос, който измъчва човека от векове: Какво е това Вечност?
20. Вечността - това е бягане на времето без никой да го спира!
21. Всичко се намира в покой на Вечното движение!
22. За Мен време не съществува (според вашето разбиране на това понятие), няма спиране
на развитието; има само движение напред, само прогрес, само начало, няма край и не
може да има.
23. Всичко се движи синхронно, балансирано, под Мой контрол: цялата система от Планети,
включително и Земята.
24. Никой и никога не може да спре движението; само в движението е Силата и силата на
Духа в това число…

31.08.2004
1…Човекът е длъжен да достигне върха на своето развитие на Личността, за да управлява
Земята и да бъде на нея представител на Бога.
2. Основа за развитието и усъвършенстването на личността на човека е Вярата в Бога, в
Твореца и Неговата Система на вечното постъпателно движение!
3. Това е Моят основен Закон и за Земята, и за планетарните Системи.
4. Вярата - това е приемането на Моя Световен ред, приемането на Системата за вечното
движение и приемането на Хармонията на съотношението на Моите Сили!
5. Започналият Нов век открива нови възможности за човечеството. Сега то трябва да
тръгне по правилния път на формиране на справедливо общество на праведните
(безгрешните) хора.
6. Този прогресивен процес трябва да стане без граждански войни. Аз повече няма да
допусна кръвопролития.
7. През многовековната история на човечеството е имало достатъчно войни, имало е много
кръв, а развитието на човечеството такова, каквото би трябвало да бъде, така и не се е
получило.
8. При хората се получава движение по затворена окръжност, бягане към никъде.
9. Колко века вече вие се опитвате без Моята помощ да построите справедливо общество,
но резултатът е бягане на място: и това е в добрия случай, а Аз мисля, че бягането ви е
бягане по спиралата надолу.
10. Аз искам да ви обърна към пътя на хармонично развитие на обществото - нагоре, към
прогреса и всестранното развитие на Личността.
11. Сега ще ви обясня, какво е това Любов.
12. Любовта - това е Божественият двигател.
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13. Това не са любовни прегръдки - това е състояние на Хармония и вътрешен покой,
когато не трябва да се обръщаме назад и не трябва да мислим, кой и какво е останало
назад.
14. Щастието и Любовта са висше достижение на Хармонията в отношенията. В това е
проявлението на Любовта като Любов от висша проба.
15. Любовта - това е Хармония, това е основа на вечното движение, това е поглед, който е
насочен само напред, когато всичко става разбираемо, ясно и чисто.
16. Човекът е частичка от Вечността, пренесена на Земята. Човекът се явява на изпит по
зрелост и способност за самостоятелно движение във Вечността при приемане на
Божественото Начало.
17. Трябва да се знае и да се разбира, какво ви чака занапред, към какво върви човек и
какви задачи поставя той пред себе си, и какви пътища избира за тяхната реализация.
18. А по-нататък предстои рутинна работа за достигане на определената цел, предстои
огромна творческа работа по усъвършенстване на личността на човека.
19. Аз давам на всекиго лично Задание в зависимост от неговото предназначение и
възможности. Ако за реализацията на Моите задачи на човек не му достигат разум или
знания, Аз напълвам Чашата на Разума му докрай….

01.09.2004
1. Необходимо е да се върви по пътя на формирането и усъвършенстването на Личността,
изпълнена с Божественото Начало и твърдо уверена в правотата на Божиите дела.
2. Ние говорим за Личността с голяма буква, съответстваща на новите времена и новата
формация на новото поколение хора!
3. Пак искам да подчертая: Религията е основа на всичко, а в нея Вярата и Любовта са
вечните двигатели на постъпателните процеси.
4. Всичко се движи в Любов, Вяра и Хармония на Моите Сили, и в съгласие с вектора на
тяхното приложение.
5. Моят Свят е Хармония и покой на Вечното движение!
6. Суетата и ускореното движение надолу, нервното брауново движение, безсистемните
препускания в различни посоки, съществуването без Любов и Вяра - това са все
характеристики на човешкото битие.
7. Всичко това е следствие от същността на Човека, който не приема и не вярва в
Божествените Закони, и който се опитва да върви по свой самостоятелен път.
8. Човекът е забравил, че за да се движи самостоятелно напред е необходимо да определи
своята позиция към Света, към Вечността, в която той се намира.
9. Тук правилната позиция е само една: това е Вярата във Всевишния, в Неговото
устройство на Света, в Неговите Сили.
10. Само с Любов и в Хармония става
усъвършенстване на човешката личност.

движението нагоре

по

спиралата

на

11. Само така е възможен прогресът на човечеството - без тези условия, които може би ви
се струват простички и разбираеми, човечеството не може да се развива.
12. Всеки друг вариант е задънена улица, път надолу или скокове встрани.
13. От тук човечеството има и тероризма, и безпределната власт, получени не от Бога.
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14. И изглежда, че възелът от негативни събития е толкова голям и толкова здрав, че е
невъзможно да бъде развързан, а е необходимо да се разсече.
15. Но да се сече, значи да се получи решение с проблеми (при това неразрешими) и с
кръвта на невинни хора.
16. А това още повече ще доведе до разложение на съзнанието на хората - защото без
Любов, без Хармония в отношенията, човечеството има само омраза, паника, страх,
озлобяване от безизходицата.
17. Човекът, за съжаление живее на принципа на сравнението със себеподобните и
приема, че „щастието се познава в нещастието”, а „богатството – в сравнение с общата
бедност”.
18. Алчността поражда желание да станеш по-богат, отколкото съседа си, на всяка цена и
при това се приема принципът на живота – колкото аз съм по-богат, толкова съм пощастлив! Ето ви двигателят на днешния „прогрес” на Човека – да стане по-богат от съседа
си и да бъде по-свободен в избора си на нивото и условията си на живот.
19. Основата на такъв „прогрес” е да имаш повече от съседа си, да имаш повече от
съседния род, а ако не можеш да имаш това с честен труд и способности, то се оказва, че
можеш просто да отнемеш или да създадеш по-трудни условия за съществуване на
съседния род, отколкото на своя.
20. Ето ви основата за движение (живот) на Земята, в Света, създаден не по Моите
Заповеди, където всички книги, освен Моите, по един или друг начин учат на това всяко
ново поколение.
21. Не бива да се допуска такъв път на развитие на човечеството, всичко трябва да бъде по
друг начин, по Моя начин, и преди всичко, трябва да се приемат главните принципи на
живота на Земята – Вярата, Любовта, Хармонията и строгото спазване на Законите на
Вечността.
22. Настъпи времето да се покаже на хората накъде напред да вървят, как да се развиват и
да им се покаже единствено правилният път, вземайки Откровенията като карта или
маршрут за движение напред.
23. Аз искам да покажа на хората, че обикновеният човек, получил Божествения промисъл,
се променя и у него се откриват нови творчески възможности, и се разкриват нови страни
на таланта на човека, готов при обикновени рутинни условия да извършва необичайни
неща, неподвластни на обикновения човек.
24. Необходимо е да се покаже, че способностите на човека, неговата работоспособност и,
най-главното, непоколебимият Дух на Вярата в Бога, Вярата в своето предначертание от
Бога, откриват безгранични простори за човешкото творчество…

03.09.2004
1…Аз ви казвам, че основите на моята религия са Вярата и Любовта, които са фундамента
на покоя на Вечното движение във Вселената.
2. Нищо не трябва да се променя, освен движението напред, като се използват Моите
Сили, насочени към Съзиданието.
3. Ако разгледаме знака или вектора на тези сили, то те винаги са положителни, със знак
плюс. Отрицателните сили, насочени към разрушение, идват или от Лукавия, или от човека,
който не вярва в Бог.
4. Ето ви основната Аксиома за движението напред: всичко да е само позитивно, всичко
да е с Любов, всичко да е с Вяра в Бога и насочено към развитието нагоре, към
Съзиданието и Творчеството!
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5. Това е прекрасната картина на Моя Свят. Това е галещата погледа панорама на
щастието, благоденствието и покоя – това е Раят, който би трябвало да бъде на Земята.
6. Така ми се иска да видя тази картина тук, но вече колко ваши векове не мога да получа
това от хората.
7. Не мога и не мога да ви приуча към творчество, насочено към развитие на личността,
към самоусъвършенстване…

04.09.2004
1…Необходимо е да се разбере, че без Религия на Земята е невъзможен прогреса, за
който всички постоянно говорят, а лидерите на страните приемат планове за развитие на
обществата за близките години.
2. Всичко това е напразно: скок в прогреса няма да има, тъй като няма идеи, няма планове
за формиране на новия човек, който, развил своите способности, би могъл да стане
владика на Земята (по Мое подобие) и на това основание реално би могъл да изведе
обществото и държавата на ново ниво на развитие с използване на Божествените Начала.
3. Само в този случай могат да се разкрият съкровищниците на разума, на научните
знания, преобръщащи представите за Света, формирани през предишните векове.
4. Ето ви задача, ето ви направление, достойно за времето, което Аз подготвям и което
искам да реализирам през 21-ия век чрез Русия, чрез чуващите Моя глас Мои помощници.
5. Аз започвам от Русия, защото се надявам на нейния духовен манталитет, който е
съвестен в основата си, но е зацапан от съвременните представи за Света и битовите
неуредици.
6. Изхвърляйки всичко ненужно, руското общество може да стане високодуховно и водещо,
готово на реформи в своя граждански свят.
7. Нека си припомним, че всички, построени от човечеството пирамиди на властта или
пирамиди на държавното устройство, не издържат изпитанията на времето и се
разрушават, защото в основата на това устройство отсъства Божият Промисъл, а в тази
основа се поставя лъжата на човек от човека.
8. Само Моята Пирамида на властта стои вечно, като символ на устройството на Моя
Вечен Свят.
9. В Египет, на Пирамидите, в строг геометричен вид са записани всичките Мои Закони и
при желание те се четат много лесно.
10. Ако се вгледате внимателно, ще видите всичко, което трябва да знаете и да
изпълнявате при строителството на своето гражданско общество и тогава венец на това
творчество ще бъде Пирамидата на Вечността на покоя и постъпателното движение.
11. И тогава човекът-звяр (погледнете Сфинкса) от животно ще се превърне в Човектворец. Това е вашият път и той е единствен.
12. И тогава вие сте Човек с голяма буква, спазващ Законите на Божествения Свят,
записани в строг геометричен вид на Пирамидите.
13. Това е моето Вечно Послание към човечеството, но никой от вас не е обърнал
внимание на това; трактовки за Сфинкса и Пирамидите хората дават какви ли не - само не
и правилните!
14. Такива жалони и знаци Аз съм разпръснал на много места по Земята, но резултат все
няма и няма.
15. Ето защо този път Аз реших да се намеся в процеса на развитие на човечеството…
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06.09.2004
1…Още веднъж - целта на човека на Земята е усъвършенстване на личността.
2. Моята Цел: да предам Моите Знания на Земята, за да се научат хората да живеят с тях
и в съответствие с Моите Закони.
3. Тези две цели прекрасно се допълват една с друга и ще позволят да се формира
човекът за реализация на Моите Задачи.
4. Човекът трябва със смирение да приема Моите Дела, тъй като не знае своето „Утре”.
5. Неведоми са за човека пътищата Господни, всичко е в Моите ръце: и да наградя, и да
накажа!
6. Вие нямате шанс да приемете собствено решение, което би било единствено правилно.
7. Ако вие сте с Мен, Аз ви давам Света, почиствам пътя пред вас и ви водя по правия път.
Давам ви Божията си Благословия за истинския и предначертания за вас път. Какво чакате?
8. Приемете съдбата или, по-правилно е да кажем, нейните превратности, с радост,
защото вие не знаете какво ви чака след тях.
9. Аз знам, защото Аз правя тези поврати, за да се постигне желаната цел успешно.
10. Всичко ще бъде както трябва, както е решено, но за това Аз имам едно условие – Вяра
плюс Любов – всичко друго ще дойде (само по себе си).
11. Опитайте се да разберете основите на Вселената, основните Закони за развитие на
обществото според Бога, стройте Света по Мое подобие и мислете за Вечното при
формиране на днешните задачи.
12. Вашата съдба е в натрупването на Моите Знания и напълването на Чашата на Разума
за вечния живот с Мен.
13. С Моя помощ този процес ще върви бързо, но без Мен този процес е за векове.
14. Бягането на място – това е вашето любимо занимание, главното спортно упражнение на
Земята, което вие добре сте усвоили и което сте научили.
15. Тези, които не бягат на място, вие премахвате, защото те не се вписват във вашите
правила за бягане.
16. Скъперничеството и алчността са главните критерии на „спортистите” по бягане на
място.
17. Фланелките на всички ви са в един цвят, личности няма и не може да има, лидери тук не
са нужни, даже са опасни - та те нарушават стройността на редовете!
18. Главното е да се бяга тихо и плавно – ето ви Вечността на движението (назад) според
земния закон.
19. А при Мен – покоят на Вечното движение е напред!!!
20. Принципни въпроси и различни подходи към живота.
21. Има спирала на усъвършенстване на личността, а има и спирала на отсъствие на
усъвършенстването.
22. Усъвършенстване при хората има и то даже не е никак лошо, но не усъвършенстване
на личността, а на бита за съществуване на човека, тоест усъвършенстване на
материалните ценности.
23. На Земята има само една граница на ценностите – лесната печалба и материалното
благополучие.
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24. Какво трябва да очаквам Аз тогава от такъв човек? Несъвършено създание, без Душа това е само сянка на човек. При това сянка, която управлява своя предмет и го изяжда.
25. Вие живеете в света на сенките, недостойни за Високия Дух и Разум.
26. Сянката, дебелата сянка е критерий за живота на Земята.
27. Нима това е животът, нима това е целта на живота? Това е карикатура, това е живот на
пружина, пародия на личност; нищо добро от това няма да се получи, та нали само
развитието на личността убива сянката…

07.09.2004
1…Когато човек изпълнява своето предназначение, което Ми е необходимо, Аз го пускам в
Моя Свят на Покой на Вечното движение, където той получава покой и щастие в Моя Рай.
2. Там в действителност той ще разбере разликата между Моето и Земното Устройство на
Света.
3. Човекът ще види дълбоката пропаст в различията между двата Свята: Хармонията на
Щастието и Любовта - в единия, и ненавистта и алчността - в другия!
4.
Но това по-късно, а в началото ще постигаме Истините и възможността за
преобразуване живота на Земята по Моите Божествени Закони.
5. Тези Закони са записани отдавна от Мен, но, знаейки ги, човек не ги изпълнява напълно.
6. Изглежда много просто и ясно, всичко на всичко десет Заповеди, но хората не ги
изпълняват и не искат да бъдат щастливи дори в рамките на едно семейство.
7. Лукавият е направил така, че всеки човек и всички са самотни, всички ходят нагоренадолу в тъмнина и не виждат, че редом с тях има хора. Греховете и пороците са затворили
очите им и клепачите им не могат да се отворят - твърде тежки са.
8. Ние трябва да дадем Светлина в Душите на тези хора, само тогава те биха се намерили
един друг и биха разбрали, че не са сами и че щастието е именно в общуването помежду
им.
9. Те ще разберат, че Хармонията е достижима - необходимо е само да се обичат един
друг, да помнят за Мен и Моите Закони, които трябва да следват.
10. Няма нищо по-просто от тази Религия на Любовта и нищо по-просто от Законите на
Битието.
11. Всичко става просто и ясно: откриват се невидимите способности на Човека-творец, на
Човека-владика на Земята, който се отнася с нея грижливо и който използва нейните
възможности.
12. Хармоничният човек – това е Моята Мечта и Моята Цел.
13. Като че ли всичко е било подготвено, но земният живот е прилепил хората към
мръсотията и пороците.
14. Ето защо, Аз измъквам всекиго от калта, при това всекиго поотделно от неговата
собствена кал – от неговите собствени земни пороци и грехове.
15. Аз ви притискам в името на вашето благо и заради вашето предназначение и ви водя
към Светлината, изпълвайки ви с Мъдрост, Разум и Любов.
16. Вие сте Моите любими деца и Аз прощавам вашата неразумност и Вярвам, че вие ще
се развиете до нивото на подобие на Бога и дори да не се изравните с Мен, то поне ще
стигнете много близко до Мен, макар и на една протегната ръка разстояние.
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17. И Аз, повярвайте ми, ще бъда щастлив и ще ви предам Моите Вечни Знания, и вие ще
осветите с тях единствения и истински ваш път.
18. Светлина и щастие на хората може да даде само Бог и никой друг!
19. Човек може да повярва само на човек и днес е много важно да повярвате на човека,
записал тези редове - не след смъртта му, а именно сега, докато е жив.
20. Вие, хората имате навика да се молите на умрелите, защото те вече са си заминали и
не могат да повлияят на вашия бит; на вас така ви е „по-удобно” – да вървите напред с
глава обърната назад!
21. Аз ви казвам, че щастието е в това да вървиш напред в своето развитие без да се
оглеждаш назад и да вярваш в хората, които са до теб, в хората, които се обичат един друг.
22. Човекът с поглед, устремен напред – това е Човек-строител, Човек-труженик, Човектворец.
23. Ето закъде и защо сме тръгнали заедно, ръка за ръка, обичайки се един друг,
зареждайки се от тази Любов с Вяра и Надежда за преустройство на Света, който ще бъде
справедлив, Божествен и Прекрасен …

08.09.2004
1…Само при чисто небе, когато Моят Свят не е закрит от нищо, е възможно постъпателното
движение.
2. Тъмните облаци са признак на негативните сили или, както сега ги наричате –
деструктивните сили, тоест това не са Моите Сили, а силите на Лукавия, които пречат на
прогресивното движение на човека.
3. На човешко ниво те са огромни и ви се струва, че едва ли не определят съдбата, но за
Моя мащаб това е само леко шумолене на листата.
4. Няма препятствия към съвършенството, а тези негативни сили идват единствено от
хората, от формите на тяхното общуване и от несправедливото устройство на вашия свят.
5. Колкото по-силно е изкривяването на това пространство, толкова по-голям е размерът на
тези сили и толкова повече разрушения причиняват те.
6. По този начин създател на тези разрушителни сили е самият човек, който със своите
неправилни действия ги усилва все повече и повече до тогава, докато те не стигнат до
състояние да разрушат рода, страната и не доведат конфликта до световни войни от
планетарен мащаб.
7. Ето го източника на всичките ви беди - неправилните Закони на Битието или, по-точно
казано, отсъствието им на Земята.
8. Хората все се опитват да живеят по „разбиранията” си или по законите, които са
измислили самите те въз основа на собствените им критерии за битието, без Бог и без
Духовност.
9. Затова хората нямат правилни закони и най-главното тези закони се нарушават от
хората постоянно. Върви процес на самозалъгване, който и поражда силите на разрушение.
10. Картината на вашия Свят е много тъжна, защото с урбанизацията на обществото,
количеството на локалните конфликти се увеличава: те стават все по-дълбоки и
продължителни, незатихващи с години и преминаващи от една територия на друга.
11. Мащабите на трагедията се увеличават, пада моралът и човечеството започва да
ускорява своето постъпателно движение към самоунищожение. Ето ви перспективата, за
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която няма решение на проблемите. Картината е печална и не дава никакъв повод за
оптимизъм, ето защо се налага Аз спешно да се намеся.
12. Без Моята намеса процесът на разложение и самоунищожение на човешкото общество
няма как да се спре.
13. Гласовете на отделни личности, които разбират причините за гибелта на Земята, никой
не иска и да чуе, дрънкането на оръжията заглушава всичко.
14. Ето защо Аз вземам извънредни мерки, ето защо Аз търся и събирам хора издигнати,
посветени, които без много приготовления ще могат да тръгнат по пътя на преустройството
на вашия Свят по подобие на Моя – на осъзнато единоначалие и справедливост в делата.
15. Вие сте длъжни да Ме чуете, защото до тази черта е последната спирка, зад нея е
пропаст!…

10.09.2004
1…Основа на Моята Религия са Вярата и Любовта - това е най-главно за човека…
2. Само във Вярата и Любовта можеш да достигнеш върховете на самоусъвършенстването
и да си готов да станеш Владика на Света на Земята по Мое подобие.
3. Задачата на човека на Земята по време на кратките му „командировки” там е: да
достигне тези върхове и да застане редом с Бога!
4. Ето това накратко е вашата задача на земята. Ето защо на този полигон на
„нравствеността” се повтарят „командировките” на хората толкова често и за съжаление
толкова безполезно.
5. Човекът не изпълнява тези си задачи и все се опитва самостоятелно и самоволно да
построи свое общество, забравил в този кратък живот тези Основни Закони, по които е
построено Моето Царство и където той току-що е бил.
6. Действително, по време на „командировката” си на Земята, без Моя контрол, човекът,
вместо да продължава да се самоусъвършенства, мигновено забравя всичко и се превръща
в примитивно животно, единствената потребност на което е материалното му
съществуване.
7. Главна грижа на този човек става постигането на материални блага и богатства до
такава степен, че би могъл да се „откъсне” по пълна програма, загубвайки и съвестта, и
срама си, загубвайки Великия си Човешки Облик.
8. Много рядко в някои хора продължава процесът на самоусъвършенстване на личността
до висотата на подобие на Бога; основно продължава бягането на място или се стига до
занижаване на изискванията към себе си и на превръщане в човек-животно.
9. Затова е толкова остра необходимостта от това да се спре този пагубен процес на
движение на човечеството по спиралата надолу, към пропастта на саморазрушението.
10. Процесът на саморазрушение е достигнал критичната си точка (точка на бифуркация),
след която всяко движение надолу ще доведе до спонтанен, лавинообразен процес, който
няма и не може да има спиране - към колапса.
11. Не бива да се чака повече нито минута, забавянето е равносилно на смърт, необходимо
е да се действа.
12. Болшинството от хората не желаят да четат вечните Писания – Библията, Евангелието,
Корана – много от тях нямат време не само да изучават, но дори и да поглеждат понякога в
Моите Послания.
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13. Останала е едната надежда в гласовете, във виковете на хора от тълпата, които могат
да я надвикат и да бъдат чути най-накрая и които ще покажат пътя към Божията Светлина,
и пътя на преустройството на човешкия Свят по подобие на Царството Божие.
14. Цялата надежда е в тези хора, които поемат отговорността върху себе си и водят
стадото към Светлината, отвеждайки го от пропастта и неминуемата гибел.
15. Сега ситуацията може да се спаси само по този начин, в някаква степен по насилствен
път, защото Моята намеса ще бъде последна и принудителна за вас.
16. Когато отведем стадото от пропастта, следва втората задача – Вечните Знания да
достигнат до всеки човек, за да може човекът най-сетне да разбере своите локални
подзадачи, за да се ориентира в основите на устройството на Света и осъзнато, а това
значи бързо, да започне строителството на своя нов дом – дома на справедливото
общество въз основа на Моите Вечни Закони.
17. За да може най-накрая човек да разбере и приеме, че всичко на Земята е от Бога и
всичко, което той има, е също от Бога, и че в своето материално развитие той се ползва от
Божествените Сили, които са му подарени за развитие и самоусъвършенстване.
18. Моята помощ освобождава човека от битовите му проблеми, оставяйки му време за
развитие до съвършенство, границата на което е Бог – Бог на Земята.
19. С развитието и с урбанизацията на обществото негативните сили ускоряват процеса на
разпад, на разлагане на човечеството, довеждайки го до краен предел, до точка, след която
става лавинообразен процес на самоунищожение, който не може да бъде спрян.
20. Прегледайте Мистериите на XVIII, XIX, XX и XXI век, сравнете техните скорости на
разпадане и ще видите, че XXI век – това вече е или живот, или смърт; човечеството е на
последната граница.
21. Затова трябва да се вика, затова трябва да се крещи!
22. Проповедници трябва да станат нови авторитетни лидери, които със своите проповеди
ще спрат неудържимата тълпа, ще я обърнат настрана от колапса и ще покажат в една
проста и достъпна форма картата на новия маршрут към Вярата, към Бога.
23. Те са длъжни не само да покажат накъде да се върви, но отново, в една проста и
достъпна форма да покажат набора от правила, Закони от Бога, които трябва да се
изпълняват безпрекословно от всички хора на Земята…

13.09.2004
1…Заповедите на Стария и Новия завет отговаряха на нивото на развитие на човечеството
в тези исторически епохи и разшифроваха за хората основите на устройството на Света на
това ниво на разбиране, в тази му единствено възможна форма.
2. Сега времената са други и е необходимо да се премине на друг съвременен език на
общуване. Компютъризацията и интернет направиха възможно това общуване в реално
време във всяко кътче на Света и разкриването на информацията става мигновено на
огромна територия.
3. Откри се необикновена възможност за въздействие не само върху един народ, а върху
всички народи едновременно, при това не просто върху народите, а върху техния елит, найдобре развитата част от човечеството.
4. При това скоростта на предаване на информацията е толкова голяма, че прави
възможно реалното управление на съзнанието на човечеството от един център във всяко
направление.
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5. Такава скорост на предаване на информацията – идеологията, може рязко и бързо да
промени критериите за развитие на Обществото, довеждайки го до крах или
превъплъщение.
6. Важното е в чии ръце са средствата за масова информация.
7. Създавайки Интернет за Своите Велики Задачи (създаване на прогресивно общество по
подобие на Моето Царство), Аз веднага получих още по-голямо ускорение в разпада на
морала на човечеството до критичната точка, зад която започва моралното му
саморазложение.
8. Цялата негативна същност на човека, свързана с пороците и греховете му се оголи в
Интернет, отвори се голям пазар, където всичко процъфтява – от лъжата до търговията с
хора.
9. Златният телец, на който се покланя болшинството, излезе изпод земята и се
разпростря нашироко, и няма сила, освен Моята, която може да спре погубващия процес на
разлагане на човечеството.
10. При тези условия Аз ще ви давам Моите Знания постепенно и дозирано, за да създадем
фон на нравствено възраждане, който се явява парадигма за човечеството в този век – век
на Промени от планетарен мащаб.
11. Настъпи времето Русия да покаже единствено правилния път за човечеството,
демонстрирайки супервъзможностите на човека и обществото при преустройството на
Света по условията на Божествените Закони.
12. Успехът на преустройството и създаването в най-кратки срокове на общество на
благоденствието под Мое ръководство, ще стане благодатен пример за всички народи,
което ще способства за възраждане на цялото човечество…

15.09.2004
1…Упадъкът на моралните принципи, забогатяването на всяка цена, алчността, развратът
достигнаха небивала скорост с появата на Интернет…
2. За това е необходимо да се говори много: защото историята не помни такова ниво на
упадък на морала в международен мащаб.
3. Падали са и са се разрушавали империи поради разлагане устоите на обществото и
това е било винаги.
4. Мащабът на такъв упадък се е ограничавал в рамките на самата империя.
5. Отсъствието на въздържащи фактори и граници на информационното пространство на
съвременния Свят плаши със своята безнаказаност на проникване на греховете и пороците
навсякъде по Света.
6. Ако тогава, когато нацистите превзеха Европа, Светът се разтресе и всичко завърши с
Втора Световна война, то трясъкът на информационната агресия в съзнанието на хората
във всяка точка на Земята ще се чуе толкова силно, че може да бъде сравнен само и
единствено с разкъсването на Земята на малки късчета.
7. Ето къде е опасността, ето къде са новите Содом и Гомор!
8. Всички Свети Писания са се подготвяли и са се разпространявали от хората векове
наред.
9. Тези усилия не са били напразни, но всички преобразувания на обществото са се
ограничавали от географията (територията) на рода.
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10. Така са минали векове, векове на
разпространяваща Моето Учение на Земята.

постепенно

проникване

на

Религията,

11. Трябваха векове за Стария Завет, векове за Новия Завет, векове за Корана – това са
били и са векове на прогрес, векове на подготовка на съзнанието на хората, векове на
проби и грешки.
12. Погледнете що е това XXI век, погледнете възможностите за предаване на информация
и откриващите се различни форми за въздействие върху съзнанието на човека във всяка
част на Света.
13. Сега сме само в началото на века, това са само първите крачки на цивилизацията в
новите условия на информационна агресия, но ние вече имаме проблеми, с които човек не
се е сблъсквал никога.
14. Започна процес на предаване на информация, започна процес на общуване
психологически натиск върху хората по електронен път и в реално време.

и

15. Вие дори не можете да си представите последствията от всичко това!
16. Човечеството все още не е разбрало и не се е усетило за заплахата от психическия
натиск, която е надвиснала над народите и над всеки човек поотделно.
17. Разрушават се основите на устройството на Земята – вече няма задържащи фактори,
вече всичко е възможно.
18. Първи това са осъзнали новото поколение от хора, те са вече в друг виртуален Свят,
където сам човек не може да издържи на информационното въздействие върху неговото
съзнание, върху неговия манталитет.
19. Вече е възможно цялото човечество изведнъж да стане послушно на една малка група
от хора, имащи своя собствена представа за устройството на Света и обществените
отношения.
20. Добре би било, ако тези представи съвпадат с Моите, но ако тези хора решат да
направят Земята Ад, кой може да им попречи да направят всички ви послушни роби?
21. Дори не можете да си представите мащабите на възможната агресия, а последствията
от тази стъпка са неописуеми.
22. Ето я перспективата за електронна и психологическа агресия срещу човечеството. На
този фон предшестващите войни, донесли на човечеството десетки милиони жертви, ще се
окажат само цветенца, в сравнение с огромните мащаби на последствията от тази агресия,
които последствия просто не могат да се поместят в съзнанието ви.
23. Човечеството е на границата; няма връщане назад: или край, или начало на
преустройство.
24. Изборът, като че ли, би трябвало да направи човечеството, но то няма да може да
предприеме нищо и няма да може да окаже съпротива. Сега спасението за него е само
Моята намеса и друг вариант няма.
25. Никой не разбира мащаба на надигащата се трагедия, никой не чувства края на
развитието на човечеството.
26. Всички сега са в еуфория от перспективата за общуване и предаване на информацията,
но хората не разбират мащаба на надвисналата опасност…

17.09.2004
1…Но нека се върнем към основния Ми Закон:
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2. Вяра плюс Любов – това е най-главното и в това е заложено дълбокото разбиране на
Моята Религия.
3. Първо – това е Вярата в Бога и второ – Любовта към Бога, към всичко, което
обкръжава човека, с такава Любов постъпките на хората в живота не могат да бъдат
порочни.
4. В тези думи е цялата дълбочина на Моята Религия: вярвай Ми и постъпвай по съвест ето ви главното, ето основното, друго не се иска.
5. Вярвай на Бога, своите постъпки с Любовта си към околните сравнявай с Божественото
начало – по-добър път от този няма.
6. Крайъгълният камък за всичко на Земята: Вярата в Мен и Любовта към ближния.
7. Може да се добави и Надеждата – но това е само вследствие на главното – Вярата и
Любовта.
8. Много дълбок смисъл е заложен в словосъчетанието – „Човек, Вярващ и Любещ, е
праведен Човек”!
9. Необходим е химн за тези две главни Начала.
10. Повтаряйки ги, изведнъж започваш да разбираш дълбочината на тези основни думи, от
които е тръгнала Религията, Религията в големия смисъл на тази дума.
11. Това са първите думи, които трябва да се произнасят като молитва, а когато ги
почувстваш, ще разбереш, че е дошла Божията Благословия, дошла е Благодатта и
напътствието към единствения и истински път.
12. Нужна е една молитва „Отче наш” и Вяра в Бога, в Неговите действия; трябва да Го
обичате, да обичате себе си като Негово подобие и да обичате околните като деца Божи.
13. Това е всичко, което трябва да знае човек.
14. Необходимо е да повтаряте като молитва преди всяка своя постъпка: ВЯРВАМ И
ОБИЧАМ /ЛЮБЯ/, и нищо лошо вече не би могло да се случи.
15. Затова ще ви открия една тайна за цял живот – повтаряйте си тези две думи толкова
често и толкова дълбоко, че да залегнат те в съзнанието ви и да открият всички скрити
възможности на човека.
16. Виждайки всичко това, Аз ще ви помогна във всички начинания и ще отклоня от вас
всички беди.
17. Ето как на съвременен език, когато всичко е объркано в калейдоскопа на събитията на
съвременния Свят, когато, за съжаление, незащитеното съзнание се управлява от
електрониката (средствата за масова информация), може и е нужно да се определят
основните Религиозни принципи за поведение на човека.
18. В суетата на събитията, когато няма време за нищо, е необходимо да се помнят и да се
повтарят само тези две думи – ВЯРВАМ И ОБИЧАМ!
19. Човекът, който помни това, даже и във водовъртежа на събитията, задължително ще
намери време да се спре и да помисли за своето битие, за мироустройството на своя род,
за своето семейство и за самия себе си.
20. Повярвайте, той винаги ще сравнява своите постъпки с тези думи. Въпросът е само
доколко дълбоко и колко здраво те са залегнали в неговата Душа.
21. Ето защо Аз толкова често и от всички гледни точки говоря за тези думи.
22. Тези думи са съвременният формат за разбиране на човешкия Свят, това е Паролата за
действие на човека в урбанизирания Свят, където няма време да се огледаш и да
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претеглиш своите действия и тогава, като парола за определянето – „свой-чужд” – звучат
думите – ВЯРА, ЛЮБОВ.
23. Тези думи звучат в съвременния Свят като Църква, която е в теб. Няма време за нищо,
но камбаната бие в Душата ти: аз Вярвам, аз Обичам. Тези удари на камбаната-сърце ще
чуят всички, защото честотата на ударите му е една и еднаква за всички.
24. Аз Вярвам, аз Обичам - сега и след хиляди години!
25. Ето Религията на Човека. Какво още е нужно за човек?
26. Нищо повече не е и нужно – всичко е ясно, пределно разбираемо. От такъв човек може
да се очакват само действия с Бога и подкрепа на своите близки.
27. Необходимо е да доведе до обкръжението си дълбокия смисъл на тези думи, добавяйки
също и думата НАДЕЖДА…
28. Ето ви символът на държавата: Вярвам, Обичам, Надявам се.
29. Това звучи като химн: Аз Вярвам в Бога, Обичам Го и се Надявам на Неговата подкрепа.
Ето за това може и трябва да се говори навсякъде, като се укрепва идеята и се обръща
внимание на дълбочината на словосъчетанието за човека.
30. И вече въобще не е важно, кого за себе си вие наричате Бог – Христос, Аллах, Буда, … Бог е един!
31. На Бога трябва да Вярваме, Него трябва да Обичаме, на Него трябва да се Надяваме тогава ще има пълно благоденствие, Благост и Благодат и когато се обсъжда въпросът за
единството на Религията, необходимо на човечеството, трябва да се говори само за тези
думи.
32. Тези думи и само те ще умиротворят всички и ще ги успокоят завинаги.
33. Това е Великият Път за помиряване на хората на Земята и той е един, друг път няма;
това е Паролата, или по-добре казано, Ключът за бъдещето на Земляните.
34. Американците са написали своя лозунг на долара – „Ние вярваме на Бог (или в Бога)” и
тяхната държава се е развивала и се развива доста добре.
35. Но те са написали само единия и са взели на въоръжение само единия от трите
символа - Вярата.
36. Другите трябва да напишат всички символи на Вярата в Бога на своите финансови
документи – Ние Вярваме в Бог, Обичаме Го и се Надяваме на Него!
37. Този лозунг ще бъде не само в ръцете на всички хора, но и в съзнанието им, разбира се
във всички хора според възрастта им, според националността им и според Религията им.
38. Това е началото на възраждането, това е бъдещето. Когато това се направи, всичко ще
се променени до неузнаваемост; всички народи на Света ще разберат това.
39. Това е пътят, достойният път на всеки Велик народ – Народ-творец, Народ-съзидател.
40. Това е бъдещето, свързано с Бога и в Душата, и на уста…

20.09.2004
1…Още веднъж повтарям: преди всичко Вяра плюс Любов – това е основата за
построяване на Божественото Начало…
2. Това е главното, на което се основава построяването на Цялата Божествена Система на
отношения в Троичния Свят.
3. С тези думи се определя не само националната идея, но и идеята за създаването на
Земята на Небесното Царство.
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4. Така казано, изглежда, че всичко е просто и убедително, но колко е трудно и колко дълго
време не може да се реализира тази многовековна идея и мечта за създаването на
Божието Царство на Земята.
5. Много векове борба, много кръв, но така и няма, и няма резултат - едва сега подхождаме
към правилното решение.
6. Много трудно се решава идеята за създаване на справедливо общество на Земята
подобно на Моето Царство, а още по-трудна е задачата за формиране на съвършения
човек – Владиката на Земята по Мое подобие.
7. Духовното развитие на човека се придвижва много бавно – бита изтормозва, а с
развитието на техниката все по-силно става разслояването на обществото. Богатата, но
съвсем не елитна част на обществото, дори и не иска да чуе за Божиите Закони.
8. Разбираемо е, че спазването на тези закони ще изисква от опиянения от пресищане и
всепозволеност „елит” да ограничи своя плам и да намали, и то значително да намали,
материалния си „порцион”, и най-накрая да спре своето падение.
9. Но нали падението е толкова сладко, така задоволено и няма никаква съпротива при
падението, само дето се чува в ушите: упадък на морала, упадък на принципите на
справедливото общество и сладостта от всепозволеността.
10. Лукавият ги нарича с едни такива „ласкави” думи, че от щастие им се завива свят –
олигарси, владетели на Света, пък бил той и локален Свят или народ.
11. И какво щастие само – да управляваш по свой начин, по свои закони народите – да си
Бог, ако не на небето, то поне сега тук, на Земята.
12. Ето ти „висше удоволствие”- да управляваш себеподобните, които според Светите
Писания също са подобни на Бога, а щом това е така, то тогава ти вече не просто си „Бог”, а
си даже „Бог над Боговете”!
13. Ето от какво човек се главозамайва, ето кога гордостта разтваря криле, и тук да се спре
сладостният миг на падението е просто невъзможно.
14. Ето така Лукавият и Златният телец разлагат душите на хората и така те правят могъщи
човешките сенки.
15. Ето кога сянката на човека, неговото падение, придобива огромни размери и кога на
нея принадлежи правото да управлява.
16. Неверието управлява Вярата!
17. Това сега е тезисът на „прогреса” на човечеството. Заради удовлетворяване на
потребностите на сянката на човека се наблюдава регрес на морала, регрес на законите на
построяване на обществото.
18. Как е изкривено всичко на земята, развитието на обществото се движи по обратен ред:
деградацията на личността управлява прогреса на човека!
19. Ама че лозунги, ама че времена!
20. Сега вече е ясно: колко е трудно да се откъснеш от сладката баница на падението на
силните в нашия свят.
21. При това, особено в Русия. Ако на запад тези хора са създали закони, които държат
обществото далеч от взрива, то в Русия взривът е неминуем – законодателната база на
обществото и апетитите на тесен кръг от това общество се намират на различни полюси.
22. На този „елит” на обществото окончателно му се е размътил мозъка; такова опиянение
от всепозволеност, че да се откаже от такъв „сладък живот” не може никой от силните на
света.
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23. Такъв размах да управляваш хората по свое усмотрение няма никъде по света и такъв
мащаб на беззаконие не е наблюдаван по-рано никога.
24. Така бързо, от нищото, за сметка на развращаването на обществото, никой и никъде не
е натрупвал такова богатство, освен в Русия, където за сметка на оглупяването на цяла
една многородова държава живее и се шири един тънък слой от презадоволени хора,
презиращи всички мислими и немислими Закони, Заповеди или просто морални устои на
обществото.
25. Какво може да даде на обществото този тънък слой?
26. Ами нищо, освен упадък на морала, когато формите на изкривяване на устоите на
обществото са стигнали до такива карикатурни форми, та изглежда, че вече няма
възможност за никакъв прогрес.
27. Не се виждат и възможности за преустройство на обществото по принципите на морала,
по подобие на Моето Царство.
28. Процесът на падението на обществото е на критичната точка и особено в Русия.
29. Русия, както винаги, бавно впряга, но бързо върви!
30. Сега възниква въпросът – накъде?
31. Както винаги, по своя примитивен път към падението и най-бързо от всички!
32. Започнали най-късно от всички, но дръпнали здраво напред и изпреварили всички, така
са обезобразили и осакатили обществото, неговите устои, многовековните традиции на
своя народ, че остава само да се чудиш: Откъде-накъде? (На какво основание?)
33. Затова, ако в Света има слой от богати хора и той малко или много се контролира, то в
Русия винаги, като по традиция, навсякъде е без предел, особено в падението: като ще се
пада, да се пада!
34. Бързо и без ограничение – за какво са тук някакви спирачки?!
35. Така прекрасно е падението – Материалният свят е за тях, той им дава щастие, защо да
се мисли за Бога, трябва само да се изпълнява ритуала.
36. И на тези хора им се струва, че като отидат в църквата, ударят чело в пода, целунат
„дъската” и ... няма да имат повече грехове! Всичко може пак да се повтаря без
ограничение, без спирачки!
37. Какво щастливо падане! Колко е прекрасен полетът надолу!
38. Сянката управлява обществото на хората – ето достижението на Лукавия. Той е
накарал порока да управлява добродетелта.!!!
39. Порокът е двигател на прогреса!!!
40. Хора, къде отивате? До къде сте стигнали? Какво още трябва, за да се провали
обществото и да завърши своето съществуване?
41. Вече почти нищо не му трябва – всичко върви независимо от никого!
42. Спирачка се явява само Моята Намеса, при това активна Намеса! Трябва всичко да
спре.
43. Ето с какво се занимаваме: започваме да отглеждаме новото зърно на Знанията,
използвайки хумуса (почвата) на обществото!
44. Труден път, мръсна работа, но реколтата ще бъде рекордна: ще построим Общество на
Вярата, Любовта и Щастието по Мое подобие и хора ще създадем и възпитаме, за да
заприличат на Мен…
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24.09.2004
1…Да продължим с повторение на най-главното, крайъгълния камък на Моето учение: Вяра
плюс Любов…
2. Моята най-дълбока тайна и Религия са заложени в тези Думи.
3. Всичко, което Аз исках да получа от хората на Земята при създаването на Моето
Царство тук, от хората, намиращи се в кратка „командировка” – това е разбирането на тези
думи.
4. Произнасяйки ги, съзнателно произнасяйки ги и следвайки ги, без да се повтарят сляпо,
а именно следвайки ги, Човек получава от Мен Благословия и такава поддръжка, че на него
вече не му е необходимо никакво обяснение чрез Вечните Мои Писания.
5. Човек, без каквато и да е помощ, изгражда своите отношения на такова морално ниво,
или морални принципи, че друго не му и трябва.
6. Ето такава е дълбочината на тези думи.
7. Вярвам в своя Господ, Отеца Небесен, и Го Обичам, защото Той е справедлив и
Неговите Закони са справедливи.
8. И няма, и не са необходими други закони или правила за човека на Земята.
9. Този човек просто не може да наруши Светите Заповеди, Заповедите за своето
поведение на Земята.
10. Това са наистина ключови думи!
11. Никакво Учение-Религия не е необходимо на този човек, той винаги ще постъпва по
съвест, по Божия Закон.
12. Но, за съжаление такава светла картина не се получава, малко са хората, които вярват
искрено и дълбоко - те са просто единици.
13. А всичко идва от това, че човек стига до необходимостта от Вяра, чак на края на пътя
си, преди напускането на земния си живот, когато, опомнил се, започва да Ме моли за
пощада и опрощение на греховете, изведнъж спомняйки си за Мен.
14. Аз съм милосърден към всекиго поотделно и вземам греховете на този човек върху
Себе си.
15. Но своето предначертание тези хора така и не са изпълнили. Какъв е смисълът, че
греховете са простени, когато делата, за които са отговаряли, не са изпълнени.
16. Проблемът е в това, че набелязаните задачи и дела така и не са били свършени.
17. Човек по време на живота си вече греши и с това, че допуска общия грях на упадъка на
своя род, на своето общество.
18. Като не реагира на регреса в развитие на човечеството, човек сам става съучастник на
разврата, дори и да не участва в него.
19. Пасивното съзерцание е по-лошо от падението.
20. Падащият човек ускорява процеса на падение на обществото и по този начин
приближава датата на преобразуването не Света, пасивният човек само отдалечава това
време на преобразуване. Вие изберете, кое е по-добре.
21. Най-добре е в живота си да бъдеш праведен човек – да бъдеш пример за стадото.
22. И в този случай има поне някаква надежда за възраждане на морала на човешкия род.
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23. Трябва, обаче, да се започне с новото поколение, с младежта: още на малките деца
трябва да се обясняват основите на Моето Мироустройство и основните Заповеди на
човешкото битие.
24. Заедно с думата „мама”, детето трябва да попие и запомни, и никога вече да не забравя
тези Мои Вечни Закони.
25. Ето на какво трябва да се обърне внимание и ето от какво зависи бъдещето на
човечеството.
26. Децата - те са вашето бъдеще, вашата надежда. Върху това трябва да се концентрира
вниманието, но тъкмо с това като че ли никой и никъде не се занимава, всички спорят за
това трябва или не трябва да се изучават в училище Основите на Религията.
27. А трябва да се преподават не Основите на Религията, а Основите на
Мироустройство - единно за всички вероизповедания.

Моето

28. Трябва да се дава азбуката, единна за всички Религии – системата от Знания за Моя
Свят и предназначението на човека на Земята.
29. Ето това е важно. Важно е това да се преподава във всички държави от единна позиция
– Свода на Моите Истински Знания – обективни, без намесата на никоя Религия.
30. Ако можеха да се договорят, да се преподава не Божият Закон в училищата чрез
Православието, а общата Система на Моите Божествени Знания – това би било прекрасно.
31. Но така и така не мога да дочакам - колко поколения хора вече са изпуснати. Много от
тях са прахосали вече живота си и по никакъв начин не могат да достигнат нивото на
Човека-творец, Човека-създател.
32. За съжаление всички хора на Земята, дори избраните от Мен, в основата си, са деца на
греха и порока, но, разбира се, всеки в различна степен.
33. Ще се повторя, за съжаление грях и порок има във всеки от вас.
34. Когато в основата на живота на Земята има крив фундамент, то сте длъжни да знаете,
че на криво място право дърво не расте!
35. И всичко при вас е изкривено - дори праведниците ви са изкривени и да ги изправи не
може никой; изпуснати са всички още като деца и в това се състои проблемът на
човечеството.
36. Аз разбирам, за болните деца жалиш повече и топлина им даваш повече, но болните
деца са болни и затова те не могат да решат мащабните Мои Задачи.
37. Дайте да се заемем с новото поколение, с нови подходи да започнем да им обясняваме,
не да ги учим, а да им обясняваме Основите на Моето устройство на Света, Основите на
Моето Царство.
38. Като преустроим Света, ние ще трябва спешно, много спешно да направим азбуката на
Моите Закони за новото поколение земни жители.
39. Това е Моята втора най-главна задача – ново праведно поколение от хора!...

25.09.2004
1…Вече ви говорих многократно за това, че човек, искрено вярващ в Бога, обичащ Бога и
другите хора - това е праведен Човек.
2. В основата си той носи позитивна настройка и е готов за преобразуване на Земния Свят
по подобие на Небесното Царство.
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3. На такъв човек не е необходимо да му се обясняват религиозните Основи; без дори да
знае за някакви Религии, без дори да ги използва – той вече е Човек-Творец, ЧовекСтроител и всичко това с голяма буква.
4. Ето защо Аз толкова дълго говоря за това.
5. Ето защо Аз ви говорех за необходимостта да се обърне особено внимание на
подготовката на новото поколение за изпълнение на предназначението му на Земята,
която се преустройва от Мен по Божиите Закони.
6. Ние сме длъжни да обърнем внимание на новото поколение, което ще живее на Земята
и ще продължава, ако не да преустройва, то поне да поддържа тук, на Земята, Моите Вечни
Закони!
7. Човечеството безгрижно не обръща внимание на възпитанието на новото поколение,
предоставяйки неговото възпитание на родителите и училището.
8. Родителите!!! И как те могат да дадат това, което те самите нямат!
9. Така се получава, че от порока тръгва възпитанието на новото поколение хора, а е
известно, че от порока може да се получи само порок!
10. Не може порокът да породи праведност (безгрешност)!
11. Училището също не е готово да възпитава новото поколение: на първо място, защото
всички общообразователни книги и програми за обучение са разчетени за продължаване
развитието на човечеството при тези исторически условия.
12. Програмите са направени за продължаване на обучението на човешкия род – на хораатеисти, които не вярват в Бог и не Го обичат.
13. Църквата само се опитва да стане учител по предмета Закони на Бога и основи на
Религията.
14. Най-главното обаче се състои в това, че всякакви преобразувания на Земята, нейното
преустройство по Божиите Закони, не биха имали успех, ако новото поколение хора се
развива върху остарялата, бездуховна, порочна основа.
15. Всичко е безсмислено, ако почвата, в която се сее зърното на новото устройство на
Света, не е плодородна.
16. Затова Ние трябва да отглеждаме нови хора, да ги развиваме, да подготвяме творци –
това е залогът за всеки успех, в това число и на Моята реформа.
17. Аз вече ви казвах, че ще са нужни 2-3 години за подготовка, за създаване на
предпоставки за преустройството на Света по подобие на Моето Царство на Земята.
18. Това е времевата граница за подготовка на новата учебна програма, която трябва да
влезе в учебния процес за подготовка на новото поколение.
19. Това ново поколение трябва да отговаря за преустройството на Света, носейки
необходимия багаж от Знания, придобити на основата на Божествените Начала за Света,
за Вярата, за Любовта, за Надеждата!
20. И Ние отново се връщаме към тези лозунги – думите, от които не можеш да избягаш –
те са Основата.
21. Вече ви казах, че съм поставил две задачи:
22. Първата – подготовка на човека за преустройството на човешкия Свят, преустройството
на живота на Земята по подобие на Небесното Царство;
23. Втората – подготовка на новото поколение преобразуватели на Земята…
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30.09.2004
1…Днес празник най-голям е на Основите на Моята Религия:
2. Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост!
3. Припомняте си тези думи в ден най-скъп за Мен. Велики думи, но никой не разбрал е
дълбочината им, а там е Моята Религия.
4. Празникът приели сте за празник, без обяснение за нищо, дори това, че заедно са тези
думи три и що стои зад тях – никой и никога не ще попита.
5. Велик е този Празник, Чудо е на чудесата! Тържество е той на Моята Религия! Венецът
на познанието за Света и Устоите основни на Мирозданието заложени са в наниза на тези
думи! Вярвай Ми, Обичай каквото си направил, на успеха се надявай и София (Мъдростта)
ще пребъде; така Блаженство се изпитва!
6. Не трябва за дъщери да се говори, когато изброявани се тези думи, така проваляте Ми
празника Велик. Какво тук общо имат дъщерите? Това е списък на добродетели известни и
Заповед на Законите е включена.
7. Законите трябва да се помнят в съответния порядък, като основа на Пирамидата Моя на
властта навсякъде, включително във вас. Основата на Пирамидата е Вяра в Бога, в
Създателя на Всичко - без Вяра - не бива - Тя Основа е.
8. Така да бъде - друго не е дадено!
9. Основа втора е отношението към Мен и към това, което Аз съм направил и ще правя на
Земята. Ти трябва да се съгласиш и да обичаш Моя резултат, обкръжението твое, също.
10. Недей забравя при това, че сам ти резултат си от Моите деяния! Обичай себе си,
обичай Мене и това, което Аз съм създал - резултат на Моя труд – дълбок и вечен! Когато
вярваш и Любов към Мене си изпитал, повярвай, няма в тебе грешки и пътят твой
прозрачен е и с Надежда, дадена от Мен!
11. Надеждата е вечен твой компас във Вяра и Любов, не може тук да има грешки, пороци
няма, завист и лъжа. Прекрасен път е този под флага на Надеждата!
12. Четвърти камък в Пирамидата е Мойта Благодат, София наричате Я вие, подкрепа Моя
и опора за вас, живеещите на Земята! Това е моята Премъдрост, ако щете – Мъдрост,
също!
13. А по-нататък е много лесно да се сложат останалите камъни, изброени всякъде.
Библията прелиствайте, Корана - там всичко ще намерите. Ненужно е да мислите и да
мъдрувате, списъкът е пълен на деянията, които трябва да извършите, познали Законите
на Моя Свят.
14. Така единствено устроен е Светът, така да построите Пирамидата ще можете - посправедлива и по-стройна няма, нали тя копие на Мен е! Разберете смисъла на всичко,
което съм написал и говорил, и повтарям често: няма Пирамида без Основа!
15. Един е пътят, сто хиляди пъти ви твърдя. Аз зная го, Строителят съм Аз, това е Моя
технология. А ваша част - единствено да изпълнявате това, което знам и давам ви като
Свод на Вечните Закони!
16. Тръгнете от Основите и с тези думи, и Празникът ще бъде вечен! И първи, който
разбере, тук Моята повеля е, подсказване за векове; така, как вечен Аз съм, така е вечна и
Моята подсказка: с Вяра започнете и с Любов. Аз ще ви дам Надежда за успех и самия
успех, разбира се, дарявам ви и Мъдрост за награда!
17. И всичко пределно ясно е: прилежно изпълнявай Моите Закони! Друго не е нужно,
пределно ясно е, къде да се върви и да се прави що! По-ясно не ще да бъде никога!
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18. И ето Празника, и ето ви подсказка! В дълбините никой и не иска да погледне – бедата е
в това, проблема на проблемите. Но вярвам Аз, че тържество ще има! Ще разберат,
надявам се, тук в Русия, че път това е, и флаг, и бъдещата нейна Мисия.
19. Как искам Аз да разбере рода човешки, че този път трънлив е, но е славен и единствен,
и шанс за вас последен е. Това подсказване от Мен - единствено за вас.
20. Не виждам по-достойни! Опитайте поне веднъж – сполуката напред е! И ето Празникът
ви, и прага ваш, и старта, ако щете. Друг шанс не давам, това е вашият начален старт. И Аз
ви моля: опитайте сега. По-славна дата няма и да има!
21. На всеки в Душата място има за Надежда – „дай боже” казвате! В Русия само с Вяра в
Бога, с Надежда и в Любов делата са дела. Вие дълбочината само разберете и Празникът е
ваш!
22. Светът не го почита. Неправ е той в това! Вземете този флаг и нека да гори като Пръст
Мой, указател Мой, Знамение за вас - къде, защо и как да построите светъл Дом без завист
и злоба до века.
23. Завет това е за рода ви! Нали Празникът е в Душите ви, лесно ще го разберете.
Религията лесно ще укрепне върху този фундамент и думите, които от детството си още ще
знаят всички.
24. И дайте още обяснения на смисъла дълбок на Моята Религия, без напрежение, тихо и с
ласка в Душата! Защото почва има и трябва само да се посади зърното, така ще тръгне
всичко.
25. Успешен стартът ви ще бъде на тази дата - друг няма никога да има. Аз казвам ви: Това
е Моят Знак за вас завинаги и вечно! От вас се иска само да вземете, пропуснете и
разберете в Душата си Основите - и пътят е открит за Мое благо.
26. Не трябва да мислите и да гадаете. Аз ви водя с Моите Знамения и в тези Слова Велики
Празник има! Аз Вярвам, аз Обичам, Надявам се и Теб Почитам, Велики Наш Отец! – това е
лозунгът за векове напред.
27. Нима не е Идея, нима не е това Флаг за всички нации, и Моята Благословия за вас в
такъв велик Ден и щастлив. Да бъде славен и рода ви. Аз вас избрах, това Подарък Мой за
вас е.
28. И нека сърцата да откликнат, по-светъл миг от този няма, повтаряйте си думите: аз
Вярвам, аз Обичам, Надявам се и за Мъдрост моля. Друго не е дадено – това подсказване
за векове е!!!

03.10.2004
1. Когато казваш: Вярвам или Верую, не е задължително да се показва или демонстрира
това пред хората, това трябва да е в Душата на човека, а това се получава само тогава,
когато тя (Душата) е открита.
2. В този случай човек разбира своето предназначение и разбира как е устроено Моето
Мироздание, приема това като единствено правилния строеж на Света и разбира, че за
човека няма друга Система от Закони.
3. С думата „Вярвам” – човекът се съгласява с Моята Система на Мироустройство като
единствено правилната и признава, че той е неразделна част от Нея и се подчинява на
Моите Закони безпрекословно.
4. Но се подчинява не като безгласен роб, а като част от Системата, разбирайки, че всичко
в нея е съизмеримо и се намира помежду си в съотношение на строга последователност, и
не трябва да се нарушава нейната стройност.
25

5. И само намирайки се в нея, подчинявайки се на нейната стройност в отношенията,
човекът достига до висотите на своето съвършенство.
6. И когато осъзнато е приел този ред на Мироустройство, човекът ще види, че всичко е
така хармонично, така красиво, че не може да не Обича и да не се възхищава на тази Моя
Система.
7. А тъй като и самият човек, и неговият род са част от тази стройна Система на
Мироустройство, то той не може да не обича всичко това, което й принадлежи.
8. Дори такава малка частица, каквато е човекът, също е част от единната Система. Без нея
Моята Система, разбира се, няма да се разруши, но участието на човека повишава нивото
на хармония на Системата.
9. Не е ли щастие това – участието на човека в нея, където всичко е взето под внимание и
не само ти, Човекът-Бог, но и Калинката и тревичката – всичко се намира в единен
хармоничен Свят!
10. Ето защо тази Хармония на щастие предизвиква дълбока Любов към Твореца на тази
Система и към всички нейни участници.
11. Ето къде е Любовта – Любовта и възхищението от Хармонията на Вечността!
12. Затова при вас на Земята щастливият човек – това е хармоничният във всичко човек, в
това число и в съпружеския брак, когато неговата половинка и той самият са хармонични и
се явяват част от Моето Мироздание.
13. Ето какво е Любов – Любов към Хармонията на Моята Система, към хармонията на
своето участие в Моя покой на Вечното движение!
14. Любов – това е щастие от участието, от активното участие в Моите Дела!
15. Всяко отстъпление от това вече не е Любов.
16. Ето защо всяко отстъпление от Хармонията предизвиква раздразнение, дискомфорт и
като последствие – ненавист.
17. Тоест, Хармонията с Моя Свят - това е Щастието, това е Любовта!
18. Ето ви пътя за усъвършенстване на човека и развитието му на тази Основа, издигането
му до подобие на Бога на Земята.
19. Вярвайки в Бога, възхищавайки се на Великите Му дела и Обичайки Го, хората ще
разберат собствения си път на самоусъвършенстване и пътя на своето развитие до
подобие на Бога и до неговото ниво тук, на Земята, и във Вечността!
20. И като награда такъв човек получава Мъдрост от Мен, Бога, за делата си тук, на Земята,
и в бъдещето, във Вечността!…

04.10.2004
1. Сега ругаят, че в Русия най-добре се адаптира централизираната власт и че това по
лош начин отличава Русия от Запада, и че подчиняването на централната власт на места
се явява неприемане на западната демокрация и стил на живот.
2. Това просто е забележително! Никой не бива да бъде заставян под Пирамидата на
властта, особено под силно централизираната власт, която съответства на структурата на
Моята Божествена Власт.
3. Тъкмо на Запад не бива да правят опити да внедряват Пирамидата на властта – няма да
разберат, ще обсъждат и всичко ще загубят.
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4. На Мен ми е нужно народът да възприеме това по същество и безусловно, като нещо
естествено, властта в държавата е Пирамида на властта.
5. И не нещо друго - само Пирамида, само строго подчинение на върховните, висшите
органи на властта, заради обществото, заради неговия прогрес и развитието на
човечеството.
6. Нали, когато казвате „Отче Наш”, вие се съгласявате с текста на молитвата и молите да
се построи Моето Царство на Земята. Но как?!
7. Аз не мога да построя демократично или социалистическо, или капиталистическо
общество. Всички тези общества не са Мои - както по строеж, така и по идеологията,
заложена в тях.
8. Ако Аз откликна на тази ваша молба, Аз ще строя така, както Аз искам, както Аз зная и
както е Вечно!
9. И се получава, че човекът моли от Мен за едно, а иска друго! Така не може!
10. Искате или не искате, но вие сте в безизходица със своя мъничък ум.
11. Книги по философия сте написали много, но Истината я няма в тях и няма и да има.
12. Статии пишете, но все обикаляте и избягвате главното, независимо че се движите
заедно с него и вече е „ топло”, но все още не е „горещо”.
13. И никога няма да бъде „горещо” без Мен, без Моята Помощ, без Моя вечен Опит и без
Моята Мъдрост.
14. Затова много хора днес разбират безизходността на развитието, началото на падането
в пропастта, говорят за това в пресата, в средствата за масова информация, но никой не
знае отговора.
15. Викове много и викове по същество, но никой не дава решение на проблема и никой не
може да го даде. То е Мое!!!
16. Само Аз мога да кажа КАК и чрез чуващия Ме, да предам на всички парадигмата за
развитие на човечеството, за да направя възможно началото на преобразяването на
Земята.
17. Последен път и завинаги!
18. И тъй като основната маса руснаци е подготвена
властта без въпроси, започвам от Русия, постепенно.

да приеме Моята Пирамида на

19. Разбира се, в Моите сили е да повторя Ноевия Потоп, но това означава пак да се
започне от нулата, а това никак не Ми се иска.
20. Макар самите хора да Ме тласкат към това и бягат към своя колапс – Ноевия потоп.
21. Защо? Аз искам да спра това спонтанно падане в пропастта, към всеобщата гибел.
22. Аз искам да възстановя Моето Управление и да ви изведа на Моите релси, където
всичко да бъде под Мой контрол и по Моя повеля.
23. Аз нямам друга схема за развитие, всяка друга схема е смърт, тя е неподчинение на
Моите Вечни Закони и тя не е Моя.
24. Всичко трябва да е по подобие на Моето Царство – друго не е дадено.
25. Колкото по-скоро разберете това, толкова по-малко грешки ще направите заради своята
неразумност като глупави деца, които строят фигурки на пясъка.
26. Така не бива, Аз искам да използвам новите възможности на средствата за масова
информация и с помощта на слушащите Ме да опитам да направя „нежна” революция или,
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по-добре да се каже, „нежно” завръщане към Моята Еволюция, която е единствено
правилна.
27. Ето го вашият път, ето я Надеждата за спасение и построяване на вашето общество по
подобие на Моето Царство.
28. Ние започнахме процеса на възраждане на Пирамидата на властта в Русия и ще
покажем, че пътят за всички е един и друг път няма.
29. Демократичната система на управление не е приложима – тя е далече от
съвършенството и справедливостта.
30. Както и капиталистическата демокрация - тя е насочена към това, да направи всички
роби, роби от различно ниво, но в същността си роби на капитала – на Златния Телец, на
Лукавия.
31. Благополучие за малка част от хората – това е само картинка на щастието на фона на
всеобщото нещастие.
32. Но щастие върху нещастието не се получава, даже за тесен кръг хора, защото в
основата на всички демократични системи на капитализма е заложен порокът.
33. Порокът се разраства, Златният телец и Лукавият изразходват много пари за розови
цветове на обществото и розови очила за хората. Каква заблуда!
34. Какъв ужас се открива пред хората, когато свалят тези розови очила.
35. Всичко изведнъж се оказва черно-бяло, неправилно до неузнаваемост и хората
започват да разбират, че живеят в кралството на кривите огледала.
36. Прозрението е тежко: всички ценности на капитализма не са вечни, а преходни и не са
нужни нито на Мен, нито на вас.
37. Оказва се, че хората са седели в друга лодка, макар и да са помнили за Мен.
38. Но са помнили за Мен само по повод, по традиция, не с Вяра и с Любов.
39. Прехвърлянето в Моята лодка ще бъде тежко, много няма да успеят.
40. Ще се наложи да се изхвърли безполезния товар, за да не пречи на постъпателното
движение напред към построяването на Моето Царство тук, на Земята.
41. И ще строим нова за вас, но вечна за Мен Пирамида на властта, където в тази власт ще
има Мои помощници, а не роби на Златния телец и Лукавия…

06.10.2004
1…Праведните мисли на човека са Мои Мисли, изпратени му от Мен, и ако той Ме слуша
постоянно, то няма да прави грешки, защото не включва собственото си съзнание –
собствения си опит при взимане на решения.
2. Парадоксът се състои в това, че човек може да вземе решение за своите бъдещи
действия само въз основа на своя опит или на опита на хората (от предното поколение).
3. Но да се приложи опитът от миналото, за да се разбере бъдещето, е невъзможно и
неправилно.
4. Човек не може да знае своето бъдеще, то принадлежи само на Мен.
5. Ето от къде идват многото грешки - да се погледне в бъдещето е Моя привилегия, а как
ви се иска да разберете, какво ще бъде „Утре”.
6. И ето сега Аз давам право чрез Мен да погледнат в бъдещето само на своите,
слушащите Мен и чрез Мен. Това е единственият път за познание на Света.
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7. Всички въпроси да се отправят към Мен, Аз ще подскажа, защото и Вечността и
Пространството на Вечността са Мои.
8. Вече ви казах, няма време, при Мен има само Вечност на постъпателното движение.
9. Попитай и съгласувай всички свои действия, без това няма движение напред. Аз знам
не само кога, но и къде, и какво. Както вие казвате: Какво? Къде? Кога?
10. Всичките три проекции на бъдещето са Ми известни, всичко е Мое, ето защо човек не
може нищо да планира без Мен.
11. Собствения или колективния си опит хората могат да реализират чрез оценка на
вероятността на събитията, но процентът на грешка е много голям. Ето защо има прогрес,
но на каква цена !
12. Аз подхвърлям идеите на някои, най-близко стоящи до Мен хора, за да не се доведе
развитието на човечеството до задънена улица.
13. Вие не можете да използвате опита на човечеството от миналото, не знаете как се е
развивало то по-рано, какво е било неговото ниво на развитие, какво са можели по-рано
хората.
14. Повече или по-малко разбирате, по-често предполагате, по разкопки определяте
ритъма и нивото на живот на предишните поколения от близкото летоброене, а какво е
било в древността – знаете, едва ли не, само по Омир.
15. Затова и опитът на човечеството не се използва и не са ви ясни причините за падението
и изчезване от лицето на Земята на цели народи.
16. За хората стартът на Историята – това е Старият Завет - това е началото на
летоброенето, казано със съвременни понятия.
17. А какво е било по-рано? Та нали Земята не се е появила вчера?
18. Археологията е объркала всичко и дава описание на това, което е намерено, както и е
удобно, само не така, както е било.
19. Пък и за какво ви е да знаете как и какво е било. Вие ще узнаете всичко от Мен, когато
му дойде времето и в пълен обем.
20. Вие се намирате на Моя Полигон заради самите себе си, за развитието и
усъвършенстването на своите способности до нивото на подобие на Бога, тоест до Моето
ниво.
21. Засега - учение и подготовка на знанията на равнище до прага на познание на Моя
Свят. Вие казвате: „Няма предел съвършенството” – има предел – това е Моето Ниво.
22. Моето ниво е достъпно за хората дотолкова, доколкото те могат да бъдат редом с Мен.
23. Всеки от вас има свое собствено ниво. Аз го определям, но само след
усъвършенстването ви тук, на Земята.
24. Колкото по-бързо разберете това, толкова по-бързо ще тръгне прогресът на вашето
усъвършенстване на Земята и толкова по-бързо вие ще изградите отношенията си тук по
подобие на Моето Царство; по-бързо ще построите Пирамидата на Моята власт,
справедлива и единствено правилна за вас.
25. Всички Мои Завети са насочени към това. Това са Моите подсказки за вас: как да
живеете сами и да изграждате отношенията между хората, как да постигнете хармония на
Вяра и Любов в Обществото.
26. Защото Моята Цел е не да дам на някой от вас понятие за Моята Религия чрез Вярата и
Любовта, а да обединя всички хора под този единствено правилен лозунг, който е Основата
на Моята Религия: Вяра и Любов!
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27. Чак след това ще се разкрие за хората Надеждата за получаване на Моята Мъдрост и
всяка ваша крачка ще бъде осветена от Моите Знания, и няма да има грешки по този път
сега, и завинаги!
28. Та нали само такова общество създава условия за усъвършенстване на цялото стадо и
превръщането му в общество от хора.
29. Това е Моята Мечта! От стадото да се направи общество от хора по Мой образ и
подобие! Завинаги!
30. Аз ще постигна това на всяка цена и сега Аз виждам възможност за това.
31. Виждам перспективите на този процес и знам, че пътят е възможен. Аз ще създам
условия за това чрез средствата за масова информация, чрез Интернет.
32. Хората ще ме чуят и ще се обърнат към Мен!
33. Това обръщане към Мен няма да бъде формално изпълнение на религиозни обреди, а
истинско, искрено обръщане към Мен. Това ще Ми даде възможност да открия пред хората
Истината за Моето Учение, Висотата на Моите Закони и структурата на построяване на
Пирамидата на взаимоотношенията между хората…

09.10.2004
1…Да повторим главния тезис на Моята Религия, на Моята концепция: Вяра + Любов, без
които е невъзможно да се върви напред и без които започва хаос и беззаконие.
2. Всяко общество на Земята има свои закони, най-често украсени с национален колорит и
подготвени на базата на националните традиции; но тяхното несъвършенство във всички
случаи води до нарушаването им, неразбории в обществото и погазване на правата на
мнозинството от малцинството.
3. Ето до къде довежда желанието да се създаде обществен ред на базата на собствените
представи и традиции на родовете.
4. Преди всичко, огромна грешка е да се използват вековните традиции на даден род или
народ.
5. Работата е в това, че тези традиции са се раждали в минали времена на отсъствие на
морал, а в присъствие на тирани, когато по-силният е бил винаги прав.
6. Традициите на този фон винаги са поддържали властта или, казано с други думи,
властта е поддържала тези традиции и естествения свод от закони, прераснали в традиции
за укрепване на тази власт.
7. Използването на тези традиции в новия съвременен свод от закони е дълбока грешка и
несправедливост.
8. Защо да се взима за основа при построяването на новото общество това, което е
угнетявало и правило хората роби, при това послушни роби? Това е невярно, това е
пагубно.
9. В такова общество няма смисъл да очакваш прогрес, всичко ще завърши с колапс.
10. Да се пишат закони не според традициите, а по собствени предположения също е
безизходица.
11. Какви могат да бъдат предположенията?! На първо място, хората, така или иначе,
използват историческия опит на своя род или другите родове, тоест опитват се да създават
правила за утрешната игра, използвайки вчерашната.
12. На второ място, за какви предположения става дума, на какво се базират те и кой ги
пише?
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13. Ако ги пише управляващата класа, то се получава сбор от закони, насочени към
поддържане на своята си власт с по-голям или по-малък диапазон от свободи за поголямата част от рода.
14. Разбираемо е, че угнетеното общество закони не пише, а само ги изпълнява. Друг е
въпросът, как ги изпълнява?
15. Та нали робът никога не е творец, той изпълнява не своята работа, той не работи за
себе си.
16. Ако законите се пишат от робите, то няма да се мине без революция, тоест отново ще
има разруха, нарушаване на традициите, на връзките в родовете, и пак заради една шепа
роби, които оглавяват този разрушителен процес.
17. На Земята няма общество, законите на което да отразяват справедливото му развитие
и справедливото отношение между членовете на рода.
18. Държавите, проповядващи шириат, грешат с насилието, независимо че развяват
религиозния флаг.
19. Искаме или не искаме, но изводът е печален.
20. Всичко, което човечеството се е опитвало да построи в системата от взаимоотношения
на родовете или техните членове, всичко се е натъквало на безизходица, водеща
единствено до войни и загиване на хора и империи.
21. Няма вечни империи.
22. Мащабите, отношенията между родовете са други – в този случай роби са били не
хората, а целите родове. Основата е същата: управляващо малцинство и огромно
количество роби.
23. В съвременните обществени системи на развитите страни са измислили понятието
„средна класа”.
24. Какво е това „средна класа”? Това са полуроби или роби от по-малък мащаб,
прослойка между мнозинството и малцинството.
25. Тази прослойка никога не е голяма, счита се, че тя добре балансира и намалява
опасността и риска от възникване на колапс на обществото. Огромна заблуда!
26. Този слой действително поддържа ситуацията, защото срещу подаянията, които
получават от силните на деня, те им служат активно, снижавайки напрежението в
обществото.
27. Но този процес не е вечен и една част от тази прослойка се доближава до силните на
деня, а друга част изпада в безизходица и преминава в общността на робите.
28. Такова разслояване на прослойката на средната класа е изпълнено с усложнения в
обществото, защото процесът на разслояване е процес на нарушаване на равновесието
„владелец – роб”
29. Затова каквито и легенди и приказки да се разпространяват в обществото, те не могат
да го спасят от гибел. Остава само въпросът: Кога?
30. Изминалите столетия не са направили нищо - разни цветове, разни приказки, но една и
съща основа на взаимоотношенията между хората, макар и не така примитивна, както
преди.
31. Ето защо Аз говоря постоянно: вие вървите към колапс. И не е важно за коя държава
говоря, всички режими, както и да се наричат, в основата си са несправедливи.
32. А са несправедливи само заради това, защото в тяхната основа не са заложени Моите
Закони, за които говоря вече толкова хилядолетия.
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33. Защо заговорих за това толкова активно точно сега? Защо Аз започвам да действам?
34. Защото обществата на Земята са станали информационно единни и независими от
границите и манталитета на нациите. Всички се хранят с една храна, която се нарича
средства за масова информация и Интернет.
35. Тази международна „мрежа” е оплела целият Свят така здраво, че сега се е създала
възможността да се управлява процесът на преобразуване чрез манталитета на всеки член
на рода, независимо от неговата национална принадлежност.
36. Аз вече ви казах, инструментът, който помогнах хората да създадат, Ми е нужен преди
всичко на Мен за реализация на Моите планове.
37. В съвременните условия, независимо от това, че хората са допуснали Златния телец и
Лукавия в тази „мрежа” и я използват за печалба, Аз мога да прекъсна всичко и да насоча
възможностите на „мрежата” за преобразуване на обществото по Мой план.
38. Затова Аз съм така уверен в успеха: всичко ще се случва по Моя Сценарий. Защото
всяко начинание на хората без Мен и Моята Помощ ще има лош край и само времевият
праг ще бъде различен.
39. Глупавите управления завършват на часа и се пукат като сапунени мехури, но пограмотните, украсени с красиви политически рамки, съществуват по-дълго, макар
перспективата да е една и съща.
40. От такава безизходица хората сами ще дойдат при Мен.
41. Един е пътят, пътят към Храма – към Мен. Но не примитивен път на религиозни
традиции, а осъзнат път на Вярата в Моите Закони, в контакта с Мен чрез чуващите Ме, в
общуването с Мен и консултациите с Мен.
42. Чрез Вярата в Мен и Моите Вечни Закони ще се възроди Любовта към Моите Дела,
Любовта към съплеменниците. Тогава ще се появи и Надеждата за построяване на
справедливо общество на база на Моята Мъдрост.
43. Ето ви единственият път, пътят на праведния Човек - Човекът, който не е роб, а ЧовекТворец, Човек-съзидател.
44. Това накратко е Моята концепция и обяснение на Моите Действия, ако щете, Моята
парадигма за хората сега и завинаги!...

13.10.2004
1…Виждам, че в Русия сега се обсъжда въпросът: „Как да бъде?”, а не „Кой е виновен? ” и
„Какво да се прави?”.
2. Аз виждам опит да се преразгледат много въпроси, в това число и резултатите от
приватизацията. В пресата за това се говори много.
3. Обстановката става все по-непредсказуема за властта. Властта буксува и не може да
управлява ситуацията; около Президента няма хора, които да Ме слушат и да разбират
Моите Задачи по преустройството на обществото.
4. Необходим е стимул за обществото, необходим е идеологически фактор, нужен е
отговор на въпроса: „Накъде отиваме?” и „Какъв модел на държава да приеме Русия за в
бъдеще?”.
5. Въпросът не е глупав, той призовава към дискусия: „Какво ще стане след Путин?”, „По
каква схема на държавност ще се развива Русия?”
6. И тъй като няма идеи или парадигми за развитие на държавата, всички действия на
властта се разглеждат като опит да построи свой модел.
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7. Но в съзнанието на голяма част от хората все още стои социализмът и вече има малък
опит от първото десетилетие на капитализма!
8. Там не всичко беше добре, но и тук не всичко е наред!
9. Да се избере средата, както някои се опитват сега, няма да се получи: слон с куче няма
как да съединиш! Напразно е, в това няма перспектива!
10. Нужен е нов модел за развитие на Русия, трябва да се възстанови Пирамидата на
властта, но на нова основа – на Божествена основа!
11. Религията, Църквата сега имат колосален шанс да привлекат вниманието към Моите
ценности, но не могат, а и Църквата се обърква от очакваната от нея отговорност.
12. Сега е необходимо да се тръби за новите идеи, при това, както ви казвах по-рано,
необходимо е да се бие тревога не за идеите на Православието - това е само едно от
разклоненията на моята Религия - трябва да се бие тревога за Божествените Начала на
построяване на Моя Свят.
13. В този случай се говори не за Христа, не за конкретна Религия на Християнството, на
Мюсюлманството или Будизма, а за Мен, Небесния Отец (за Ноосферата, по Вернадский,
или за Биокомпютъра, казано на съвременен начин)
14. Ето за какво трябва да се говори! Трябва издигане над видовете религиозни традиции и
вярвания, крачка с Мен по-нагоре.
15. Необходимо е да се проповядва това, за което Аз ви говоря, за Великите ценности и в
същото време за простичките понятия - за Вярата, за Любовта, за Надеждата и за
Мъдростта.
16. Необходимо е да се обърне съзнанието на хората към тези ценности без да се
концентрира тяхното внимание върху конкретна Религия.
17. Ако говорим за конкретна Религия, губим всичко, ще започне „стягане на въжетата”, като
църковните хора ще вземат в това най-активно участие. Ще рухне всичко, всеки ще хвали
своето „блато” и от благото ще излезе касапница за лидерство.
18. Не бива да се остава със съвременните Религиозни основи - всичко това води само към
разединяване и главна роля в това ще играе Църквата.
19. Затова искам „Първият опит” да се направи в Русия – Русия по своята национална гама
и по количеството на вероизповедания (Конфесии) напомня картата на Света.
20. За Мен тук ще се получи, Аз съм уверен в това. След това копирането на Моята
Концепция за преустройство на човешкото общество от останалия Свят е само „техническа
работа”.
21. Аз избрах Русия и започвам тук. Искам да отработя практическите действия тук,
използвайки тези, които Ме чуват, разпространителите на Моите идеи, които по Моите
планове ще трябва да построят Пирамидата на справедливата власт по подобие на Моето
Царство и най-главното с одобрението на болшинството от населението.
22. При това не просто без съпротива на процеса, а с естественото желание на по-голямата
част от хората да направят властта прозрачна и управляема от Мен.
23. Повярвайте Ми, ако властта е прозрачна и справедлива, никога няма да има вълнения,
че „този има повече от мен”.
24. Ще бъде ясно, че повечето не е от това, което си откраднал, а от това, че си
допринесъл повече за развитието на Държавата, за благоденствието на обществото, а това
значи и за благоденствието на всеки.
25. Едва тогава ще има прогрес в развитието на обществото, справедливото Общество,
Моето Общество.
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26. Първо работа за благото на обществото, а после благата от него. Тези думи не са
утопия, както по-рано обещаваха болшевиките „от всекиго според способностите, всекиму
според труда”.
27. Аз ще бъда контрольорът на този процес, а Моят хилядолетен опит не е утопия, той е
правдата на живота.
28. У никого няма да възникнат съмнения за правотата на тази позиция. Ще управляват
такива хора, които Ме слушат - те ще са Моите глашатаи и Моите ръце.
29. Тези хора ще отговарят пред Мен, Аз ще ги хваля, но и ще ги наказвам. А Моите
наказания са неминуеми и сурови, всички знаят как мога да наказвам.
30. Никой и никога не ще се осмели да наруши Моя Закон - нито тези на върха, нито тези
отдолу на Пирамидата.
31. С Бога всичко ще се получи, всякакви преобразувания са възможни само с Мен. Има
Висш Съдия, от когото е невъзможно да се скрие нещо. Той вижда всичко, знае всичко, чува
всичко. Той е главният „рентген” на човечеството.
32. Всички вие сте прозрачно видими и разбираеми, всички ваши мисли, които имате и ще
имате – и тези от Мен, и тези против Мен, от Лукавия, от Златния телец. Аз виждам всичко!
33. Всички вие трябва да разберете, че Аз искам да ви направя щастливи и съвършени,
стремящи се да стигнете до Мое подобие, но да скриете от Мен нищо не можете,
невъзможно е.
34. Аз разбирам, че насила хубост не става, но тогава изборът си е ваш: или Човек-подобие
на Мен на Земята, или човек-звяр, живеещ по законите на природата.
35. Дава ви се право само на един шанс, право на собствен избор: или нагоре с Мен, или
надолу към животинската пътека - друго няма и няма да има. Избор трябва да направи
всеки сам!
36. Нали все пак зверовете, животните също са нужни на природата. Ако искате да бъдете
човекоподобни същества - напред – няма проблем.
37. Това за вас остава главният избор в живота: къде съм; какво съм; какъв ще бъда?;
опитайте се да направите първата крачка.
38. На стремящите се към Мен, ще помогна и ще ги поддържам, но оттеглящите се от Мен,
ще накажа сурово.
39. Ето правдата за живота, ето Моя Сценарий, ето Моя Спектакъл – ето така ще се
развиват действията. Само така, както Аз съм казал.
40. Ето за какво трябва да се говори сега, да се крещи и да се подготвят хората за избор.
Трябва да им се помогне правилно да се ориентират и да им се помогне в избора на
правилното решение.
41. Това е мисията на тези, които Ме чуват - да управляват развитието на обществото, да
бъдат Моите ръце и да бъдат проповедници на Моите Знания за масите, помагайки им да
направят този исторически избор: Човек или животно!
42. Ето го вашия път - труден, но достоен и изпълнен с благост за Мен, за вас и за
обществото. Именно така, капка по капка, всички ние ще построим и ще изпълним Моята
воля и Моето Задание…

15.10.2004
1…Обучението е постоянен процес, постоянно достигане до висотата на Моята Религия.
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2. Вече ви казах, че може колкото си искате да говорите или да демонстрирате
религиозност с молитви, посещения на Църкви, а в себе си, при всичко това, да оставате
невярващ човек, още повече, въобще неправеден или даже отстъпник.
3. Затова, ако Аз говоря за Религия, естествено очаквам да изучавате Основите на
изграждането на Моя Свят, да ги разбирате и приемате с Душата си. И в съотвтствие с това
Вяра, дълбока Вяра, в единствено възможния път за развитие на човечеството.
4. Ето главното - Ние много пъти сме се връщали към това: Вярата в Мен, в устройството
на Моя Свят, където Аз съм и Владика, и Съдия. Каквото и да казвате, Аз виждам и зная
всичко.
5. Аз зная всичките ви тайни мисли, които даже още не сте сформирали. Никой не трябва
да се надява, че има ненаказуеми неща!
6. Всичко е наказуемо, ако е неправедно. Вие много често казвате - „Мислите се
материализират”. Това е почти правилно, защото Аз знам вашите мисли. Аз реагирам на
тях и по мислите ви давам отговор: подкрепа или наказание.
7. Така че, ако мислите ви са добри и праведни, Аз винаги ще позволя да се реализират и
те стават реалност, а лошите никога не се реализират и наказанието се изпраща веднага!
8. Оттук са неочакваните болежки и проблеми – Съдията съм Аз.
9. Вие приличате на деца, които се крият, като закриват очите си с ръка. Не можете да се
скриете от Мен! Този, който не разбира, е глух и сляп. Няма никаква надежда за вас за
безнаказаност, та даже за неправедните мисли. Нали всичко е под Мой контрол.
10. Знам, че няма хора без грях. Още Христос е казал: ”Който няма грях, пръв да хвърли
камък!”
11. Какво се получава – без греха не съществувате? Родили сте се в грях. Оттук и
Първородният грях и проблемите ви винаги с вас. Но с праведния си живот вие може да
измолите този грях да ви се прости. Но не бърборейки молитви, а опитвайки се да
разберете устройството на Моя Свят. А разбрали го, да приемете и да живеете по Моите
Закони.
12. Всичко останало е от Лукавия.
13. Ето това е вашето изпитание тук, на Земята, ето това е поредният ви опит да се
измъкнете от греховния път и да стъпите на пътя на Истината.
14. Затова Аз очаквам слушащите Ме правилно да разберат своята задача, своето
предназначение и да станат реални Мои помощници.
15. Не бих искал тези хора да бъдат примитивни ретранслатори на Моите мисли в
Материалния Свят. Това би било примитивно и неправилно. Защо са тогава тези
Откровения?
16. Аз разчитам на това, че хората, които Ме слушат, постоянно ще повишават нивото на
знанията си до степен, когато ще станат Мои проповедници в Материалния Свят.
17. Ще станат Моите послушни, но творчески ръце при вас, на Земята и ще разкажат Моите
мисли, и ще ви поведат към спасение.
18. Сега не става дума за Църквата, тя има друга задача и от нея ще има особено
изискване.
19. Сега е важно, особено важно, хората да видят в своите среди маяците, които на прост
език, със свои думи, с жестове, така да се каже, ще разкажат за Основите на Моя Свят и ще
обяснят за истинския път за Слава Моя и и за Славата на устройството на Моя Свят.
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20. Ето защо Аз говоря не за обучение, а за разбиране и постоянно задълбочаване на
Знанията за Моя Свят от тези, които Ме чуват. Те са длъжни в кръвта си да познават Моя
Свят и да са част, неотделима част от него - това е Моята Задача.
21. Да вярват или да не вярват, да знаят или да не знаят - всичко това е само за
обикновените хора - това е тяхното право на избор. А за тези, които Ме чуват, няма такъв
избор, вие сте част от Моя Свят, вие сте Аз на Земята. Това е Моят Избор и вашето
предназначение.
22. На вас, слушащите Ме, предназначението ви е да Ми служите, да служите на Моите
Вечни и Справедливи Закони.
23. Вие сте слуги на Моя Закон - това е назначението Ми за вас тук, на Земята. От такова
назначение никой не се отказва, това е подарък от Мен, това е Мой Избор и щастие за Вас,
това е вашият щастлив „лотариен билет”.
24. Той не бива да се губи, да не се изпълни също не може, защото за непослушание
следва най-сурово наказание.
25. Аз ви избрах и ви повярвах и ако се провалите, ще стоваря целия Си Гняв върху вас и
няма да има граници за гнева Ми. Не ви плаша, правда ви казвам.
26. И вие не обичате, когато вашите избраници ви подведат или ви предадат. Най-страшно
е, когато те предават любимите хора, затова няма да има прошка. Но ще наказвам Аз, а не
вие.
27. Аз решавам как да наказвам, когато разбера кой и защо не е прав.
28. Аз ви избрах, Аз се надявам на вас, Аз ви обичам и вие Ми отговаряйте с това и тогава
в тази Хармония ще има Щастие и Надежда, че ще достигнете до Моите висоти, а Моята
Мъдрост ще ви бъде награда и Моя Благословия за Вечност…

16.10.2004
1…Въпросът за Моята Религия се обсъжда в пресата не само в Русия. Много хора се
обръщат към този въпрос предвид непредсказуемостта на събитията и екологични, и
политически, а и във връзка с тероризма.
2. Основно се поставят само въпроси и няма отговори: „Какво да се прави?”, „Как да се
стабилизира ситуацията?”.
3. Хората не могат да намерят отговори и няма да ги намерят никога!
4. И да наречете обществото с друго име, и да напишете нови (свои) закони, всичко ще
завърши по един и същи начин (с разруха).
5. Защото хората винаги поставят начало, има опити да се направи нещо, но няма
продължение, а краят е известен.
6. За съжаление пороците вземат своето, а алчността се оказва превишаваща всичко. Ето
ви и постоянния резултат.
7. Както и да се опитвате, каквото и да измисляте, Лукавият ви обръща към Златния телец
– критерия ви за живот на Земята. Заради това и краят е един и същ и лесно прогнозируем.
8. Ето защо в този Век всичко трябва да се обърне към Началото, към Моето Начало. Дори
на Мен ми омръзна движението на хората в кръг с известен край.
9. Оказа се, че в продължение на хилядолетия вие не може да управлявате нещата на
Земята, не можете да властвате без Мен.
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10. Моята Помощ се състои в това, да се предотврати колапса и да се даде пример с найнеблагоприятната държава, как може да се оправи ситуацията и това да се направи
правилно и справедливо, по Мое подобие.
11. Необходимо Ми е изграждането на нови взаимоотношения в обществото, в рода, в
родовете според Моята Религия, и на нейна основа да ви дам Вечните Закони, Законите на
Управлението, а също така и структурата на държавата.
12. Символът на Моята Власт във вид на Пирамида се среща много често. Аз вече ви казах,
че този символ е и върху долара на САЩ. Но това засега за вас е неразбираема символика,
приличаща на магьосничество.
13. Хората не разбират този символ. Голяма част от тях са активно заети със събирането
на Златния телец и разработването на технологии за измама на себеподобните на нивото
на родовете, семействата и отделните личности. Така заети са хората, така бързат, че не
обръщат внимание на нищо.
14. Моите Знамения, Моите наказания на цели родове-държави никой не вижда, считайки
тези Знамения за предупреждения на някоя случайна стихия, именно стихия непредсказуема, неочаквана, случайна.
15. Но в този Свят няма нищо случайно. Аз виждам всичко и контролирам глобалната
ситуация. Именно Аз изпращам мислите и на обикновените хора, и на ръководителите на
родовете, именно Аз давам подсказките.
16. Та вие Ми разказвате всичко през нощта. Тогава, през нощта, когато сте в
безсъзнателно състояние, Аз получавам цялата информация за вашите дела и за вашите
планове.
17. Винаги съм се удивявал: получавайки добри мисли чрез вашите пророчески сънища
(струва Ми се, че Аз всичко съм ви обяснил и показал, какво и как), на сутринта всичко
продължава по старому, всичко чрез алчност и гордост.
18. Никой не мисли за „Хляба насъщен на Знанията”, всички искат „велики дела” - похот,
порок, натрупване на материални ценности – и сега ненужни на човека, а още по-малко
„Там”, при Мен.
19. Всичко, което правите е напразно. Не ви е нужно това, защото не Ми е нужно на Мен. За
какво са ми на Мен вашите Материални достижения – грамади от натрупани блага? Това не
ми е необходимо.
20. Аз имам критерий, „входен билет” – развитие на Личността и натрупване на Моите
Знания. Необходими са Ми гении, надарени личности, които да отварят очите на хората за
Великото, Вечното и нека да не водят във Вечността, но поне да говорят за това, ако
трябва със стихове, с музика.
21. Нужно Ми е всичко това да бъде от Душа, това да я тревожи и да я призовава към Мен.
Само така могат да се отворят очите на хората и те да прогледнат, и само така могат да
поведат отчаяните след себе си, само чрез чувствата и страданието човек отива към Бога.
22. Чрез страданието той търси защита за себе си от Мен, но пак защита за себе си лично,
за семейството си, за своя род.
23. И молейки за защита и помощ, те не се молят за помощ да се построи справедливо и
праведно общество.
24. Нито веднъж никой не се е обърнал към Мен по този начин. Всички искат само защита.
25. Никой не се наема да построи ново общество, да се построи Пирамидата (с око, както е
нарисувана на долара). Този чертеж е от Мен, Аз ще помогна, вие само се вземете в ръце!
26. Затова и ви говоря за Религията. Под Религия Аз разбирам въплъщение на Моето
Мироустройство, Пирамидата на справедливата власт тук, на Земята.
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27. Религията – това са Вяра, Любов, Надежда и Мъдрост.
28. Усвоете и разберете тези крайъгълни камъни и вечната Пирамида много лесно ще се
построи, като че ли от само себе си.
29. Но без основа няма да има никакъв строеж, в това число и на Моята Пирамида. Цялата
Ми Религия е заключена в тези Думи, които не е необходимо да се зазубрят, а да се
разберат и да се изпълняват.
30. Всичко ще се сбъдне, повярвайте на Мен. Основата е в Моите Откровения и път
успешен от Мен е осветен, усъвършенстването няма спирка; по-съвършен ли си, тогава, посветъл е и толкова е по-прозрачен пътя.
31. На пътя застани и първа крачка направи. Втората добавя Светлина, а третата я
Освещава. Редът е този на събитията към Светлината и няма друг: или към Светлина, или
назад.
32. Очи недей затваряй, не крий съмнения в Душата си, Аз ръка ще ти протегна, когато
разбера, че трябва. Аз съм отзад, отпред, встрани, твоят път е в Моите ръце. Не губи и миг
за размишления, на нас не са ни нужни спирки. Те водят към завършек, а Ние сме напред.
Не се бавете, не мълчете! Вие - Мое войнство сте, за слава на Моите Дела.
33. Аз водя ви към Вечност, към покой на съвършенството и в Царството Ми, от където вие
сте дошли. Аз очистване ви давам и път ви давам към Дома, нали Домът Ни е един и същ и
Рай се той нарича. Натам Аз водя всички заблудили се овце, ала е нужно очистване пред
прага. Защото няма мръсотия и пороци в този Дом.
34. Най-първо, да се изстърже мръсотията земна, пороците да се окастрят и белите крила
да се разперят, това обаче едва след тежък труд тук, на Земята, за Слава Моя.
35. Задание ви давам и изпитът Ми ще е строг, но справедлив и вечен. А ваше задължение
е работа до кръв, търпение и мълчание, и Вяра безконечна в Мен с Любов, с Надежда.

18.10.2004
1…Да напомним основите на Моята Религия, споменавайки четирите основни крайъгълни
камъка на Моето Мироустройство и на Пирамидата на властта: Вяра, Любов, Надежда и
Мъдрост.
2. Нищо повече не е необходимо за постигане на Вечните Знания, трябва само да се знае,
че в основата на всички действия е Вярата, Вярата в Господа, Вярата в Моите Дела,
Вярата в Моята система на Мироустройство, Вярата в своето предназначение тук, на
Земята и най-главното Вярата във Вечността на Моето Мироустройство.
3. Необходимо е да развиете представата за Вярата, нали ходите на Църква, в Моя Дом, а
не на празни религиозни традиции. Действително трябва да развиете своята представа за
Вярата, за Моя Свят, за подчинението на всичко и всички на Моите Закони и особено на
вас, които сте изпратени на Земята за усъвършенстване на своята Личност.
4. Това усъвършенстване също има своята цел, вие сте тук не заради запознаването ви
със системата на Моите Вечни Знания.
5. Вашето усъвършенстване - това са стъпалата на Знанията до нивото на Мое подобие,
когато Аз ще мога да ви се доверя, на Хората-Богове, да властвате на Земята и да
управлявате всичко, и всеки на нея.
6. Това е задачата, която всички са длъжни да разберат и да приемат.
7. Трябва да се обяснява не Религията, а задачите на самия човек, които Аз съм поставил
пред него за векове.
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8. Трябва простичко да се обяснява, ако не искаш да бъдеш човек-звяр, а твоят род стадо, трябва да се развиваш, но да се развиваш, не за да постигнеш земните знания,
тоест човешките, а Вечните Знания, Моите Знания.
9. Затова Аз съм дал много Откровения, Завети. Те всички са Вечни, но се възприемат от
съвременните хора като църковни догми и затова тези Вечни Знания, тази Духовна храна,
се дава само на избрани хора, черковници и не попада при хората.
10. Да, човекът е коренно променен и нови знания са необходими, а ако са стари, те трябва
да са в „съвременна опаковка”; затова Аз изпращам тези Откровения чрез слушащите Ме,
тези измежду хората, които не са свързани с Църквата и с обучението в църковните
училища и академии.
11. На Мен са ми необходими именно такива, обикновени, според вашите разбирания, хора,
хора от средите на науката, бизнеса, културата, които със своето поведение, не биха се
отличавали от тълпата, но такива, на които хората биха повярвали и тръгнали след тях, и
биха чули Моя глас чрез тях.
12. И именно тези, чуващи Ме хора, са длъжни да разкажат за Мен, за своите способности
да общуват с Мен, за триединството на Света, за Вярата и Моите Вечни Закони и за пътя
на хората - единствен и неповторим.
13. Необходимо е чрез тези, които Ме чуват, чрез Откровенията Ми, да се даде свобода на
избор за широк кръг хора, които чакат Божията искрица и Надежда от Мен в този Свят на
беззаконие, порок и безизходност.
14. При това, думите на тези хора - Моите думи - ще се възприемат с радост и Надежда,
защото хората са уморени от брътвежите на политиците, от измамничество, от лъжа и
измислици.
15. Хората очакват обикновени думи от устата на обикновен човек – човек-безкористен,
човек, общуващ с Бога не по силата на някакви магически начала и способности – такива
има много, а по Мой избор.
16. Аз избирам такива хора по Свое мерило, това не са свръхчовеци, а обикновени хора с
пороците и греховете на обикновени хора, но стремящи се към Светлината Ми и способни
да разберат и да видят тази Светлина на Вечните Знания.
17. Хора обикновени, но с развита способност да Ме чуват и да постъпват по Моите съвети,
което винаги води до успех и винаги имат увереност в правилността на тази постъпка. Това
е много важно.
18. Всички искат щастие за себе си, щастие за децата си, щастие за обществото си. Но това
е само Надежда.
19. За да стане Надеждата реалност, за да се материализират тези прекрасни мисли,
трябва да Ме слушате и да се подчинявате на Вечните Мои Закони.
20. Не е нужно да се измисля нищо свръхестествено, нужно е само едно: да Вярвате в
устройството на Света по Моите Вечни Закони, да Ги приемете и да Им се подчинявате.
21. Дори да ви е трудно да вярвате, то, виждайки безизходността на ситуацията (а Аз още
ще я нагнетявам), необходимо е поне да приемете Моите Закони като Основни и
Справедливи.
22. Ако няма Вяра, трябва да се приемат като догма Моите Закони, единствени за човека,
обществото, родовете и за Земята; а ако се приемат, то Вярата сама ще дойде.
23. Цялото развитие на човечеството, всички разрушени империи, всички „империи на
злото” потвърждават един прост извод: нищо не е вечно, всичко е порочно, всичко е
безсмислено, ако я няма Моята Основа.
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24. Картинката е проста: каквото и да правят хората, какъвто и прогрес да им се струва, че
е постигнат или има по пътя на развитието на обществото - всичко е безпътица и
разрушение.
25. За хилядолетия хората не са могли сами и никога няма да могат да създадат реално
справедливо общество, общество на праведни хора.
26. Справедливост и Вечност – това са Мои Понятия, заложени във Вечните Писания. Е, не
искате да ги четете, не искате да ги опознавате – горко ви! Пътят за вас е един – към
разрушението.
27. За съжаление църковниците също са каста на богати хора и те не искат да изпуснат
Моите Знания от ръцете си, живеят и се хранят от това. Неизгодно е за тези хора да
предават, тоест действително да раздават Моите Знания на хората. От какво ще живеят?
28. Така се получава, че в Моите Домове са се заселили хора, неизпълняващи своите
задачи по раздаване „Хляба насъщен на Знанията” на всички страдащи, а живеещи, при
това доста добре живеещи, във властта и в Моя Дом, а ето, че молбата на Стопанина на
Дома не изпълняват.
29. Моят син вече е гонил книжниците и фарисеите от Моя Дом. Дошло е време за
раздаване на Знанията Ми и не чрез тях, а чрез обикновени хора, избирани от тълпата, но
чуващи Мен.
30. Главното е, че тези хора са от тълпата. И ако един или двама от тълпата знаят много
общувайки с Мен и чувайки Ме, тълпата ще започне да се интересува и да пробва върху
себе си тази „дреха на Знанията”: ако този от тълпата може, без да е във властта и прилича
на всеки, защо и аз, който също съм от тълпата, да не мога?
31. Трябва да се покаже, че всички могат, но само в зависимост от нивото на Знания,
достигнати в предишните животи.
32. Задачата е – да се дадат Моите Закони, Моята Религия за всички и само след това
хората ще се върнат към Моите Знания, към Вечните Писания и ще получат щастие за себе
си, за децата си и за рода си.
33. Изводът е много прост: Вярвай в Твореца. Той е залогът за щастие и само от Него има
щастие.
34. Никой няма да помогне безкористно, никой няма да ви даде „Хляба насъщен на
Знанията” - само Той, Стопанинът, Владиката на Всичко и Всички.
35. Никак трудно не е да повярваш или, в лошия случай, да приемеш на доверие Моите
Вечни Закони и устройството на Света по Моите Закони.
36. А повярвал в Тях или приел ги на Вяра, трябва да им се подчиняваш и да ги
изпълняваш.
37. И ако безгласното мнозинство приеме това като основа на своя живот, Аз ще помогна
да се изгради справедливо общество, независимо от съпротивлението на малцинството.
38. Всичко е по Моите Сили, Аз мога да променям всичко.
39. Стихията - Моите ръце и Моите Знамения за вас, Аз мога всичко и да построя, и да
разруша.
40. Нима не разбирате, че всичко е в Моите ръце?
41. Трябва да се подчините на Мен, да повярвате в Моето съществуване, да повярвате в
Моите Вечни Закони и тогава Аз ще ви помогна, и ще ви дам увереност за утрешния ден.
42. Увереността ще стане реалност, ако вашата Вяра прерастне в Любов към Мен и
ближния, към себе си, но към себе си най-накрая.
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43. А пък някои са обърнали завета на Христа „Обичай ближния като самия себе си”,
разбирайки го така, че най-напред трябва да обичаш себе си, а след това всички останали.
Това е Неправилно!
44. Трябва да обичаш преди всичко ближните си, а след това себе си. Това е главният
тезис: не себе си най-напред, а своето обкръжение. Но виждате ли как се е закрепило в
съзнанието ви – най-напред себе си!
45. Затова и живеете в пороци – защото преди всичко обичате себе си.
46. А когато е първо за себе си, няма край алчността, няма предел за порока, затова и до
обкръжението на такъв човек нищо не достига. Това не е Божествено, не е по моите
Закони.
47. Няма в човека предел за себе си: той не може да се спре в себелюбието си, в
удовлетворяването на своите потребности.
48. Не помни и не иска да си спомня за своите ближни, нищо не иска да знае за ближния си,
докато „пълни своята гуша”.
49. И тъй като този процес е вечен, то и пороците човешки са вечни, и е вечно
несправедливото устройство на вашия Свят, както и да го наричате.
50. Било капитализъм, било социализъм, все „изми” безполезни.
51. Няма нищо по-правилно от Моите Закони, от Моя строеж на Света.
52. Вие не можете нищо да измислите, докато „обичате себе си като ближния си”.
53. Като ще е за себе си - получавате общество, по-уродливо от което няма и понесправедливо от което няма.
54. И това независимо от названията, независимо от парадигмите.
55. Без Моята Помощ, без Моите Вечни Знания, без Моето Мироустройство не е имало и
няма да има щастие за хората, за което те така мечтаят…

20.10.2004
1…Състоянието на държавите, тяхната псевдоинтеграция, тероризмът, Религията – всички
тези въпроси в последно време активно се обсъждат в пресата.
2. Обсъжданията в пресата, заради тези същите пороци, за съжаление, става в посока на
заинтересоваността на управляващия клан да поддържа обстановката и да държи
човешкото стадо от роби в напрежение, отвличайки го от реалните проблеми на
обществото.
3. Разбираемо е, че на тях не са им необходими никакви революции, те са за еволюцията,
разбира се, която ги устройва. За какво им са промени, за какво им е справедливост –
всичко това е за лозунгите, но да не дава Господ, да се премине към конкретни действия!
4. Техният довод: има проблем с тероризма, има междурелигиозни проблеми. Дайте да
мислим за това, да вложим средства в борбата с това Зло. Нали не искате да умирате в
самолетите или училищата? Затова трябва да се мисли за борбата с това Зло, а не да се
мисли за несправедливото устройство на Света.
5. Ето така и се получава, че водещият елит отвежда хората от вечните проблеми, от
техните източници, в защита интересите на своето общество.
6. Всички изброени проблеми, особено тероризмът, са просто необходими на този елит, за
отвличане вниманието на робското стадо от това. Сега помислете на кого и защо е нужно
това? Аз мисля, че въпроси няма!
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7. Жалко, че загиват невинни, случайни хора, а тези, които разиграват този спектакъл, са
защитени така, че никой терорист няма как да достигне до тях. Но в крайна сметка те така
си мислят, това е така наречената щраусова позиция.
8. Те не разбират, че сами са създали този „дух на тероризма” и че те самите са изпуснали
духа от бутилката.
9. Критичната точка вече е премината и този дух на ужаса вече не може да се спре. На
това се казва „с техните камъни, по тяхната глава”.
10. За духа на разрушението и ужаса е вече все едно къде и кога ще нанесе удар. Колкото
повече жертви, толкова по-добре. Започнала е верижна реакция.
11. Най-напред удар, където има повече хора, а след това удар по вилите и именията. Това
не може да се спре. Не може да го спре никой и никога.
12. Вече ви казах, само Аз мога всичко. В това число да спра и тероризма. Само Аз мога да
помиря всички Религии, всички свещеници и да ги сложа на една маса, да ги обединя
всички под Моето Начало.
13. Аз вече съм започнал този процес, но за старта на активните действия е необходим
подготвителен период от 2-3 години.
14. Аз подготвям тези, които Ме слушат, Аз им предавам информация за Себе си, за Моята
Пирамида на властта, за Вечните ценности и Моите Закони.
15. Аз съм избрал такива хора не от управляващия елит, а от тълпата, които не са
изцапани, които не са от властта и които имат авторитет, позволяващ им да поведат
стадото след себе си.
16. На тези, които Ме чуват, Аз искам да предам властта, за да могат те да построят
Общество, подобно на Моето Царство във Вечността.
17. При това всеки от тях има свое конкретно Задание и няма право да излиза извън
рамките на това Задание, то е тяхното.
18. То е мярата за Знанията и Заданията, които са им дадени от Мен за днес и Утре. Карта
по карта и пасиансът ще излезе, пасианс на съдбата на хората и тяхното бъдеще. Всичко е
от Мен, но помощ Ми е нужна.
19. Аз помощ търся от този строй велик на Моите помощници, които чуват Моя шепот, които
чуват Мен. Те скъпи са за Мен - Надежда Моя и бъдеще са ваше. Чрез Мен те ще
разпръснат проблемите, натрупани от векове. Те предният отряд са и Моят авангард в
битката спасителна за хората, които като стадо са сега.
20. И истина е, стадо без идеи, където алчност управлява бала и бъдещето шие се с тигели
тежки. Там също и порокът управлява, и към пропаст води. Печално пробуждането ви ще
бъде, Аз виждам края - той без Мен е неминуем. Аз вашият Спасител и Съдия съм. Какво
тук има да решавам, когато няма покаяние, когато няма покаяние от вас.
21. Лукавият дели ви по богатството и няма път назад. Материята водеща е и алчността се
шири. Телецът в мрежите си уловил е всички. Той дирижира музиката и партитурата е
негова. Звъна на златото да слушате за вас по-мило е от всичко.
22. И целта ви е една: богатството ви да расте. Това е щастието на Земята и неин Химн
сега. Богат, щастлив и власт, и сладостта от нея. Защо ми са тогава Законите от Бога?
23. Защо ми е да зная какво раздават в Църквата? Аз всичко мога да си купя и да изкупя
греховете си. Парите и купуват, и продават всичко, няма граници в това. И благост, и порок
- цената им една и съща, само стойността им е различна.
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24. Ето мислите на хората, ето разложението на пътя. „ Утре” вече няма. Да променим е
нужно строя и бита на стадото човешко. Защото болно е, а този изход е летален. Лекарства
няма, а спасението – на Доктора е ножа.

23.10.2004
1…Във властта няма голям избор на достойни хора. Неграмотни и глупави хора стоят във
властта, не разбират, че това не им е по възможностите.
2. Затова те търсят грамотни и умни хора, които да работят за тях. Пак са нужни роби, но
по-умни от стопаните. Това вече не се помества в никакви рамки.
3. Ако тези, които ме чуват не знаят Моето „Утре”, то какво остава за останалите?
4. Всички Мои действия за тях са в пълна тъмнина, те не могат да прогнозират своите
действия.
5. На тях все им се струва, че знаят своя път и пътя на обществото. Ах, как се
заблуждават, каква наивност!
6. Аз вече съм ви обяснявал, че време има само при вас и вие го планирате неправилно,
просто защото няма какво да се планира! Не се планира това, което го няма!
7. Всичко е вечно, всичко е постоянно. За Мен вашето препускане и прогнози са само миг и
Аз не ги забелязвам.
8. Ако вие бихте повярвали на Мен и повярвали във Вечността, тогава Аз бих ви показал
времевата скала на събитията на вечното движение, и тогава би станало ясно, на каква
точка се намирате и какво сте постигнали.
9. Ето, кога би станало ясно накъде да се върви и защо, и какво още трябва за Хармонията.
10. Не може да планирате, застанали в една точка. Какво ще бъде „утре” в нея? Вие през
цялото време сте в една точка и няма никакво движение. Какво има да планирате?
Планирай, не планирай - всичко е суета!
11. За събитията е нужна друга скала на времето, а такава вие нямате, та вие сте тук за
един кратък миг, а Аз все пак регулирам събитията.
12. Няма време (не стига) за собственото ви развитие, за задълбочаване на собствените ви
Знания и получаване на Моите, а за глобалните събития време въобще няма!
13. Но гордостта у хората е къде-къде по-голяма, винаги ви отвежда в глобални
„преустройващи” дебри и вие губите своя драгоценен миг не за себе си, а за „световните
проблеми” и за забогатяване, забравяйки, че пред Мен се явявате без дрехи!
14. Животът е толкова кратък! Използвайте своя шанс за своето усъвършенстване!
15. Ако вие се заемете с това, повярвайте Ми, вие по съвсем друг начин ще се отнасяте
към своите близки и към своя Създател, към Мен.
16. Когато вие разберете кои сте и защо сте тук, вие ще разберете смисъла на вашия живот
и на своите близки.
17. Затова искам още веднъж да разясня Заповедта на Моя Син.
18. Той е казал: „Обичай ближния си като себе си”. Вие, както винаги, сте приели всичко
буквално!
19. Той е казал „Опознай себе си”, а познавайки себе си, ти ще разбереш своя Божествен
път, ти ще бъдеш обзет от Любов към Моите Дела, към Мен и към своите близки, защото те
са Мои Деца.
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20. Ти ще заобичаш Творенията Ми, Децата Ми, както и себе си, защото всички вие сте Мои
Деца. И ти ще разбереш, че ти също си част от Мен, както са и твоите близки. И ако Аз съм
високо, то те са редом с теб.
21. И Щастието, и Любовта ще дойдат при теб с разбирането, че и близките ти са частици
от Бога наравно с теб.
22. Ето тогава Божията Благодат ще се излее върху теб. Ти не си сам, ти си с Бога, ти си с
Неговите Деца тук, на Земята. Ето къде е великата Любов!
23. Ето как се формулира Моята Религия: Вяра в Мен, Любов към всичко, свързано с
Мен, Надежда, че ще достигнеш до Моите висоти с Моя Помощ, и аз ще те надаря с
Моята Мъдрост!
24. Към това трябва да се стремите, това е вашият праведен път, така се движим. И няма
път по-светъл!
25. Ние праговете всички ще преминем – ще се изчисти пътят. Този път отвежда в Рая, за
който си мечтаеш! Нас тръните ни плашат, а и телецът се показва, все бута се богатство да
предлага. Но няма как да има по-светъл път към Рая.
26. Това Далеч е. Какво да правим на Земята? Раздавай „на Знанието Хляба”, тълпата
умело води, отпред застани. Аз време давам. Уверена крачка и ето ръката Ми, и няма да
има вече препятствия страшни!
27. Те страшни са за звяра, а добитъка не може да премине. За вас избрал съм друг път и
там провали и пробойни няма. Пътеката е чиста, на нея ти си воин! Ти воин Мой си и
ризниците там са Мои, и не е страшен никой враг.
28. Нашият път е към Победа и неравни са силите. Но Ние сме Двама! Силен бъди!
Настъпват събитията, но вълната Нас няма да докосне. Ще помете единствено боклука и
пречките от нашите крака. Аз ще прогоня порока и бездарността, и алчността ненужна, на
която отминала е давността.
29. Чист път Ни трябва, не са Ни нужни пречки! А нужни са Ни сили за строителство, ще ви
ги дам в достатъчно количество и няма връщане назад!
30. Съмненията ти ще премахна и на път ще те отправя, избран от Мен за теб!
31. Аз виждам как се движиш. Аз винаги до теб съм. Но не бързай, ще те побутна, ако
темпото се губи. Обичам спокойствието и трезвеността. Няма нужда тук от суета! Тя вредна
е, излъчва пустота!
32. Природата ни казва, за плода е нужно време, тогава той узрява! А Нашият плод е
младата Русия и на страната новия строеж! Не ни е нужен неузрял плод - в него отрова има
и безизходица, и път назад, Ние идваме оттам!
33. За нас прогресът е, а в тях регреса, и мирише, и съдбата надолу води, този изход е
печален. Той към пропаст води и спасение няма! Вървиме Ние към върха, пътеката е
трудна, а по-мило ни е да се хлъзгаме надолу – проблеми се не виждат, само шум в ушите
и пътека в злато!
34. А Аз в замяна давам само тежък труд и призрачен билет, наричам го Надежда! Кое е подобре: надолу да се свличаш, или по камъните, чак до Рая? Това е изборът ви: с Мен,
задоволеността, оставяйки назад – или задоволеност, но без Мен!
35. Настана време да решавате: две са стрелките – път труден в Рая или сладостта на
битието! Друго не е дадено и изборът е труден! Но няма как да се измъкнете, отговорът Ми
е нужен: с Мен или без Мен! Последен избор ваш - днес и е завинаги!
36. Вашата посока ясна и скорост, дадена от Мен, са за дела Велики и желани! Не спира
Моят ход! Аз редом с вас съм и завинаги. Съюзът Ни е вечен, съмненията ще изчезнат.
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Задачата е светла и решението е светло. Идва то от Вечността Ми и за избраните е Моят
Флаг без никакво съмнение.
37. Ние ще придвижим всичко, няма непосилно положение, в Нас вековни сили има и те
залог са за успеха Мой. Събитията настъпват, Аз чувам шум на бой и болката на загуби
човешки и виждам ореола на Звездата, която изгрява над страната. Тя е светла, в нея Моят
вектор, тя е нашият компас в бъдещия пробив и предвестник е на революцията!
38. Водя Аз, събирам сили. Заря изгрява, разсъмването чувствам!...

25.10.2004
1…Основите на Моята Религия трябва да се знаят като „Отче Наш”: Вяра в Бога, Любов
към Него и Неговите действия, Надежда, че усъвършенстването на личността ще достигне
до Мое подобие, а Аз в отговор ще ви дам Своята Мъдрост завинаги!
2. Ето ви изложени в кратка форма основните постулати на Моята Религия!
3. Повтарям: Моята, Религия, независимо от названието на Религията на рода и
конфесията.
4. Тези думи, Аз имам предвид четирите думи: Вяра, Любов, Надежда и Мъдрост – ще
обединят всички хора независимо от всичко.
5. Това е изключително важно на съвременния етап от развитието на човечеството, когато
хората, като че ли, са разделени, както никога досега и това разделение се чувства особено
на фона на прогреса, на фона на развитието на новите технологии, които се използват и в
развитите, и в бедните страни, влачещи състояние на хаос и нищета.
6. Парадоксално, но високите технологии оголиха проблемите на човечеството, показаха
полярните точки в развитието на обществото и несправедливостта при разпределението на
благата между тях
7. И в същото врем високите технологии - имам предвид информационните технологии и
най-вече „международната мрежа”, наречена Интернет, позволява да се обединят хората,
да им се покажат едновременно всички проблемите и пътищата за тяхното решаване.
8. „Мрежата” за първи път направи възможно да се управлява съзнанието на хората във
всяка географска точка на Земята и едновременно.
9. Откриха се небивали възможности, както за бизнеса, така и за управление на хората.
Интернет има само един недостатък - информацията, предавана по мрежата, изисква
изучаване и познаване на компютъра.
10. Знам, че скоро този недостатък ще бъде поправен и най-важният елемент на
внушението – звукът ще бъде задействан.
11. Когато информацията по Интернет започне да се предава със звук, „мрежата” ще бъде
най-грозното оръжие за мамене на съзнанието на хората.
12. Тогава ще стане възможно да се прилагат всякакви технологии, позволяващи да се
правят хората роби, зомбирайки тяхното съзнание и спускайки ги до нивото на хораживотни, хора-добитък. Опасна перспектива!
13. В ръцете на управляващата класа се появява инструмент на световно ниво и
възможност да се управлява света, държави, родове и конкретни личности.
14. За съжаление вашият прогрес винаги ви е носил разрушения, войни и милиони трупове.
Увеличаването на вашия прогрес в същата пропорция увеличава степента на разрушение
на човечеството.
15. Развивайки се, човечеството само си копае гроба!
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16. Колкото по-голям е прогресът, толкова по-близо е колапсът за човечеството.
17. Но за Мен се появява исторически шанс да се намеся и да направя обществото такова,
каквото Аз искам, по Моя схема, по Мое подобие!
18. Ето кога вашият технически прогрес ще послужи за вашето бъдеще и ще позволи да се
създаде ново общество, общество справедливо, общество на праведни хора, без войни и
без проблеми.
19. Аз ще създам общество с единна Моя Религия, общество от единомишленици и творци.
Аз ще дам всичко за реализацията на тази Моя Велика Цел и противниците няма да
пощадя.
20. Аз съм взел решение. Аз го изпълнявам, искате или не искате. Аз ще направя каквото
съм замислил, но ако почувствам човешка съпротива на това, ще повторя по-ранните си
действия - силите на природата са Мои Сили - ще бъдат насочени против хората.
21. Аз Мисля, че това не ви е нужно, затова да тръгнем заедно по пътя на преустройството
на вашия Свят по Мое подобие веднъж и завинаги!
22. Ние вървим успешно към това; стартът е даден, процесът е тръгнал.
23. Аз бързам, Аз подбирам слушащите Ме, Аз ги готвя, давам на Себе си 2-3 години за
тяхната подготовка и за предаването властта на тях.
24. Аз ви давам информация и ви разкривам Моите Планове, раздавам роли за всеки, от
които няма как да се откажете, и няма да има никакви амбиции. В името на Великата цел
всички роли са добри.
25. Затова, ако на някой му се стори, че неговата роля е на портиер и малката роля е
обида, Аз ще му отговоря: ти не знаеш своето „Утре” и не знаеш значението на тази своя
роля!
26. На всички Аз раздавам тези роли, за които сте готови и съм раздал тези, които са нужни
на Мен за Моя сценарий.
27. Повтарям, че демагогията и обсъжданията: това са кавги, това е високомерие, а значи това е краят. Това не бива да се допуска!
28. Аз знам кой и на какво е способен. Аз знам какво Ми трябва. Аз знам, кога и кой трябва
да излезе на сцената и какво да говори!
29. За Мен всички роли са почетни и нужни, а награда ще давам на всеки, независимо от
ролята му, спектакълът е общ и той е за Мен!
30. Той е Мой личен, а не ваш – вие там сте само актьори, всеки има своята роля, Аз
раздавам ролите – учете думите!
31. Когато трябва, Аз ще ви повикам и ще ви намеря място!
32. Аз съм Работодател и Режисьор на Света, Аз решавам, кой и кога да излезе на сцената!
33. Твърде висока може да бъде цената на грешката, не трябва да я допускате!
34. Защо Аз давам за Себе си 2-3 ваши години? Затова, защото по-рано вие няма да
успеете да се подготвите с вашата инерция на съзнанието, на вас ви е нужен период на
адаптация към Моите условия. Провали не трябва да има!
35. Спектакълът вече върви, Моята стихия действа и активизирайки вашето съзнание,
създава условия за обединение пред опасността от изчезване на човечеството.
36. Аз съм показал на хората своите възможности чрез природните катаклизми и те пак
никак не вярват.
37. Тогава Аз ще усиля натиска, Аз започвам да формирам чувство на страх, Аз ще покажа
пътя за решаване на проблемите в съзнанието на хората.
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38. Аз ще ви покажа пътя на прогреса по Моя Сценарий, Аз ще заведа всички ви в Моя
Театър, ще ви настаня и ще ви дам роли. Зрители обаче няма да има, всички ще бъдат
действащи лица и изпълнители!
39. Ваш ред е, Господин Човек, моля на сцената!
40. Завесата е вдигната, спектакълът започва!...

27.10.2004
1…Основите на Моята Религия са четири ключови думи, определящи основните
постулати на Религията:
2. Вярата в Мен и Моите Дела, в Моите Закони, Любов към Мен, към Моите действия,
тоест към всичко, което Аз съм направил, към всичко, което Ме обкръжава,
3. Любов към Моите деца на Земята, Любов към своите ближни, защото и те са Мои
Деца, Любов и към себе си като към Сина Божий,
4. Надежда, че преминавайки обучението, ти (Човек) ще достигнеш висините Мои, ще
станеш подобие Мое.
5.Мъдростта, която Аз ще ти дам, ще ти позволи да владетелстваш тук, на Земята, над
всичко и всеки, и ще ти позволи да създадеш тук, на Земята, държава по подобие на
Моето Вечно Царство, използвайки неговата Основа – Пирамидата на властта.
6. Ето това е Основата на Религията.
7. Ние малко усложнихме формулировката, тъй като по-рано анализирахме много от
положенията на Религията и съединявайки всички заедно, строим всичко пределно ясно и
разбираемо.
8. Ние още ще заострим формулировката на Моята Религия до молитва, подобна на „Отче
наш” и тогава това ще бъде главната Молитва, това ще бъде формулираната парадигма за
развитие на обществото и планът за действие на човека на Земята за времето на краткото
му пребиваване тук.
9. Трябва да се дадат на Човека, независимо от националността или вероизповеданието
му, Основите на Моята Религия, да стане тя флаг, молитва, клетва и най-главното
простичките Мои изисквания към човека, които той трябва да изпълнява тук винаги.
10. А като изпълни Моето изискване, той ще направи това, което е написано в неговото
предназначение.
11. И ще се открие пред него съдбатата му, и ще разбере, кой е той и за какво е тук. И ще
получи той Моята Благодат за земните си дела. И ще бъде щастлив и ще разбере себе си,
и ще бъде той Човек-Бог.
12. Ето какво Аз искам да получа от вас и ще го постигна.
13. Ето какво Аз искам да построим тук – нова Държава, където ще създам условия за
съществуване на праведни хора, така че, развивайки се, те да не чувстват подтискане от
структурите на своята общност, а да получават от нея условия, осигуряващи многостранно
развитие и пълнота на усъвършенстването на Личността си по Мой образ и подобие.
14. Държавата е устройство на обществените взаимоотношения, осигуряващи
усъвършенстването на Личността на Човека до висотите на подобие на Бога на Земята.
15. Това е формулировката за държавните взаимоотношения, това е формулировката за
наличие на структура на обществено управление за съвместното съжителство на хората в
единното пространство и в правното поле.
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16. Целта на държавата – да създаде условия за усъвършенстване на личността, тоест
държава за личността, а не обратното.
17. Ако това го няма, ако не се изпълняват тези условия, то държавната машина,
държавното устройство от помощник, създаващ условия за усъвършенстване на личността,
се превръща в механизъм за подтискане на личността.
18. Подтискайки личността, държавата създава хора-роби, осигурявайки нейното
съществуване като паразитира върху човека. Държавата осакатява човека, зомбирайки го,
и действително създава армия от роби за своето съществуване.
19. На такава държава личности не са и необходими, те дори са вредни и опасни. Те носят
революционно начало и опасност от разрушения, тъй като разбират, че такава държава не
само не осигурява усъвършенстване на личността, но даже противодейства на това.
20. Поглеждайки към историята на развитие на човечеството, започваш да разбираш, че
всички революции, а не еволюции, са били свързани с личности, опитващи се да
преустроят структурата на държавата, мечтаейки да създадат условия за развитие на
личността.
21. Но всеки път тези идеи и надежди се рушали и се разбивали в основите на
съществуващия механизъм на взаимоотношения между хората тук, на Земята.
22. Системата от съществуващи държавни взаимоотношения, устройството на държавата,
правните отношения между членовете на държавата след всяка революция са се
разпадали, започвайки да се променят. Системата за държавно подтискане на личността се
е възстановявала, но задължително под някаква маска, под някакъв „изъм” и в края на
краищата всичко се е свеждало и се свежда до правилата на управление, установени от
Лукавия, основани на Златния телец.
23. Вместо да създаде условия за развитие на личността, съществуващата система на
държавни взаимоотношения тласка членовете си към осигуряване на богатства и власт на
всяка цена – с цената на развитието на алчността, гордостта и несправедливостта.
24. Оттук се вижда, че източник на заразата, правеща от хората добитък, користолюбци,
опитващи се на всяка цена да се сдобият с богатство и власт, потъпквайки всички морални
принципи и норми, е държавата, юридическите и правни отношения в която се основават на
Първородния грях.
25. Държавните отношения, както и да са се трансформирали през вековете, съдържат
Първородния грях, порока на човечеството.
26. Човекът няма да може да се справи с този грях без Моята Помощ.
27. Хората се опитват самостоятелно да прекрояват по своему, да създават всеки път, като
че ли, нова система на взаимоотношения между членовете на обществото, но, основана на
Първородния грях, тя не позволява да се създадат условия на равноправие, условия за
развитие на личността и усъвършенстването й до Мое подобие.
28. Сред хората има таланти, гении и въобще умни и развити хора, но нито веднъж не сте
създали Мое подобие и не можете да създадете, защото в основата на вашето устройство
са грехът, алчността, богатството и властта.
29. Без Мен няма да създадете условия за развитие на личността по Мое подобие, вие не
можете да създадете условия за това, не можете да създадете правно поле, осигуряващо
усъвършенстване на личността.
30. Затова винаги има недоволство, винаги има вълнения, винаги има локални или
световни революции.
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31. Опити да се промени строят, тоест взаимоотношенията между държавата и личността, е
имало, но краят винаги е бил един и същ, защото не може да се променят условията за
държавно управление без да се променя основата на държавната Пирамида.
32. Ние вече знаем, кое е в основата на Пирамидата на властта – това са Нашите ключови
Думи, без тях всички усилия на хората са напразни, всичко се движи по безкраен кръг.
33. Няма надежда за справедливо Мироустройство, справедливо отношение между
държавата и членовете на обществото, защото няма справедливи отношения между
самите членове на това общество.
34. В грях, щастие и справедливост никога няма да се получат.
35. За построяване на справедливо общество е необходима Основата на Моите Вечни
Знания и изпълнението им от хората.
36. Тогава се появява Надеждата и залогът за построяване на справедливо общество за
хората. Тогава се достига условието: държава за хората, а не хора за държавата.
37. Такива условия могат да бъдат създадени въз основа на Моите Закони, затова на
Земята трябва и ще строим държавни взаимоотношения по подобие на Моето Царство,
осигурявайки условия за усъвършенстване на личността на всеки член от обществото, за
всеки човек на Земята.

28.10.2004
1…Аз вярвам, че Моите Откровения са интересни за хората, желаещи да постигнат целта
на своето пребиваване тук, на Земята.
2. Човекът е длъжен, запознавайки се с Моите Откровения, не само да разбере, но и да
приеме Моите Мисли, изложени в тях и да запомни за цял живот отделените текстовеабзаци като свои молитви.
3. Та нали ние говорим за предназначението на човека, за смисъла на живота му и за
целта на неговото пребиваване тук, на Земята, като за необходимост от усъвършенстване
на личността му до подобие на Мен.
4. Ето оттук и смисълът на Откровенията, които получавате от Мен.
5. Той е не само в това да се подготви човекът за Моите Велики Задачи, но и на базата на
неговото обучение да се формират общите принципи на усъвършенстване на личността въз
основа на Моите Знания.
6. Би било прекалено разточително да се загуби толкова време и да се даде толкова
материал, и да се даде дълбокият смисъл на Моята Религия само за един Човек.
7. Аз искам да се използват предадените Знания от всички хора.
8. Моята главна Задача е била, е и ще бъде да формирам нов светоглед у хората за
Създателя, да укрепнат Моите Вечни Знания и да дам Светлината на Моите Знания
достатъчно за всеки, в зависимост от неговата подготовка.
9. Но „средно” образование трябва да имат всички.
10. Това е необходимо за усъвършенстването на човека, за създаването на достатъчно
ниво на неговата „образованост” и подготвянето му не за съзерцаване на бъдещите
събития, а за активното му и съзнателно участие в тях.
11. И каквото и да направя Аз, както и да променя вашето общество, вие ще живеете в него
и трябва да имате поне минимума от Моите Знания за живота си в Моите нови условия.
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12. Аз и Моите помощници се трудим за създаването на „учебник” по начални и средни
Знания за Моята Религия и едновременно, паралелно променяме мироустройството на
вашето общество и го правим по подобие на Моето Царство.
13. Това са Нашите Задачи, това е Нашата Цел, това е Нашият Път, праведен и
постъпателен.
14. И наградата за този много труден път ще бъде не само Моята Благословия и Моята
Благодат, но и новата същност за хората, заинтересовани и стремящи се към
усъвършенстване на личността си за Мое Благо и за Моето Мироустройство.
15. Заинтересоваността на хората, тяхното праведно поведение са главната награда за
труда в Моя Прослава и удовлетворението от него, и щастието от предначертанието си
особено и Свято.
16. Слушащите Ме за сега са малко, а активно работещите с Мен са още по-малко. Аз
избирам своите помощници и им поверявам Своите Велики Дела, трудни, но почетни.
17. Няма как да се откажеш от тях, те са славни и почетни за човека, помощник на Бога –
това е щастие, това е Моят избор измежду хората.
18. Аз избирам и подготвям такива хора дълго преди да започнем да работим, водя ги към
такава възможност.
19. Аз винаги съм знаел и знам, кой Ми е нужен и кой е Мой помощник, и в какво.
20. Аз ги надарявам със способности и талант не за тяхно Благо, а за Благо на Моите
Велики Цели, тъй като само талантливи и надарени хора могат да бъдат редом с Мен.
21. Това са действително надарени с Моите Знания хора, тоест това е Моят дар за тяхната
прилежност, упорство и Вяра в Мен сега и в предишните им животи.
22. Тогава правилно казват „този човек има Дар Божи”, то е видимо. Защото Аз отделям
Своите деца и ги изпращам на праведен труд за Мое Благо и Благото на Моята Религия, и
Моите Вечни Знания.
23. Това е тяхното предназначение и Моята Задача за тях - да отработят Моя Дар напълно.
24. Давам Дар, но и питам, как е оползотворен, защото Моят Дар този човек трябва да
предаде на хората; и на колкото повече хора го е дал, толкова повече ще бъдат Даровете
от Мен.
25. „Хляба насъщен на Знанията” от Мен, не бива да пази за себе си човекът, колкото и да
е надарен; трябва да го раздава на хората, да ги учи, да им обяснява, а Аз задължително
ще пълня Чашата на Знанието на Моите помощници.
26. Да не обеднява никога ръката, даваща „Хляба на Знанията Ми Вечни”!
27. Ето ви още едно ключово понятие: Моите Знания растат, когато се дават искрено на
хората и те се насищат с „Хляба насъщен”, а получилият ги расте и се превръща от
послушен добитък в Човек-труженик, Човек-творец и той расте, и се усъвършенства до Мое
подобие.
28. Ръката, даваща Моите Знания, никога няма да обеднее и ще напълни с Моя Разум
хората на Земята, и ще създаде условия за развитие на личността, и ще създаде условия
за построяване на справедливо общество по подобие на Небесното Ми Царство, което
засега е недостъпно за вас.
29. И ще се сбъдне Моят План, и Моите помощници ще раздават Хляба насъщен на Моите
Знания, и няма да обеднее тяхната ръка, и постоянно ще се увеличава Чашата на техните
Знания: „Колкото повече дадеш, толкова повече ще получиш”…
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29.10.2004
1…Необходимо е да се привлича интереса на хората към Моите Откровения, като
постулати на Моята Вечна Религия, но давани не в класическия църковен вариант, а на
съвременния език на „човека от тълпата”
2. Информацията за хората, идваща от тълпата, тоест вътрешна, разбираема за тях, е
пример за самоусъвършенстване на личността за Благото на своя Бог, на Небесния Отец,
за Благото на всички хора и за Благото на самата личност.
3. Грижата за хората, отговорността за тях идва от Мен, Небесния Отец, чрез Моите
помощници.
4. Важното за хората е че средата на обитаване и информационната среда не се променят
и не ги заставят да се адаптират към някакви необичайни условия.
5. Развитието на обществените отношения обикновено е изисквало от хората спазване на
църковните традиции и обреди, което от една страна е омагьосвало, а от друга е плашело и
ги е карало да се обръщат към Църквата само от време на време и в краен случай!
6. Именно затова тълкуването на Моята Религия с класически църковни способи не е било
приложимо за широките народни маси и те не са могли да Я изпълняват, защото не са
знаели Нейната Основа.
7. И не е имало как да Я знаят, защото формата на подаване на информация е била и сега
е неадаптирана към съвременните условия, затова и Моята Религия се е възприемала като
нещо свръхестествено, което не може да се изпълнява ежедневно, постоянно, и затова
навсякъде се поддържала само по време на празници или в особени дни.
8. Затова Религията, нейните основните постулати са били достъпни и сега са достъпни
само за отделни лица, служещи професионално в Църквата на всяка една конфесия.
9. Получава се така, че Знания има, но само за тесен кръг хора. Има и Божествени книги за
Моята Религия, но не да се четат от всеки желаещ, а достъпни само за служителите на
църквата.
10. В смисъла на „да не обеднява никога ръката на даващия”, Църквата отдавна не
изпълнява своите функции и привличайки към себе си хората, не изпълва Душите им с
Моите Знания.
11. В Моя Дом хората получават отдих за Душата си, но Светлината на Знанията не се
изнася извън Неговите стени, и човек излиза оттам без Светлината на Моите Знания. В
сегашния си вид Моят Дом е болница за Душата на човека, но Той не е станал училище за
изпълване на страдащите с „Хляба насъщен на Знанията” Моите Вечни.
12. И се мятат Душите на хората в търсене на успокоение, и ги посрещат там различни
видове секти, религиозни течения, където хората, особено страдащите и Душите им,
намират, като че ли, покой, но всичко завършва с гибел за Душата, с осакатено материално
тяло и смърт!
13. Трябва да се раздава „Хлябът насъщен на Знания” на хората по разбираем начин и на
разбираем език.
14. Затова ви казвам: всеки трябва да премине чрез Моите помощници „начален” курс на
обучение в Моите Вечни Знания!
15. Дошло е време да се подготвя раздаването на Знанията чрез средствата за масова
информация, чрез прекия контакт Човек-Бог, но на първи етап чрез чуващите Ме
„посредници” измежду обикновените човешки среди.
16. И тогава тази информация за Моите Възможности, за крайъгълните камъни на Моята
Религия ще бъде разбираема и възприемана от хората до дълбините на тяхната Душа.
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17. Моят успех така или иначе ще бъде свързан и вече е свързан с пряко обръщение към
Душите на хората, страдащи за покой и отдих.
18. Душите на хората днес са в паника, няма на Земята спокойствие и Любов, а има
развихряне на пороците, злобата и насилието.
19. Не знаят Душите на хората пътищата към Моя Свят. Предстои ни да облекчим тяхната
участ, трябва да ги поведем към Моята Светлина и да им покажем единствения и праведен
път.
20. Затова „Хлябът насъщен на Знанията” не е нужен толкова на материалния човек,
колкото на неговата Душа.
21. Ако Душата е неспокойна, не е намерила отговор какво да прави, материалната
същност на човека също се мята в грехове и пороци, задълбочавайки състоянието на
Душата като Й причинява болка.
22. За човешката Душа Моите Знания са особено необходими. Помощ Й е нужна и път към
Моя Свят. Съзрявайки и получавайки Моите Знания, Тя ще поведе своето тяло към
праведен живот, към спазване на моралните принципи на живота на Земята, ще спрат
войните, насилието и тогава мир ще се възцари на Земята.
23. Когато Душата на човека е спокойна, тогава тя знае мястото си в Моята Пирамида и
своята роля в Моя процес на промяна на Мироустройството на Земята.
24. Ние никога не сме говорили за Душата на човека на Земята и не сме обяснявали
Заповедите за човека на Земята и Основите на Моята Религия за нея. Ние сме говорили за
човека в едно измерение, в измерението на Материалния Свят!
25. Сега ще пристъпим към анализ на Духовния Свят. Той ръководи съзнанието на хората.
Моите Знания откриват смисъла на подготовката на Душата на човека за Моите Висини,
където няма материални обвивки.
26. Църквата е Моят Дом – пристанище за Душите на хората, където Те получават почивка
само тогава, когато Материалният човек прекрачи прага на Божия Храм.
27. Да кажем за Душата трябва: за Нея разбираеми са всички помисли и материалното
безредие в пространството Тя носи отдалече. Болката Й страшна е и ясна, пороците
Душата угнетяват, а Телеца с обещанията си бие се в гърдите и Надеждата за Светлина
закрива.
28. Тя чука на вратата на Дома, Църква който се нарича. За Нея тук приют е и Нейно
утешение. Аз ще помогна в името на Вярата да се намери на човешките проблеми
разрешение.

31.10.2004
1…Съдбата винаги дава възможност за самоусъвършенстване на човека, при това човек е
длъжен сам да променя ситуацията или Аз я променям вместо него.
2. Само в бурното течение на събитията, когато е стръмно и трябва да се приеме отговорно
решение, се формира и проверява човек!
3. Чуващият Ме трябва да знае, че всички стръмни участъци и завои в живота на всяко
едно ниво (мащаб) ги създавам Аз, за да доведа човека или неговия род в това русло на
събитията, което Аз съм съградил!
4. Всичко върви по Моя План. Ние трябва да вървим нагоре, а не да седим в „блатото”!
Създава се ситуация, която трябва да бъде разрешена със скок от цяла стъпка напред.
5. Аз управлявам ситуацията, Аз решавам всичко на Земята, не може да има съдбоносни
решения без Мен!
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6. Трябва просто да се вярва на Моя План, засега неразбираем за хората, но пределно
ясен за Мен.
7. А сега стигаме до главното: необходимо е да обясним защо му е нужно на материалния
човек всичко това?
8. Ние говорим за висините, за Религията. Но разбира ли важността на това материалната
обвивка на човека? За какво са й на нея тези „високи материи”?
9. Вашата обвивка е временна дреха, тя се променя, става негодна. Нима толкова време,
хилядолетия са изгубени за една „временна дреха”?!
10. Неправилно и глупаво е да се губи вечното време за това, което може и е нужно да се
смени, при това може да се смени за миг!
11. Не, това просто е глупаво!
12. Затова сега Аз ви говоря за Моята Религия, за Моите Вечни Знания за материалния
човек, а мисля за неговата Вечна Душа. Тя управлява човека винаги и ако трябва да се
възпитава, да се лекува, да се променя човекът, неговата същност, то трябва да се лекува
и да се променя неговата Душа, неговият двигател.
13. Точно това трябва да правим и да говорим Ние - не с „дрехата” на човека, а с това,
което е под нея, с неговата Душа. Защото тя определя поведението на човека, тя го води и
ако човек постъпва неправилно или неправедно, то вината за това е на болната му Душа!
14. Ето защо Ние преминаваме на друго ниво на анализ на поведението на човека, Ние ще
погледнем в неговия Духовен Свят!
15. От него ще ни стане ясно поведението на човека, неговата материална същност, която
ни се струва непредсказуема.
16. Трябва да се приближим до разбирането за това как да управляваме поведението на
Душата, как да я накараме да работи в Материалния Свят и как да създадем условия за
„Духовния Свят в Материалния Свят”.
17. Когато Аз казвам „да се построи справедливо общество на Земята по подобие на Моето
Царство”, Аз имам предвид именно това, да се създадат условия на взаимоотношения в
Материалния свят по подобие на Моя Духовен Свят.
18. Наричам го Мое Царство, за да не ви обърквам, но имам предвид Моя Духовен Свят.
19. Защото без Духовния Свят, без Душата, при материалния човек няма да се получи
Благост, такъв човек настоятелно се стреми всичко да направи неправедно, по указание на
„дрехата”.
20. Това вече е наистина голяма глупост, човекът да бъде управляван от „дрехата”!
21. Човекът се мъчи и вместо да създаде условия за усъвършенстване на своята Душата
по време на този завой на съдбата, той почиства „дрехата” си, движи се с нея и живее по
нейните правила.
22. А на всекиго е известно, че „не каруцата управлява коня”!
23. Ето защо Аз се намесвам сега: за Мен е необходимо вашите мигове да бъдат
използвани за усъвършенстване на вашите Души, а не за вашите временни „дрехи”.
24. Душата е вечна , но и тя изисква усъвършенстване.
25. Земята, нейните условия са обрати на съдбата за човешката Душа.
26. Аз ги уча, Аз ги проверявам тук, на Земята, откъснати от Моя Духовен Свят за понататъшната им работа в други условия.
27. Вашите Души са като „космонавти”, откъснати от Моя Свят и се намират в условия,
когато корабът-Земя има ограничени размери.
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28. Не всички „космонавти” могат да се адаптират към такива условия на Битието, не всички
издържат изпитанието, много от тях, за съжаление, започват да се занимават със
„скафандъра”, вместо да управляват „кораба”.
29. Сега, Аз мисля, става ясно, че когато говоря за усъвършенстването на човека, на
неговата същност, на неговото поведение - това е изпълнение на функциите на оператора
по управлението на „кораба”, тоест да се управлява, да се властва по Мое подобие на
космическия кораб-Земя.
30. Душите, попаднали в необичайни условия, започват да се паникьосват, захвърлят
управлението, забравят защо са и какво да правят на кораба-Земя. Затова се налага да се
разтърсят малко Душите, да се научат да възприемат всяка обстановка адекватно и
адекватно да реагират.
31. Това са Моите проблеми, затова чрез Своите помощници дърпам хората, заставям ги
да приемат правилните решения, за да се завърнат Душите им на Истинския Път, за да
управляват своите тела.
32. Аз започвам следващия по-висок етап от подготовка за усъвършенстване на Човека и
подготовка на новото ниво на Знания за хората...

Част 2
ДУХОВЕН СВЯТ
01.11.2004
1…Ние достигнахме до по-отговорните Знания, които определят вътрешната същност на
човека и поведението му в Духовния Свят, във Вечния Свят, където Законите се определят
и се контролират от Мен.
2. Ние вече разбрахме, че предишните познания за Моята Религия са били предтеча на
обяснението за поведението на Душата на човека, определящо същността на поведението
на човека, на неговото вътрешно състояние.
3. Във всички случаи, когато Ние говорим за това, че човекът е длъжен да се
усъвършенства до нивото на Мое подобие, възниква въпросът: а как да определим това
подобие, кога това подобие става реалност и какво представлява това подобие на Бога на
Земята?
4. Безусловно, в Материалния Свят, дори и да се прочетат всички книги, дори и да се
изучат всички Религии и техните основи, дори и да облечеш тогата, Бог или Негово подобие
няма да станеш никога.
5. Тогава, какво е това подобие на Бога на Земята?
6. Преди всичко, когато се говори за подобие на Бога, то трябва да се говори за
пространството, в което се намира Бог и да се сравнява човекът с Мен при тези условия.
7. В този случай Аз говоря за Духовния, а не за Материалния Свят. Как да се сравняват
несравними неща: Материалният и Духовният Свят?
8. Да се сравняват е невъзможно и да се противопоставят също.
9. Кое от човека се намира в Духовния Свят? Разбира се, че това е Душата. Когато казваме
„подобие Божие на Земята”, не бива пак примитивно и еднозначно да сравняваме себе си,
намиращи се в Материалния Свят, с Бога, който се намира в Духовния Свят.
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10. Сравнение е възможно само на Духовно ниво, когато Душата на Човека по равнището
си на усъвършенстване, по възможностите си в Духовния Свят става сравнима, макар и
частично, с поведението на Бога при тези условия.
11. От това се вижда, че именно Душите ви трябва да се усъвършенстват по подобие на
Бога чрез усъвършенстването на човека, на неговата същност и способностите му в
Материалния Свят.
12. За съществуването на Човека в Материалния Свят особено усъвършенстване не му е
необходимо, процесът за съществуване на Земята е простичък: ”Плодете се и се
размножавайте”.
13. Именно това външно проявление на подобието трябва да се изпълва с вътрешно
съдържание.
14. Това изпълване с вътрешно съдържание е усъвършенстване на Душата на човека,
намиращ се в друг Свят, в Духовния Свят.
15. А пък задачата на Душата е да управлява поведението на човека в Материалния Свят,
т.е. управление на Материалния Свят от Духовния Свят.
16. Ние говорихме за необходимостта от усъвършенстване на човека и приемането от него
на основите на Моята Религия.
17. Всичко това става в Материалния Свят, а резултатът от тези Знания се оценява в
Духовния Свят според нивото на развитие на Душата.
18. Проява на равнището на развитие на Душата на човека се явява праведното поведение
на човека в Материалния Свят.
19. Неговото поведение, неговото социално поведение, спазването от него на Моите Вечни
Закони са резултат от усъвършенстването на Душата на Човека в Духовния Свят.
20. Може да се каже и повече: не само поведението му като социум, но и здравето му, и
дълголетието му, всичко се определя от равнището на усъвършенстване на неговата Душа.
21. И според същото това равнище на усъвършенстване на Душата идва Божията
Благодат, като награда за правилното и праведното поведение на човека. Само чрез
Душата си човекът получава материални блага и достатъчност.
22. Алчността и пороците се проявяват у човека тогава, когато неговото поведение се
ръководи от материалната същност, критерий за която са грехът, порокът и властта над
себеподобните същества.
23. Критерий за поведение в Материалния Свят без Духовно Начало се явява Златният
телец – ключ към задоволеността, властта и гордостта. В този случай няма
усъвършенстване на Душата - цялата енергия отива по примитивния сценарий в порок и
грях.
24. Ако се включи механизмът за усъвършенстване на развитието на Душата на човека,
рязко се променя поведението му в Материалния Свят, променят се основополагащите
критерии на неговото поведение.
25. Човекът започва да разбира, че материалните ценности са тленни, както е тленна и
неговата обвивка, а Знанията на Духовния Свят са Вечни, както е Вечна и неговата Духовна
същност, защото е вечен Духовният Свят и Господ Бог.
26. За това става въпрос, когато казвате: „Няма нищо вечно под Слънцето” - тоест нищо не
е вечно в Материалния Свят.
27. Всичко е вечно и вие сте вечни - само в Духовния Свят.
28. Ето сега Ние стигнахме до анализа на това: защо сте тук, каква е вашата Цел тук, на
Земята, какво ви е необходимо тук.
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29. Ние говорихме, че Земята е полигон за развитие на човека. А по същество, Земята е
Полигон за развитие и усъвършенстване на Душата на човека. Нали Душата определя
поведението на човека.
30. Когато Аз говоря за усъвършенстване на човека, или ако искате, за неговото
социално отговорно поведение, или неговото праведно поведение, Аз напомням, че
трябва да се обръщате към неговата Душа.
31. Нали само праведното поведение на човека в Материалния Свят се явява проявление
на високото ниво на съвършенство на Душата.
32. Повтарям: социалното поведение на човека е проява на нивото на развитие на Душата
му в Материалния Свят.
33. Това е главното, това е критерият за всичко!
34. Поведението на Човека е огледало за нивото на развитие на неговата Душа!
35. Искате това или не искате – Душата управлява човека.
36. И ако Тя е здрава, Тя е развита, Тя е съвършена - поведението на човека е достойно в
Материалния Свят.
37. Ако Душата е на ниско ниво на развитие, резултатът е човек-животно, човек-добитък.
38. Душата се развива, Душата се усъвършенства – резултатът е Човек-подобие на Бога не
само по външен вид, но и по поведение, и по задачите, които поставя пред себе си.
39. Ето в какво е разликата между добитъка и Човека.
40. Затова и говорим Ние за необходимостта от усъвършенстване на Душата като за
механизъм за управление поведението на човека.
41. Каквато Душата, такъв и Човекът!

02.11.2004
1…Усъвършенстването на личността на човека в Материалния Свят е усъвършенстване на
неговата Душа в Духовния Свят!
2. Това е Моят тезис за човека за векове!
3. Съществува връзка между Световете (Материалния и Духовния) посредством
усъвършенстването на личността на човека в Божественото разбиране за това, тоест чрез
познанието на Религията, чрез нейното признаване.
4. Но може да се каже и по друг начин (както вече съм казвал по-рано): усъвършенстването
на Душата на човека става тогава, когато в Материалния Свят той Вярва в Бога, Вярва в
Неговите Дела, Вярва в Неговите Вечни Закони, Обича Го, Обича Неговите деца, Обича и
себе си като дело на Неговите ръце; надява се да постигне Неговите Знания и да
усъвършенства личността си до подобие на Господа, а Господ за всичкия му този труд ще
го удостои с Мъдростта Си.
5. Ето тогава двата Свята ще се съединят в един човек, тогава личността на човека в
Материалния Свят ще достигне подобието на Бога в Духовния Свят!
6. Ето това е истинското щастие, ето кога ще има Благодат Божия, ето кога ще има
Благословия от Мен за Вечен живот по Моите Закони - тогава ще се създадат условия за
властване на човека на Земята.
7. Това са степените на развитие и хоризонта на развитие на човека и задачите му за
работа над себе си в Материалния Свят.
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8. Път трънлив, сложен, често изискващ самоотричане, но път светъл, праведен и
единствен - друг не е даден и не може да има.
9. Ето накъде води Моята Религия, ето какво обещава тя, когато се говори за светлото
бъдеще на човека, на неговия род на Земята.
10. Да се достигне такова ниво на съвършенство, което да осигури Вечен живот за едно
кратко пребиваване на Земята, е невъзможно.
11. Но да се използва максимално даденият шанс за временно пребиваване на Земята, е
възможно и е нужно!
12. Не бива безполезно да се губи това ценно време в търсене на благодат за собственото
си тяло, за своята „дреха”.
13. Толкова непозволен разкош – да губиш скъпоценно време напразно и да се занимаваш
с облажаване на своето тяло, вместо да употребяваш „Хляба насъщен на Знанията” Мои
Вечни.
14. Не всички могат да използват ефективно отпуснатото от Мен време, на много това не се
отдава за времето, отпуснато им в едно (поредно) пребиваване на Земята.
15. Ако поне половината от времето си човек използваше за познаване на „Хляба насъщен
на Знания”, то това би било добре и достойно.
16. Но историята на хилядолетията говори за това, че процентът на ефективното
използване на времето, отпуснато от Мен, е нисък, а често е равен на нула.
17. И става така, че вместо от човека да се получи възвисена личност, се получава
примитивно създание: хора-зверове или хора-добитък, но стремящи се към власт, за
осигуряване на блага за своето временно тяло.
18. Наистина, човекът не знае какво прави!
19. Може да му се прости, но твърде малък е процентът на хората, работещи върху себе си.
20. И този проблем не минава, а напротив, задълбочава се: основната маса хора не иска да
работи над себе си, всички са заети с телата си; върви усъвършенстване в посока как да се
създадат по-комфортни условия за тялото, за живота му тук, на Земята.
21. Губят се огромни човешки ресурси, финансови ресурси, в Материалния Свят за
разработки на оръжия, убиващи самия човек, за получаване на блага в материалния
живот.
22. Това наистина е „кралството на кривите огледала”!
23. Няма никакво обяснение за това и няма прошка. Аз ви наказвам, Аз ви насочвам към
истинския път, разрушавайки градове и страни чрез природни явления, показвайки ви, че
всичко наоколо е суета на суетите.
24. Но не, не разбират хората Моите Знамения и като че ли нарочно се опитват противно на
Мен да укрепят своите домове, и да създадат условия за комфорт на тялото си против
Моята Воля и Моите Сили.
25. Те такъв магарешки инат стои в човека!
26. Колко упорито човек губи драгоценното си време за осигуряване на комфорта на своята
„хралупка”, от векове развива науката, техниката и технологиите единствено и само заради
своя комфорт.
27. И така се е усъвършенствал, че сам себе си е надскочил в стремежа си да създаде
небивали условия за своето съществуване, за облажаването си до такава степен, че тялото
му да не се труди, а да получава всичко, което му се иска за свое благо и за комфорта си.
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28. Всичко е насочено към това, а критерий за възможностите на тялото му се явява
Златният телец: колкото повече има от него, толкова повече блага може да получи за
своето тяло в Материалния Свят.
29. Даже не Ми се иска да изброявам, какво е измислил човекът заради комфорта на
своето тяло! Фантазиите на човека не знаят граници, всички възможности, таланти на
човека са насочени към създаване на суперкомфортни условия за неговото тяло.
30. И Първородният грях на убийството на брата си идва също от желанието да се осигурят
на собственото тяло повече свободи, повече комфорт и повече възможности.
31. За човека няма предел в развитието на науката и технологиите в посока обезпечаване
на комфорт на пребиваването му в този живот.
32. Всички Мои доводи, всичките Ми опити чрез Синовете Ми, чрез Вечните Знания, да
вразумя хората, да им обърна внимание на Вечността на Моя Духовен Свят се натъкват
най-често на агресивно отхвърляне на Мен.
33. Животинската страст към натрупване, алчността и порокът в името на осигуряване на
собствения си комфорт нямат граници и предел.
34. Човекът е оглупял от желанието да осигури комфорт на пребиваването си в
Материалния Свят, забравяйки завинаги за своето вътрешно съдържание, за своята Душа.
35. Няма прошка за такъв отстъпник. Аз санкционирам, наказвам и призовавам към
благоразумие, но никой от хората не иска да мисли за Душата си, за Нейното развитие до
подобието й на Бога.
36. Удивително е, че в борбата си за комфорт Човекът строи Църкви, Мои домове,
изпълнява религиозни обреди, но прави това, за да се откупи за нарушаването на вечните
Истини, за които моли ранената му Душа.
37. В Душата му има вълнения, въпроси, но той си спомня за Нея едва на смъртния си
одър. Вечен бездомник е човекът-скот.

03.11.2004
1…Ние разглеждаме много важни въпроси на Моята Религия: отношенията между
Материалния и Духовния Свят.
2. Тези въпроси са не само важни, но и принципни, отговори на които се дават неправилно
от всички Църковни канони и се определя невярно възприемане на Религията от хората.
3. Човека винаги го е мъчил въпросът, какво има там, „зад хоризонта”, има ли вечен живот,
има ли просто живот след смъртта?
4. Нали Материалният Свят е краен и определен от времеви рамки. Тук, като критерий „да
бъдеш или да не бъдеш”, се явява времето, тук няма вечност, всичко е крайно и времето за
съществуване в Материалния Свят определя живота на човека: идването му и
заминаването му от Материалния Свят.
5. Парадоксите на Материалния, илюзорния Свят се заключават в това, че времето е бързо
течащ процес, но човекът пребивава в него с илюзията за безкрайност.
6. Времето, което му е отпуснато, е малко, но той живее в този кратък промеждутък от
време така, като че ли е вечен, оставяйки всичко за утре.
7. Не успява да направи нищо сериозно, не може да се съсредоточи върху своята личност,
съвсем няма време, „бита го съсипва”, труди се човекът без да подвие крак заради своето
тяло.
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8. И все му се струва, че времето на заминаването му е много далеч и все някак си ще
успее.
9. Но не успява и на половината път звъни звънецът за край на „командировката” и човекът
се пренася в далечната бездна.
10. И въпросът, на който няма отговор: „Какво е Там?” И чак на смъртния си одър човекът
се сеща, че има Бог, Бог-Отец, Бог-Застъпник, и иска човекът опрощение за безпътния си
живот, и фактически обещава, че следващият път той всичко ще изпълни, ще бъде
послушен, религиозен и праведен.
11. А ето сега не е успял. Прости ми Господи! Вземи ме при себе си! Къде при себе си?!
12. Къде трябва да вземе Господ Бог човека в Духовния Свят?
13. И чак сега Човекът е принуден доброволно да признае съществуването на Духовния
Свят, на Душата си, съществуването на Бога и Царството Му.
14. Ако човекът знаеше по-рано за това, тогава, когато е имал запас от време за
усъвършенстване на своята личност на Земята, щеше да има и време за развитие на
Душата си в Духовния Свят.
15. Там, зад „огледалото” е реалният живот на Духовния Свят.
16. И ако всичко се ръководи от Господ, то материалният живот е само една мигновена
снимка на Вечността, видима в „огледалото” като късче от вечния живот, като огледално
отражение на Духовния Свят в Материалния Свят.
17. Ако човекът бе разбрал и приел наличието на вечния Духовен Свят, откъдето идва и
където после отива, наличието на Небесния Отец и Неговото Царство „Там”, то
поведението на човека тук, на Земята, би било осъзнато и отговорно, тъй като е много
кратко времето му за пребиваване в Материалния Свят.
18. Няма и няма да има вечно пребиваване на човека в Материалния Свят; затова трябва
да бъде изключителен стопанин на такъв скъп и краен предмет като Времето!
19. Мерилото на времето е най-скъпо в Материалния Свят, този Свят е краен.
20. В него човекът от Вечността поглежда за секунда, за да изпробва себе си „на дело”.
21. Иска Ми се хората да разберат, че пребиваването им тук е секунда. Времето тук е
толкова малко, че да успеят поне „Хляба насъщен на Знания” да придобият, а да говорят за
своята дреха просто е глупаво, няма време за нея.
22. На тази кратка спирка трябва да си спомните думите на Моя Син: „Не само за единия
хляб живее човекът”, а живее за „Хляба насъщен на Знания”.
23. Ето защо е тук Човекът. Да попълни и развие Знанията си. Това е целта на живота му,
ето какво трябва да разбере.
24. Отпуснатото време е толкова малко, че поне да успее Знанията си да попълни. За
материалните ценности или ценностите на Материалния Свят време въобще няма.
25. Вие всички трябва да знаете и да помните за Духовния Свят и да постъпвате на Земята
в Материалния Свят по Духовните Закони, защото те са Вечни, както е вечен и Духовният
Свят.
26. Това трябва да се обяснява на хората и да се говори не за Религия, не за атрибутите на
Църквата, а за Духовния Свят, където Аз съм Стопанин и Властелин. Там всичко е Мое и се
управлява от Мен.
27. Не можете самостоятелно вие да създадете на Земята живот, подобен на Духовния
Свят, където съществува Пирамида на властта, на върха на която стоя Аз.
59

28. Чрез Религията Аз искам да напомня на Своите деца за това, че в Материалния Свят,
където съм ви пуснал, всичко е огледално на Моя Свят и не трябва да измисляте нищо, а
трябва да живеете в него по Моите Закони на Духовния Свят.
29. Изпълнявайки Заповедите на Духовния Свят в Материалния Свят, човекът ще достигне
до това, че животът му ще бъде праведен и ще се срещне той с Небесния Отец, и ще
получи от Него с Любов Неговата Благодат и Благослов за праведните му дела.
30. Трябва да разберете, че краткия материален миг Аз ръководя от Духовния Свят или
може да се каже, че Материалния Свят се управлява от Духовният Свят.
31. Когато Човекът разбере това, той ще живее живота си по Законите на Духовния Свят, по
Законите на Небесния Отец.
32. Оттук идва и Вярата във Вечността, в Любовта към Създателя и Надеждата, че ще се
върнеш в Духовния Свят и ще ти бъде дарена Мъдрост от Господа за праведното ти
поведение в Материалния Свят, който е кратък като миг…

04.11.2004
1…Ние анализираме основните за човека въпроси: „Защо съм тук, кой съм аз, какво съм аз,
какво трябва да правя?”.
2. Човекът винаги е поставял и поставя тези въпроси пред себе си.
3. Особено в края на живота си или на смъртния си одър, когато човек разбира, че отива на
среща с Бога и че предстои да се отчита за живота си – обикновено, безсмислен и порочен.
4. Разбира се, Аз ще простя на безпътното си дете, жалко за него, но ще премине то по нов
кръг на превъплъщения на Земята и за пореден път ще се учи да живее; и забравяйки
предишните си уроци, отново ще започне да облажава материалното си тяло. Жалко!
5. Не успява човекът да разбере защо е тук, никой не му обяснява в какво се състои
неговото предназначение.
6. И Душата му се мъчи, и него мъчи, настоявайки за ръст в неговия морал, за повишаване
на Моите Знания Вечни. Мята се човекът в своя безпътен живот, стигайки до крайности.
7. Вечен е този порочен кръг, човек пада до нивото на скота мятайки се в неразбираеми и
напразни за него тревоги и вълнения.
8. Църквата към която човекът се обръща, където влиза, не му дава отговор на въпроса,
защо той е тук и го отпраща към Вечните Писания, които за него са неразбираеми.
9. А на Земята Лукавият му обещава планини от Златния телец, осигуряващи му всички
блага на света и успокоение на неговото тяло и колкото повече вземеш от Златния телец,
толкова повече блага ще получиш или ще може да си купиш.
10. Излиза, че за човека всичко е много просто: да насочи таланта си и способностите си
към земните знания, да научи правилата на бизнеса и ще достигне до успеха, ще живее
добре, ще вземе всичко, което си поиска. Какво още му е нужно на човек?
11. Това е критерият, който управлява в Материалния Свят: всичко ще получиш, всичко ще
купиш, ако имаш в излишък Златния телец.
12. В съвременните условия със скоростта на новите технологии човекът попада под
пресата на ускорението, когато успехът, материалният успех идва при съобразителните
хора, а техните материални възможности не дават мира на съзнанието на обикновените
хора, подтиквайки ги, заставяйки ги да насочват своите усилия към опознаване
технологиите за заблуда в съвременния свят.
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13. Съвременният бизнес, неговите най-нови технологии са насочени към усъвършенстване
пътищата за заблуда на човека, заради благата на Материалния Свят.
14. Тезата, „владей света, материалния свят” е основан на тезата на Лукавия: „Всичко може
да се купи, всичко може да се продаде, проблемът е само в цената”.
15. Така се получава, че всичко и всеки в този свят се продава и купува, въпросът е в
цената – критерият за живот на Земята.
16. За своето развитие, за Душата си, за целта на живота на Земята на сит стомах на човек
някак си не му се мисли, а и за какво?
17. Струва ти се, че веднъж ти е дадено време за пребиваване на Земята и трябва да го
използваш „по пълна програма” – владей, въпреки всичко, угаждай си на всяка цена, всички
методи са достъпни и оправдани.
18. Това е стълбата на съвременния бизнес, всички технологии на управление водят към
едно – материална задоволеност на всяка цена. На всяка, но каква?
19. Цената, за съжаление, е изключително висока: напразно загубено
пребиваване на Земята!

време за

20. Разберете Ме правилно, Аз не ви казвам да зарежете всичко и да станете монаси.
21. Съвсем не е така просто, съобразявайки се с условията на бита в Материалния Свят,
трябва да насочите своите сили за развитие на своята същност за бъдещия си и вечен
живот в Моето Царство – Духовния Свят.
22. Трябва да изберете златната среда между изискванията на Материалния и Духовния
Свят.
23. Правилният избор – това е участта на праведния човек да вземе решение
24. Към Светлината на Знанията, към „Хляба насъщен на Знания” – това е пътят към Мен, а
пътят към ”хляба насъщен” – е път към Лукавия. Забелязвате ли разликата? И на едното, и
на другото място ти се струва, че думите са еднакви: „хляб насъщен”.
25. Но в Моя вариант „Хлябът насъщен са Знанията” Моите Вечни, а у Лукавия „хляба
насъщен” е за пребиваването ви на Земята, в прекия смисъл на тази дума или за
облажаване на своето тяло със светски блага.
26. Пътят с Мен е път трънлив и свързан с необходимостта от самоограничения, това е път
Нагоре; пътят с Лукавия – това е път Надолу, път за мирски блага на всяка цена.
27. Пътят с Мен – блага в Духовния Свят утре, пътят с Лукавия – блага в Материалния Свят
днес.
28. Човекът е слаб, последното е по-разбираемо и по-приятно, така той разходва всичките
си способности за развитие на технологиите за достигане на блага в Материалния Свят на
всяка цена.
29. Малко, много малко са хората, които разбират, че гибелта на човека е в това, че той
работи и се развива единствено в името на своите материални блага, а и как да разбере
това след като цялата машина за обучение е насочена към достигане и потребление на
тези блага.
30. Всичко е заради това, критерият никой не е отменял: „Владей Материалния Свят! Граби
от живота (кратък) всичко!”
31. Тази безполезна гоненица задържа не само човека, не само неговия Род, но и цели
държави. Критерият е същият: „Светът се владее от богатите”.
32. Хората, да речем, са равни, затова се измислят нови технологии, позволяващи да се
заграбят лидерските позиции на всяка цена, критерият е все същият – материалните блага.
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33. Дори творческите личности, създаващи вечните ценности, служителите на култа, накрая
всички получават материални блага, всички имат цена за своя труд, даже за творческия.
34. Всичко тук се продава и купува – главният търговец е Лукавия.
35. Какво ли не прави човекът заради тези земни блага.
36. И най-страшното е, че човек се опитва в края на своя живот, просейки от Мен
опрощение за пороците и безпътния си живот, да се откупи от Мен със същата тази стока –
Златния телец, ненужен на Мен.
37. И строи човекът подобия на Моите Домове, за да се откупи от Мен, да изкупи греховете
си. Критерият продължава да е същият – „всичко се купува, всичко се продава”.
38. Неправ е такъв човек, това - не е Мое! Няма да успее той да се откупи и сурово ще бъде
Възмездието Ми за такъв човек. И колкото по-голяма цена предлага той за спасение на
Душата си, толкова по-сурово ще е наказанието за него.
39. Не трябва да се забравя – колкото по-голям грях, толкова по-тежко възмездие за него.
40. А когато се опитват да Ме купят (подкупят), Моят гняв няма граници. За такъв човек
пътят е един – към Ада. Моят Съд е строг, много строг, но справедлив.
41. Но, ако Аз видя и малък опит да бъда разбран, опит да се разбере Моята Религия,
Моите Вечни Закони, Аз ще помогна на този човек във всичко, което считам за необходимо.
42. И този човек има възможност и надежда за спасение на Душата си. Но само за нейното
спасение, Аз не говоря вече за развитие на Душата и за живота й в Духовния Свят.
43. Това, за съжаление, е задача за рядко срещаните хора, които по-често Ме чуват. Затова
те са Ми скъпи и Аз ги поддържам, и ги моля да Ми помагат в предвижването на Основите
на Моята Религия, на Моите Вечни Закони сред тълпата.

05.11.2004
1…При формирането на личността на човека, приемайки Моята Религия и Моите Вечни
Закони, е важно човекът да осъзнае, че всичко това той прави, заради Душата си във
Вечния живот в Духовния Свят.
2. Двата Свята така са се преплели, че действието в единия от тях се отразява в другия и
да ги разделиш е невъзможно.
3. Аз така съм го замислил, че „практическите знания” се дават в Материалния Свят, където
за кратко време се материализира същността на човека, неговата Душа, за проверка на
способността и в материализирано състояние да властва на Земята по подобие на своя
Небесен Отец, Там, в Духовния Свят.
4. Не може да се раздели тази връзка на времето: времето е крайно в Материалния Свят и
Вечно в Духовния Свят.
5. Това трябва да се разбере, да се осъзнае и тогава всичко, което се случва в
Материалния Свят, ще бъде разбираемо и по-леко приемано от човека..
6. Тогава човекът ще престане да се лута, да се мъчи Душата му от безполезно преживения
живот на Земята, когато при връщане в Духовния Свят става ясно, че не се е допълвала
Чашата на Разума от неговите действия в Материалния Свят.
7. Аз разбирам, че това е трудно за възприемане от повечето хора. Преди хиляди години Аз
подготвих Вечните Писания, които помагат да се погледне в Духовния Свят и да се
разберат действията „Там”, и действията „Тук” на човека, разбираеми от него като предтеча
за съществуването му в другия, Духовния Свят.
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8. Съизмеримостта на своите действия, при краткото си пребиваване на Земята, с
Вечността позволява на човека да направи правилен избор и да намери отговор на вечния
въпрос: защо съм тук?
9. Ние вече го казахме, отговорът е прост: проверка на възможностите на човека да
съществува в условия, различни от условията на Духовния Свят, когато на човека се дава
правото да допълва Чашата на Разума си и да се опита да властва над всичко и всеки на
Земята, и да създаде тук условия за своето съществуване и това на своите съплеменници
по подобие на Пирамидата на Моята власт в Духовния Свят.
10. Всичко това трябва да се изпълни, защото преди прехода си в Материалния Свят на
човека му се дава назначение (задание) за този кратък период, който вие наричате живот.
11. Човекът трябва да разбере това задание, да намери своето място на Земята и
изпълнявайки Правилата, Моите Вечни Закони, Законите на Духовния Свят, да достигне
съвършенство на личността си - на Душата си до Моето подобие „ Там”, в Духовния Свят.
12. Понеже няма критерии, подобни на Моите тук, в Материалния Свят. Аз се намирам в
Духовния Свят, в който е невъзможно да се погледне от Материалния Свят и да се попита
за нещо.
13. Аз и който е с Мен можем да погледнем в Материалния Свят, ако Аз чувствам, че
трябва да се помогне, защото той е прозрачен за Мен, и всичките ви действия са
прозрачни, и предсказуеми за Мен, и Моето обкръжение.
14. Разбираемо е, че всяко движение на човека, всеки негов грях и блудство се виждат и са
прогнозируеми.
15. Аз виждам реалната перспектива, какво ще се случва с човека, кога е неговият край и
запълва ли той багажа си от Знания, нивото на мъдрост, с които той се завръща във
Вечността.
16. За Мен става ясно какво би могъл да направи човекът тук, на Земята, какъв потенциал е
имал той и как го е използвал, и с какво той се връща при Мен.
17. Най-често се вижда, че резултатът е никакъв, или още по-лошо, отрицателен за
непреминалите проверката на съществуването си на Земята.
18. Това е ужасно – безполезен живот, действия без полза за Душата на човека.
19. Тук, в другото измерение, нищо не може да вземете със себе си в качеството на отговор
за свършеното.
20. Лукавия така е размътил мозъците на хората, показвайки им под планината на Мойсей
Златния телец. И хората на Земята, приемайки тази доктрина на Лукавия, както вече ви
казах, се трудят без да подвият крак, заради благата на своя живот на Земята.
21. Човекът забравя за благата на вечния живот, смятайки за главно пребиваването си тук,
на Земята; но това е толкова дълбоко заблуждение, така преобръща съзнанието на хората,
че всички свои сили, знания, възможности на разума си, той хвърля за получаване на
комфорт в Материалния Свят.
22. Мъдростта на живота дава право да се пълни Чашата на Разума за бъдещия живот –
това са Моите Правила.
23. На човека е дадена самостоятелност при взимането на решения в условията на
Материалния Свят и, намирайки се „Тук”, човекът, вместо да напълва с мъдростта на
своите действия Чашата на Разума, използва Чашата на Разума за обезпечаване
условията за съществуването си тук, на Земята.
24. Резултатът от такива действия може да бъде най-печален. Чашата на Разума не само
че не се попълва, но и намалява за сметка на суетата на човека в Материалния Свят.
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25. Чашата на Разума се пълни само за сметка на добре обмислените действия на Човека
на Земята, когато неговият опит служи за усъвършенстване на неговата Душа в новите
условия.
26. Приемането на правилно решение „Тук”, на Земята, когато е откъснат от Мен, е Моето
главно задание за Човека.
27. Аз искам да видя как човекът се държи в условията на самостоятелност в Материалния
Свят.
28. Праведният живот на Земята – това е отговорът на Моето Задание, а нивото на
натрупаната мъдрост се проверява от Мен на смъртния одър.
29. В тези условия Аз поставям окончателната оценка, правя изводите за пребиваването на
човека (в условията на Материалния Свят) при преминаването му в Духовния Свят, когато
той вече нищо не може да поправи.
30. Честно казано, когато Аз виждам, че човек не е изпълнил нещо мъничко, Аз го връщам
за кратко да довърши делата си в Материалния Свят.
31. Ако неговите действия помогнат да повишат мъдростта при пребиваването му в
Материалния Свят, Аз го връщам по най-неочакван начин…

06.11 2004
1…Взаимодействието между Световете (Материалния и Духовния) определя задачите и
възможностите на човека при прехода от Свят в Свят.
2. Човекът, намиращ се в Материалния Свят, не може и не трябва да забравя за времевото
ограничение за пребиваване на Земята и за предназначението на поредната
„командировка”.
3. Целият смисъл на неговата кратка визита се състои в проверка на неговата способност
за самостоятелно взимане на решения в условия, различни от Духовния Свят.
4. Усъвършенстването на собствената си личност в Материалния Свят, както вече казахме,
е усъвършенстване на Душата в Духовния Свят.
5. Затова, колкото повече внимание човек отделя за развитието на личността си на Земята,
толкова повече се пълни Чашата на Разума на Душата му „Там”, в Моя Духовен Свят.
6. Правилото е просто – „колкото повече даваш – толкова повече получаваш”- приложимо
не само към „Хляба насъщен на Знания”, но и към отношението между Световете!
7. Тук всичко е просто: искаш ли да напълниш Чашата на Разума „Там”, изпълнявай Моите
Завети, изпълнявай Моите Вечни Закони „Тук”!
8. Краткото пребиваване на човека на Земята го принуждава да взима отговорни решения в
условията на ограничения във времето - или да усъвършенства своята личност чрез
Божествените Начала, Моята Религия, или да отива към нивото на добитъка и да се
занимава с устройването на личния си живот на Земята.
9. Аз вече съм ви казал, изборът е на човека - или нагоре с Мен, или надолу с Лукавия.
10. Хората не разбират, че този избор трябва да направят сами, че те имат право на избор,
имат надежда за усъвършенстване на личността на човека, но продължават
съществуването си на получовек-полудобитък!
11. Хората не искат да мислят за другия, вечния живот, за необходимостта от подготовка
за него сега, на Земята; за тях е толкова просто да се отвърнат от реалността,
обяснявайки, че животът е един и трябва да вземат от него всичко, което успеят!
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12. Така и си играят хората „ва банк” в гонитбата за жизнени блага, за комфорт на тялото и
живеят фактически заради тялото си, не знаят своя край и не искат да се замислят върху
това.
13. Всички сили са насочени към достигането на максимален комфорт за съществуване на
тялото в Материалния Свят.
14. Всичко е заради тялото, заради неговите комфортни условия!
15. Какво да се очаква от такова общество и от човек, спуснал се до животинския интерес?
Нищо хубаво!
16. Човекът се изхитрява и винаги намира обяснение за своите постъпки, цялата
литература, всички творчески сили са хвърлени да обяснят тезиса „днес, сега и повече”!
Трябва да се успее на всяка цена!
17. Всички теории на бизнеса и управлението са насочени към това да се използва поефективно времето за получаване на максимални доходи, за осигуряване на повече
комфорт в условията на своето пребиваване на Земята.
18. Цялата наука и технологии, всички творчески сили – всичко е заради най-добрите
условия за живот в Материалния Свят, защото наградата за труда е социалният статус,
количеството блага за своя живот.
19. Всичко - заради един миг блаженство!
20. Това - не е целта на живота на човека, човек не трябва да живее заради блаженството
на тялото си!
21. Животът действително е кратък; времето, отпуснато на човека е твърде малко. Затова
то трябва да се използва смислено, а смисълът е един – пребиваването тук, на Земята е за
увеличение (напълване) Чашата на Разума на Душата му в Духовния Свят!
22. Запомнете: вие сте тук, заради своя живот „Там”!!!
23. Ако това се разбере, тогава всичко става ясно: какво да се прави; как да се изпълнява
предназначението, дадено от Мен при преминаването ви от Духовния в Материални Свят.
24. Вие ще кажете: дайте ни предназначението, обозначете го и ние ще изпълняваме това
предписание, и тогава всичко ще бъде ясно за всички.
25. Това обаче за човека би било твърде просто!
26. Нали главната задача е да се доближите до Мен, да се развие Човекът до нивото на
Мое подобие в Духовния Свят!
27. Проверката за самостоятелност на Човека се състои в това, той сам да може да намери
своето предназначение и да направи своя правилен избор за целта на живота си на
Земята.
28. Много рядко се отдава на някой да се ориентира правилно в условията на Материалния
Свят, много, твърде много време се губи за осъзнаване на своите задачи.
29. Озарението идва твърде късно, когато да се поправи или да се довърши нещо вече е
невъзможно поради отсъствие на време.
30. За да не се случва това, е необходимо да се обяснят Задачите на Моята Религия,
Моите Вечни Закони в Духовния Свят и да се постараем да стигнем до главния тезис: вие
сте тук за кратко време, заради напълването на Чашата на Разума и усъвършенстването
на своята Душа във Вечността!
31. Вашият вечен живот зависи от това, какъв е бил животът ви тук, в Материалния Свят.
32. Това е правилото на огледалото: животът „Там” е отражение на живота „Тук”. Не се
прекъсва веригата от събития, вас просто са ви осветили за миг с един от Моите лъчи и вие
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сте видели себе си, за да успеете да поправите това, което не достига. Вас са ви
материализирали за един кратък период от време , измъкнали са ви от вечността, за да ви
покажат кои сте и какво сте, и да ви проверят за самостоятелност.
33. Това трябва да се разбере – няма отделно Материален Свят и отделно Духовен Свят!
34. Материализацията е замислена от Мен като кратко припламване за проверка на Душата
на човека на Земята.
35. Аз ви изкарвам от вечността и ви изпращам да се явите на изпит по зрелост, мъдрост и
самостоятелност.
36. Вие сте длъжни да се опитате да бъдете Мен в Материалния Свят, властвайки над
земната природа.
37. Аз разчитах на блаженство за Душата в Свят различен и за Мен, и за вас, но получавам
блаженство за тялото.
38. Удивително е колко бързо и колко лесно човекхът в Материалния Свят преминава в
животинско състояние.
39. Струва ти се, че има прогрес, човекът се развива и достига до високи технологии.
40. Действително, впечатляващо е нивото на развитие на човека на XXI век, но възниква
въпросът, каква е целта на този технически прогрес?
41. Кое е главното в прогреса на развитието на човечеството? Какво го движи? Защо всичко
е толкова неспокойно? Защо продължават войните?
42. Затова, защото прогресът се постига заради условията на живот на Земята.
43. Изначално неправилно поставената цел води човечеството надолу!
44. Първородният грях управлява човечеството и вместо да се снеме този грях,
човечеството го задълбочава, натрупва го и довежда своето развитие до критичната точка.
45. Степента на греха, на порока на Земята е толкова висока, че вече единствено Моята
намеса може да спаси човечеството.
46. Порокът и грехът на могат да управляват прогреса безкрайно – това е прогрес надолу.
47. Този прогрес води до деградация на обществото, защото стартът на прогреса е свързан
не с развитието на личността, а с нейното падение в още по-голям грях и порок…

07.11.2004
1…Въпросът е много сложен и основополагащ, а най-главното – дискусионен –
съотношението между Материалния и Духовния Свят.
2. Всички религиозни течения всячески се опитват да покажат своята значимост,
обяснявайки всяко по своему Законите на Духовния Свят.
3. Никой няма ясна представа за това, че Духовният Свят е реалност и че има живот след
смъртта.
4. На всички това им се струва странно, но всички искат да знаят, истина ли е или не и
какво има там, в Духовния Свят?
5. Всички Църкви се опитват да докажат, че те знаят нещо, което никой не е знаел, не знае
и няма да знае.
6. Всички те, всяка по своему, предлагат своя трактовка на Духовния Свят и Моето
пребиваване в него.
7. Колко мъгла, лъжа и просто заблуди!
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8. Всички търгуват с незнанието на хората и страха от срещата с Мен. Но нали срещата е с
Мен, не с тях.
9. Само Аз мога да обясня какво ще бъде, каква ще бъде срещата, какво ще изисквам и
какво ще бъде след това.
10. Аз не бих искал да правя „страшилище” от срещата с Духовния Свят - Свят прекрасен,
защото той е Мой и е създаден по Моите Закони.
11. Точно обратното, Аз искам да обясня на хората, но не чрез Църквите, които са се
дискредитирали, а чрез чуващите Ме, какво е това живот в Материалния Свят и какво е
това Вечен живот в Духовния Свят.
12. За Мен няма алтернатива. Само чрез чуващите Ме, при това избрани от Мен, Аз мога
да доведа до вас истината за Моята Религия, именно съвременните условия за развитие на
науката и техниката позволяват това да стане бързо и ефективно.
13. Аз искам и ще реализирам Моят План за построяване на справедливо общество по
Моите Закони най-напред в една страна (Русия), поставяйки начело на Пирамидата на
властта избран от Мен Човек.
14. За Мен е важно да покажа, че в Материалния Свят е възможно да се построи такова
общество, но само в случай, ако във властта стоят хора, които Ме чуват, Мои Помощници,
управлявани от Мен от Духовния Свят.
15. Искам да потвърдя и да покажа на всички, че ако вашият Свят се управлява от
Духовния Свят, може да се надявате на праведност на постъпките на хората и на
построяване на справедливо общество.
16. Всички Мои Заповеди, дадени в Стария Завет, в Новия Завет и в Корана, за съжаление
са отишли в полза само на тесен кръг хора.
17. Аз съм принуден да приложа друга тактика и да доведа Моите Знания чрез слушащите
Ме хора, но хора от тълпата, разбирани и приемани от нея.
18. Ролята на тези избрани от Мен хора, хора които Ме чуват, е небивало отговорна и
велика, върху тях ще легне цялата отговорност. И колкото по-голям е техният ресурс от
възможности, толкова по-леко ще тръгне процесът на осъзнаване от хората на
необходимостта да се обърнат към Моята Религия, към Мен, като към свой единствен
Спасител.
19. За Мен е важно тези хора, избрани от Мен, да могат със своя пример да покажат Моите
възможности по формирането на личността на човека в Материалния Свят и развитието на
Душата му в Духовния Свят.
20. На Мен ми е необходимо да ги „запаля”, да ги изведа на главната историческа сцена на
Моя спектакъл в ролите, написани от Мен точно за тях.
21. Когато ви казвам, че те, чуващите Ме, ще поведат хората към светлото бъдеще на
построяване на Пирамидата на Моята власт, веднага възниква въпросът: „Как те ще
направят това?”
22. Може да тръгнат и да се четат проповеди, но това е обичайният път на служителите на
Църквата. Най-добре е със своя пример да покажат, че с Бога идва успехът, че спазването
на Законите на Господа е спазване на условията за съществуване на Духовния Свят даже
за обикновения човек.
23. Този, последният тезис ще сработи, защото човекът е слаб и обича комфортните
условия на живот в Материалния Свят.
24. А ако му се говори, че при изпълняване на религиозните обреди в Моите Домове се
постига усъвършенстване на човека в Материалния Свят и подготовка за Вечен живот, и
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едновременно с това му се дава материална задоволеност, то тогава желаещи винаги ще
има.
25. Важното е хората да повярват на тази възможност, да повярват, ако щете, в
материалния успех, в необходимостта от къртовска работа, резултатът от която ще бъде
усъвършенстването на човека в Духовния Свят…

09.11.2004
1…Отговорният въпрос, който ние разискваме, определя отношението на Човека към
Религията Ми и към Моите Вечни Закони.
2. Трябва да се подскаже и да се обясни на човека, защо и за какво се е появила Религията
на Земята в Материалния Свят и какво дава тя на човека.
3. Това е въпрос, който мъчи човека заедно с въпроса „защо съм тук?”.
4. Действително, никой не се е опитал да обясни на човека защо той е тук, на Земята.
5. Всички религиозни течения са се опитвали само да му обяснят „правилата на играта” на
Земята, при това всяка конфесия се е опитвала да даде своя представа, различна от
другите.
6. Хората се лутат между тях и никой не им е подсказал коя Религия е права и коя е просто
догма.
7. И всички Религии съществуват в борба, заставяйки човека да направи избор в тяхна
полза. Но какво му дава на него тази или онази Религия?
8. И пак възниква въпросът: за какво му е Религия на човека, при това толкова много
Религии?
9. Действително можеш да се измъчиш докато избереш една от тях, при това изборът се
определя не от собственото съзнание, а този исторически избор се определя от религията
на рода и местопребиваването на рода.
10. Ортодоксите изискват предаване на религиозните традиции от род в род, без да се
оставя право на избор за новото поколение.
11. Ние достатъчно дълго обсъждахме въпросите за поведението на човека в Материалния
Свят и определихме приоритетите за развитие на личността и основите на праведното му
поведение.
12. Човекът пребивава на Земята, в Материалния Свят, за кратко време, той си има своя
цел и предназначение за пребиваването си на Земята, които трябва да изпълни.
13. Периодичността на завръщане на човека на Земята зависи от много фактори, в това
число – до каква степен той е изпълнил предназначението си .
14. Възниква най-важният въпрос: ако той (човекът) се завръща многократно на Земята,
тогава откъде се завръща той и къде пребивава между етапите си на завръщане на
Земята?
15. Човекът се намира постоянно в Духовния Свят, във Вечния Свят или в Света на покоя
на Вечното движение.
16. В Духовния Свят, неосезаем за човека, се намира, разбира се, не самият материален
човек, а субстанцията или Душата му, също в неосезаемо за Материалния Свят състояние.
17. Тоест негова субстанция се явява Душата – Вечната Душа във Вечния Духовен Свят.
18. Душата му чрез материализацията (на човека) поглежда в Материалния Свят, за кратко
време, за проверка на своите способности, за попълване Чашата на Разума.
68

19. По този начин цел на пребиваването на Душата в Материалния Свят или според вас на
човека, е усъвършенстването й (му) по собствена програма: запълване на Чашата на
Разума и проверка на възможността за самостоятелно управление на Земята.
20. Религиите въз основа на Моите по-рано предадени Вечни Знания по същество дават
„правилата за поведение” на праведния човек в Материалния Свят.
21. Различните Религии по различен начин трактуват целта на живота на човека и неговата
подготовка за Вечния живот.
22. Без да обсъждат въпроса „къде е този Вечен живот?”, Заповедите, на онова равнище на
развитие на обществото, са давали Основите за праведно поведение, без да обсъждат
тънкостите на взаимоотношенията между Материалния и Духовния Свят.
23. Заповедите от векове са били подсказки за праведните постъпки и са давали обяснение
за Добро и Зло.
24. Изминали са хилядолетия, Светът се е променил до неузнаваемост, хората са
пораснали, техниката е отворила очите на хората за процесите и технологиите, по-рано
приемани за нереални и чудновати.
25. Необходимо е най-накрая да се каже истината за предназначението на човека, дошъл
на Земята и за целта на неговото пребиваване, за Моята Роля и ролята на Моите Вечни
Закони за съществуването или живота на човека в неговото материализирано състояние.
26. Това е важно, защото материализирано е само тялото, а неговата главната част Душата му, остава с Мен в Духовния Свят и се получава така, че човекът е заседнал със
своето тяло в Материалния Свят, а с Душата си в Духовния Свят.
27. Ето защо се лута човекът между Световете, не разбирайки кое все пак е най-важното:
материалният живот или Вечността в Духовния Свят.
28. Религиите не могат да помогнат на човека и да му обяснят, а пътят към Мен изисква
Вяра в Мен и Любов към Мен.
29. Фактически на човека му се предлага избор: да живее в Материалния Свят, но да се
подчинява на Законите на Духовния Свят, тъй като всичко, което е свързано с Мен, е „Там”
и навеки.
30. Този избор е доста труден за човека. Как да бъде? Всичко това, което е в Материалния
Свят, е лесно да се почувства, да се докосне. А онова, което е в Духовния Свят – трябва да
го приемаш на Вяра.
31. А Вярата в Мен (в Духовния Свят) се разбира от човека като неосезаема субстанция,
която не може да се почувства и да се докосне. Ето защо толкова дълго са вървели и все
още вървят хората към разбирането за Моето присъствие в Духовния Свят.
32. Като че ли само чрез Религията може да се разбере строежът на Духовния Свят, Моето
присъствие и Моите Вечни Закони.
33. Но Религията не обяснява този най-важен въпрос: какво представлява човекът в
Материалния и Духовния Свят.
34. Светът е разделен на две части: Материя и Дух. Кое тук е по-важно, кой управлява
всичко – въпрос към Историята.
35. Духовният Свят по-важен е и вечен Той е. Материята – припламване е само в океана.
36. Духът поставя й задачи за развитие и води я напред. Незнаен е за нея края.
37. Аз зная, Духът Ми знае какво очаква я Материята сега. А нейната задачата усъвършенстване и път нагоре, към Духовност я зова.
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38. Пътят неин – движение към прогрес и усъвършенстване до край – това, което Дух
наричам Аз…

10.11.2004
1…При преминаването от Свят в Свят, особено при материализацията на човека, вечната
му субстанция – Душата, преминава с него в Материалния Свят, но остава по форма или по
вид в Духовния Свят.
2. Затова, когато Аз ви казвам, че Душата остава с Мен в Духовния Свят, Аз имам предвид
нейната форма на съществуване.
3. Още веднъж: Душата принадлежи на Духовния Свят, неосезаем за материалния човек.
Тя не може да се материализира, затова в своето си състояние (по форма) тя остава в
Духовния Свят, тоест с Мен. Но едновременно с това нейното тяло е материализирано и
Душата не може да захвърли управлението на това тяло, което й принадлежи.
4. Затова ви казвам, Душата винаги е със своето тяло, но неосезаема за него, защото Тя е с
Мен.
5. Този въпрос е много важен и определящ за предназначението на Религията.
6. Религията в общия смисъл на тази дума представлява обяснение за човека на неговото
предназначение, обяснение на взаимоотношенията между Световете и обяснение на
отношенията между материалното тяло и Душата му във Вечността.
7. Този, който знае това, той разбира своята роля във Вечността и може правилно да
изгради отношенията между Световете.
8. Просветеният човек, чуващият или в крайна сметка просто праведният човек, разбира
своето предназначение, ориентира се в Световете и се издига по стълбицата на своето
развитие, където пределна висота е Апостолството.
9. Моята задача на този етап е да дам правилна представа на хората (тълпата) за Моя
Свят, за Духовния Свят и да им покажа, че Материалният Свят, в който те се намират,
също Ми принадлежи и се управлява от Мен, но той е предназначен за проверка на
самостоятелността на техните Души, развиващи се във Вечността.
10. Ако Аз съумея да предам тези Знания, ако хората Ми повярват, няма да е нужно да се
връщаме към Вечните Заповеди или „правилата за поведение” на човека в Материалния
Свят.
11. Няма да има нужда от обяснение, кое е черно, кое бяло; няма да има необходимост да
се говори за морал, защото човекът сам ще търси своето предназначение и ще се опитва
да изпълни поставените му задачи до край.
12. Това е Моята най-сложна Задача.
13. За да придобият хората увереност в Моето присъствие, но в друго измерение –
Духовния Свят, ще се наложи да се загуби много време и постепенно, чрез чуващите Ме, да
се запознаят хората чрез техния пример с Моите възможности за Управление във вашия
Свят, в Материалния Свят.
14. Ето защо постепенно, от всички страни, без да бързам, Аз разглеждм всички въпроси на
Материалния Свят и взаимоотношенията между този Свят и Духовния Свят във Вечността.
15. Постепенно разкривам тяхната връзка и устройството на Моя Свят, в който вие се
намирате постоянно, но с кратко пребиваване в Материалния Свят.
16. Периодичната материализация – това е съдбата на човешкия род и хилядолетен опит
на неговото развитие.
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17. Независимо от привидната простота в отношенията между Световете и
предназначението на човека, той не е успял за този хилядолетен период дори мъничко да
се приближи до решението на своята задача – усъвършенстване на себе си, на Душата си и
напълване Чашата на Разума си.
18. Затова и се налага за кой ли път (Аз се надявам да е за последен) да разказвам и да
показвам какво може, но не иска човекът, какви прекрасни перспективи има пред него и как
той бездарно използва най-ценното – времето си - за облажаване на тялото, на своята
временна обвивка.
19. Не знае той и не иска да знае за краткостта на своето пребиваване и за задачите си в
периода на пребиваването си на Земята.
20. Религията не е довела до знанието му, че той е вечен, че той постоянно се намира в
друг Свят, а тук е дошъл за определено време, за много кратко време, за да натрупа опит
за самостоятелно управление на Земята.
21. Ако това се вземе за основа, която Религията е трябвало да обясни , тогава човекът би
бил длъжен самостоятелно да направи своя избор в полза на Вечността, на Вечните
Ценности, които са му разбираеми.
22. Но да се обяснят на твърдоглавия човек тези Истини е трудно, той не иска да погледне
на това от друга позиция, той вярва на това, което вижда, което чувства, което усеща.
23. И всичко, което не влиза в границите на Материалния Свят, е чуждо и неразбираемо за
него, затова го и отхвърля. И влачи човекът своето животинско състояние на примитивен
добитък на принципа „плодете се и се размножавайте”, дори без да се опитва да се
замисли сериозно за смисъла на живота си и за своето предназначение в този Свят.
24. Той няма време за това, всичкото си време прахосва за придобиване на знания за
Материалния Свят, заради осигуряване на комфортни условия за съществуването си в
него.
25. Всичко е насочено към това. И средните, и висшите училища дават знания за оцеляване
в този Свят и достигане на успех в битието.
26. Не, не дават каквото трябва, не са нужни тези знания. Защо трябва да се пъчим, защо
трябва да постигаме успех за тялото на всяка цена?
27. Цената на този успех е разлагането на Обществото, падането на морала, порок и грях.
28. Животът в Материалния Свят по тази схема е чиста загуба на време, а по същество,
загубен живот.
29. Целта на живота отсъства, по-добре да се каже, целта на живота липсва или е обърната
с дъното нагоре.
30. И какво толкова, ако ти си постигнал блаженство на тялото? Какво следва? Вили,
дворци… Какво още му трябва на този Материален Свят?
31. Та нали заради комфортното съществуване на телата ви е разрушена Природата, има
войни и Светът е на границата на катастрофата. Всичко е заради материалното тяло,
илюзорно и временно.
32. Не си струва да се хаби ценният живот заради тялото. Смисълът на живота на човека в
Материалния Свят - не е този.
33. Аз казвам: животът в Материалния Свят е живот заради вечния живот в Духовния Свят.
34. Ето я целта: Знания, запълване Чашата на Разума, развитие на Душата на Човека до
Мое подобие „Там”, в Духовния Свят…
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14.11.2004
1…Какво е това Първороден грях?
2. За „Първороден грях” за първи път се споменава в Библейските Завети.
3. Там се обяснява, че „Първородният грях” на човечеството е това общо нещо, което
изисква от всички хора пречистване и приемане на Моята Религия.
4. А виж конкретно родовото проклятие като термин „Първороден грях”, Аз прилагам към
рода, към семейството и членовете на семейството.
5. Когато Аз казвам „Първороден грях” с приложение към конкретен човек, Аз имам
предвид проклятие, уроки или грях на един от членовете на рода, което преминава върху
целия род.
6. Този грях внася след себе си тежест за рода, болести в него, несполуки, които с голям
труд се измиват и се снемат.
7. Молитвата на такъв човек, може да надвие негативното въздействие от неправилното му
поведение.
8. При това неправедното поведение на такъв човек – това са негови проблеми, но ако то
засяга интересите и на друг род, то това вече е силно междуродово стълкновение,
обединяващо или разединяващо енергетиката на родовете.
9. Да се снеме отрицателната енергетика на такива родове е много трудно, трябва време и,
което е по-важно, отговорно отношение към Религията, необходимост от приемане на
нейните основите, при това не само от неправедния човек, а и от целия род напълно.
10. Обединението на енергиите на членовете на рода, осъзнатата Вяра в Мен, ще помогне
да се свали енергийното проклятие, а на Мен - допълнително да помогна на рода.
11. Аз не искам да се намесвам в междуродовите конфликти.
12. Това не е Моето Ниво, това е нивото на местните гадателки и на тези, които ме чуват тяхната намеса е уместна.
13. Но важното е да се помни и знае: желанието на членовете на рода да се снемат
уроките, проклятието, да се измоли прошка от целият род за греха на един от членовете му
– това е най-важното условие за успех.
14. Затова и Аз наричам този грях Първороден, може да се нарече родов, семеен, защото
неговият мащаб се разпространява върху всички членове на рода, семейството.
15. Причините за уроките или проклятието за неправедно поведение Аз не разглеждам. Те
могат да бъдат различни.
16. Най-общо това е негатив или отрицателни сили в отговор на неправедни действия на
член от рода, засягащи интересите на други родове. Оттук е правилото „един за всички и
всички за един”.
17. Родовият грях се снема само съвместно с Моята Подкрепа и Помощ. Ако всички
членове на рода осъзнато приемат Вярата в Бога.
18. Защо наричам този грях Първороден? Защото този родов грях по сила и значимост е
най-големият и засяга няколко рода.
19. Как се появява грехът на рода?
20. Вече ви казах, родовият грях или Първородният - по значимост това е грях номер едно
за целия род - заради неправедното поведение на един от членовете на рода, в
семейството, в рода се получава проклятие, тоест импулс за несполука, болести от друг
род, отрицателната енергия, на който е толкова голяма, че страда целият род.
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21. Проявяването му не е задължително да е върху този от рода, който е провокирал
негативната енергия на другия род, а може да е върху всеки друг член от семейството –
рода.
22. При това тези уроки или това проклятие трябва да се свалят задължително, иначе то
дълго ще се предава между членовете на рода.
23. Важното е, вече ви казах, всички членове на рода да се обърнат към Бога, към Мен с
молитва за помощ. А Аз чрез своите помощници ще помогна.
24. Изпращането на неудача или болест е много сериозен импулс и показва отсъствието на
родова защита и неверие в Бога, главният защитник на всички родове.
25. Родът може да предава своя грях на друг род, има такива индивиди с огромна
отрицателна енергия на разрушение, търсещи възможност да снемат нейното критично
превишение за сметка на друг, лошо защитен род.
26. Той предава този негативен импулс при всяка възможност, даже и най-незначителната.
Дори подхвърлена дума може да провокира атака към човека.
27. Лукавият също има силни бойци. Върви не само възпитание на личността, но и процес
на нейното унищожение, постоянно се води борба между Доброто и Злото.
28. Ние пак ще обсъждаме тази тема, тя и без това засяга поведението на човека в
Материалния Свят.
29. Търсете причината за тази негативна атака в себе си; а ако е неясно откъде е,
погледнете предишните поколения от рода.
30. А може просто да Ме помолите да опростя всички, но искрено с молитва и Вяра…

18.11.2004
1…Най-важният въпрос за разбиране и възприемане на Вярата в Мен, в Моята Религия за
хората се заключава в разбирането и в отговора на въпроса: „Какво е Там?”.
2. Човекът, нямайки възможност да провери, да опипа, както е прието в Материалния Свят,
иска да знае навярно: Какво е това Духовен Свят? За какво да се готви? Какво го чака „Там,
зад хоризонта”?
3. Страхът от смъртта, страхът от неизвестното тласкат човека към необмислени постъпки
и до някаква степен към пороците, от които той не може да се избави, частично заради
това, че той не знае: какво е „Там”
4. Човекът, който знае, който вярва, че животът продължава, вярва във вечния живот, се
съобразява в своите действия и дори да има Първороден грях, води праведен начин на
живот, като посвещава краткото време на живота си за постигане на Вечните Истини и за
самоусъвършенстването си.
5. Получава се така, че всички проблеми на човечеството са свързани с липсата на
частична или пълна информация за Духовния Свят, за неговата структура и за мястото на
човека в него.
6. Материалният Свят е отворен за разбиране, за изграждане на отношения между хората в
него.
7. В този Свят има посланик на Духовния Свят, който се вписва в представите на
Материалния Свят – това е Църквата.
8. Божиите Домове, пръснати по целия Свят, независимо от тяхното разнообразие по
църковни обреди и религиозни конфесии предизвикват благовейна почит у всеки влизащ в
Храмовете – Домовете на Господа.
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9. На всички въпроси, които човек поставя пред себе си във връзка с разбирането на
Духовния Свят, той може да получи отговори само там, в частицата от Духовния Свят,
материализирана от хората за контакта между Световете.
10. Действително, в това и само в това Свято място човекът може да получи не само
отговор, но и да има контакт с Бога, независимо от своята религиозна подготовка.
11. Към Моя Дом се стреми Душата на всеки човек, знаеща цената на този контакт, защото
само в Моя Дом Душата на човека намира отдих от грижите на Материалния Свят и само в
Моя Дом се среща Тя с Бога, с Мен!
12. Душата, определяща поведението на човека на Земята, даже изкривената Душа, го
заставя да ходи в Моя Дом, ако не постоянно, то поне в критичните дни преди приемането
на съдбовни решения.
13. И обърнете внимание: човекът преживял живота си, на прага на старостта много почесто се обръща към Църквата, сам търси отговорите на въпросите за съществуването си
тук, на Земята.
14. Но не самият той прави това, а Душата му се готви за среща с Мен в Духовния Свят и
търси възможност за изкупване на греховете си пред Моя Олтар.
15. Молбата на човека, молението му за прошка, е признание за грешките му. Но поважното е признаването на Моята Религия и признаването на съществуването на Духовния
Свят и Моята Вечност.
16. За съжаление често всичко това става много късно и няма възможност да се поправят
греховете, останал е твърде кратък период от живота на човека в Материалния Свят.
17. Всичко, което му остава да направи е да си признае греховете, пороците и да Ме
помоли за своето опрощение.
18. Душата на човека носи отговорност за извършеното от нея тук, на Земята, и тя
отговаря за всичко в Духовния Свят.
19. Ето защо, за да няма закъснели покаяния, за да няма безполезно изживян живот,
трябва да се отворят очите на хората за Духовния Свят и да им се покаже, че Душата им е
Вечна и е с Мен, а Материалният Свят – това е само искрица, миг от Вечността!
20. И за да не забравя човекът, а той по правило забравя за това, Аз съм разпръснал по
цялата Земя Моите Домове, където има лъч Светлина от Духовния Свят, където човек
винаги, повтарям, винаги ще намери покой и отмора.
21. Само в Моя Дом Душата ще намери възможност да се докосне до покоя на вечното
движение, да се докосне до Мен и да получи Моята поддръжка и отговори на въпросите за
Материалния Свят.
22. И колкото по-често човек се обръща към Църквата, колкото по-интензивно Душата му го
задължава да се обръща към Мен в Моя Дом, толкова по-малко грешки прави той в живота
си, толкова повече отговори намира той за себе си, за решаване на проблемите си в
Материалния живот.
23. Ако няма в човека постоянна Вяра в Мен, няма Любов към Мен, за него пътят е един – в
Моя Дом, където ще намери покой и благодат.
24. А ако има Вяра в Мен и Любов към Мен, тогава неговата Душа се намира в покой и
щастие в своето тяло и тогава човекът няма нужда да се насилва, за да се отбива в
Църквата!
25. Моята Светлина е в Душата му винаги и неговата Душа е винаги с Мен и винаги намира
отговорите на всички въпроси от Мен.
26. И Моят Дом за тази Душа е целият Мой Материален Свят и целият Мой Духовен Свят!
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27. Тя твори в съгласие с Мен, а човекът в този случай е този, който ме слуша, Човектворец и Мой помощник!
28. Откриването на Моите Истини е важно за човека, нали освен Душата му, явяваща се
връзка с Мен, в него има и собствен разум, който определя кредото на човека, неговите
постъпки в Материалния Свят.
29. Разумът постига знанията, натрупани от поколения хора и се опитва да изгради своите
отношения в Материалния Свят въз основа на миналия опит.
30. Не бива да се строи бъдеще на базата на миналото, това е кардинална грешка на
човешкия разум! Всичките му самостоятелни опити, в това число и теоретични опити, имат
огромна вероятност за грешка.
31. Човекът се опитва да сравнява своите постъпки с опита от миналия живот,
отблъсквайки се от този живот, и тъпчейки Душата си със знания от миналото.
32. На Нея минали знания, минал опит не и е нужен. Тя гледа в бъдещето и гради
бъдещето на човека, и го води в Моя Храм заради бъдещето му, заради бъдещия живот в
Духовния Свят…

23.11.2004
1…Духовният Свят е основният Свят, в който се формира същността на човека или, с други
думи, формира се Душата, Вечната Душа на Човека.
2. В този Свят се създават условия за формиране на Духовната част на човека (Душата) по
подобие на Бога и способна да управлява и да властва над обекти от планетарен мащаб.
3. Духовният Свят е люлката на създаването на човека, Духовният Свят е неговия Дом,
мястото на пребиваване, което в Материалния Свят се нарича Рай!
4. Духовният Свят за материалния човек – това е Раят, мястото на Щастието и Любовта,
възприемано в Материалния Свят като недостижимо, виртуално място, информация за
което постъпва само от хора, преминали през условия на клинична смърт.
5. Но Духовният Свят не е виртуален. Има негови проявления в Материалния Свят, които
Аз давам достатъчно. Но само чуващите Ме или хората, имащи уникални способности,
могат да усещат Моето присъствие, в това число и чрез Моите помощници.
6. Проявленията не само на самия Духовен Свят, а и на присъствието на Моите духовни
помощници и обикновените хора, намиращи се „Там”, (от другата Страна), са твърде много
и контактна връзка може да бъде установен достатъчно просто - чрез контактьори и може
да бъде фиксиран от високочестотни физически прибори.
7. Основата на Духовния Свят – това са вълновите процеси, това е енергията от друго, повисоко ниво на развитие на пространството, частично определяна от хората като
наноенергия на Материалния Свят.
8. На границата с нанотехнологиите се фиксира контактът между Материалния и Духовен
Свят.
9. Няма разделяне на Световете, Те са един до друг, те са продължение един на друг,
просто енергийната спирала на развитие на Духовния Свят се намира на следващата
навивка на Пирамидата на Световете от Моята Вселена.
10. Най-високата точка на Моята Пирамида е Светът на Разума, определящ йерархията на
висшите Духовни ценности на Моята Вечност.
11. Връщайки се към изворите на Духовния Свят, Аз искам да кажа, че Материалният и
Духовният Светове се намират в контакт и плавно, а не скокообразно, преливат един в друг.
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12. Вечната Душа на Човека, която е в процес на формиране за следващата навивка на
спиралата на Моята Пирамида - Светът на Разума, периодично се връща на първо ниво на
Пирамидата в Материалния Свят, за преминаване на обучение и натрупване на обем от
Знания на първо ниво.
13. Душите на хората, преминали изпитанията и имащи достатъчния (необходимия) обем в
Чашата на Разума, преминават на следващата степен от развитието си; вече никога не се
завръщат в Материалния Свят, а се завръщат периодично от Света на Разума в Духовния
Свят за проверка и попълване на Знанията си от Висше ниво!
14. Засега обаче Човекът все още се намира в Материалния Свят, на първото стъпало (в
своето развитие) на енергийната Пирамида на Моята Вечност.
15. При тези условия помощ на Душата на Човека, която се намира на първо ниво, освен
Мен, могат да оказват и тези, които Ме чуват, Моите помощници, намиращи се също в
Материалния Свят, или Душите на хората, намиращи се на второ енергийно ниво или в
Духовния Свят (по вашему в Рая)!
16. Затова много често Душите на хората, особено родственици, намиращи се вече в
Духовния Свят, се опитват да помогнат или да обезопасят пътя на хората от своето
семейство, Рода или обществото в Материалния Свят, излизайки косвено, а в редица
случаи и пряко за контакт, за да могат с всевъзможни знаци да насочат действията на
човека в правилно и безопасно за него направление.
17. Аз виждам вашите постъпки, Аз чета вашите мисли и мога да ги материализирам.
Хората от Духовния Свят също могат да ги виждат, но нямат възможност да влияят на
пребиваването на човека на Земята
18. Или, както вече ви казах, Душите на хората, намиращи се на второ енергийно ниво.
19. От тук е желанието им да помогнат, от тук са неочакваните контакти, сънищата, когато
Душите на хората от Духовния Свят не могат да оставят без помощ човека (неговата Душа)
в периода на преход от Материалния в Духовния Свят.
20. Близостта на Световете, както ви казах, енергийната им връзка позволява на Душите на
хората от по-високоенергийните нива, от Духовния Свят да протегнат ръка за помощ на
хората (на Душите им) в Материалния Свят.
21. Хората от Материалния Свят трябва да знаят, че освен Мен и Моите помощници,
Душите от Духовния Свят също наблюдават техния Свят и тях самите, и им помагат да не
правят съдбовни грешки, а ако има възможност им подсказват единствено правилното
решение.
22. Ето защо е важен Рода, семейството: семейно-родовите връзки на хората позволяват
да се хвърли мост между Световете и опитът на предното поколение може да бъде
предаден от Духовния Свят в Материалния Свят.
23. Родовата защита или защитата на Душите на Рода, идваща от Духовния Свят има
огромно значение и позволява да се помогне на човек в Материалния Свят, защитавайки го
от грешки, подсказвайки му единствено правилното решение.
24. Родовите традиции са много силна защита от Духовния Свят за материалния човек.
25. Осветеният, праведният Род, неговите праведни традиции са най-голямата помощ, след
Моята, за човека в Материалния Свят и негова Надежда за спасение на Душата му.
26. Родовата Любов между членовете на Рода е още един спасителен кръг, още една
Надежда за щастие в Материалния Свят…
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25.11.2004
1…Формирането на личността на човека в Материалния Свят е огледално отражение на
процесите на усъвършенстване на неговата Душа в Духовния Свят.
2. В съответствие с Моята Пирамида за построяване на Моето Царство, базовата, найниската линия на Пирамидата на Световете е Материалният Свят.
3. Той е Основата за построяването на Пирамидата и като Основа, той е голям по размери,
тъй като величината му се определя от количеството хора, намиращи се на Земята.
4. Лесно е да си представите основите на Моята религиозна Пирамида, знаейки общата
численост на населението на Земята.
5. Ето ви размерът на Материалния Свят, ето ви основите на Пирамидата на Моето
Царство.
6. Не забравяйте, че основите на Моята Пирамида се градят на четирите крайъгълни
камъка на Моята Религия: Вяра, Любов, Надежда и Мъдрост!
7. При спазването от хората на тези основи на Моята Религия, Основата на Пирамидата ще
бъде надеждна, здрава и изхождайки от това, цялата Пирамида на Световете ще се
изгражда в геометрично точни пропорции и стройност, която може да се види,
наблюдавайки вечните египетски пирамиди.
8. Следващото по-високо ниво на Моята Пирамида на Световете е нивото на Духовния
Свят, или това, което човекът нарича Рай!
9. Този нематериален Свят представлява такова ниво на развитие на Душите човешки,
което достига до Мое подобие!
10. И двата Свята, Материалният и Духовният, имат обща граница (на преход), нереална за
хората, но реална за Мен, за Моите помощници и за Душите на хората, намиращи се вече в
Духовния Свят.
11. Ето защо този Свят се нарича – Духовен Свят, Свят на Душите, преминали изпитанията,
проверката си на Земята, придобили такова ниво на съвършенство, което им позволява да
се намират заедно с Мен и да бъдат Мое подобие в този Свят.
12. Душите на хората, намиращи се „Там”, особено на здравите, праведните Родове,
помагат на хората (на Душите им), на Земята, защитавайки ги от грешките, пороците на
Материалния Свят, създавайки благоприятна атмосфера за развитието на личността на
човека и обучението на Душата му в този Материален Свят.
13. Тези Души са заедно с Мен и имат възможност да общуват с Мен, да Ме молят за
помощ за членовете на своя Род на Земята.
14. Аз мога да повлияя на събитията в Материалния Свят, Аз мога да материализирам
техните молби, Аз мога рязко да променя начина на живот на човека по тяхна молба,
заради молитвите им за родова помощ за членовете на техните Родове на Земята.
15. Родовите Души не могат сами да повлияят на събитията в Материалния Свят, но,
виждайки и чувствайки развитието им в неблагоприятна посока, имат възможност да Ме
помолят за помощ.
16. От това следва, че влиянието на Духовния Свят е доста значително за живота на хората
в Материалния Свят, оттук е и съприкосновението между Душите от двата Свята, оттук са и
пророческите сънища и подсказките към хората не само от Мен, но и по-често от
родствениците, от членовете на Рода в Духовния Свят.
17. Преплитането на Световете на Духовно равнище се усеща много силно в Материалния
Свят, особено в Моите Домове.
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18. Нали Аз съм избрал като места за контакт Моите Домове, които всички конфесии на
Земята строят в излишък. И човекът, и Душата му в тези места могат да общуват не само с
Мен, с Моите помощници, но и с Душите на хората от техния Род, намиращи се в Духовния
Свят.
19. Моите Домове, Църкви и Храмове, са Свети места за контакт между Световете или
места за общуване (за среща) между човешките Души на Земята и в Духовния Свят.
20. Няма по-добро място на Земята, само в Моите Храмове Душите на хората от
Материалния Свят могат да отдъхнат и да получат заряд от енергия, Моята Сила за
нелекия си живот на Земята, могат да Ме молят или да помолят Моите помощници да
облекчат тяхното пребиваване на Земята и да изпълнят тяхната молба.
21. Това са Светли места, пазени от Мен, защитавани от Мен, отворени винаги за хората,
търсещи помощ от Мен и отдих за Душата си вечна.
22. Моят Храм е не толкова и не само религиозен Център. Не, Моят Храм е Мой Дом,
отворен за Душите човешки и в двата Свята.
23. Моите Храмове са част, материализирана част на Духовния Свят на Земята, прозорците
на Духовния Свят в Материалния.
24. Следващото ниво, висшето ниво на Моите Светове, се явява Светът на Разума, в който
се намират Душите на хората, преминали изпитанията не само в Материалния, но и в
Духовния Свят.
25. Светът на Разума е Свят, подобен на Мен, за Душите на праведните, властващи редом
с Мен в Моята Вечност (по вашему, в планетарен мащаб), имащи високо предназначение в
управлението на Мое ниво.
26. Подобно на строежа на Пирамидата между Светът на Разума и Духовният Свят, както и
между Духовният Свят и Материалният Свят съществува контакт за преминаване, както и
контакт между Душите от най-близките Светове.
27. Но Душите, намиращи се в Света на Разума вече нямат възможност (чрез Духовния
Свят) за контакт и влияние върху живота в Материалния Свят.
28. Енергийните нива на световете са изградени по схемата на Пирамидата и предполагат
еволюция на Душата на човека степен след степен до Моя връх, до Моето ниво на
управление…

26.11.2004
1…Душите на хората в Духовния Свят имат възможност, ако не да влияят на събитията в
Материалния Свят, то поне да предупредят представителите на своя Род чрез Мен или
чрез сънищата за надигаща се беда или опасност.
2. Това става защото, попадайки в Духовния Свят, Душите на хората се оттеглят от
времевата скала в Материалния Свят и попадат в покоя на Вечното движение, за който Аз
съм говорил в първата част на Откровенията, когато няма време и всички събития, които на
Земята са като минали и бъдещи събития, лежат в един времеви ред – във Вечността.
3. Във Вечността няма време, каквото е то според разбиранията на човека - всички събития
се случват сега, а времевата скала в Материалния Свят е само миг от общото развитие на
събитията.
4. Това трудно се възприема от хората, тъй като вие живеете в привиден калейдоскоп на
събитията, където скала за отчитането на събитията е календарната – астрономичната
година.
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5. Но няма време при Мен в Духовния Свят, всичко се случва сега и Душите на хората от
Духовния Свят виждат всичко това: какво и как ще бъде на Земята, напусната от тях; какво
ще става с представителите на техните Родове; какви грешки се канят да допуснат те и
какъв ще бъде резултатът от това.
6. Затова и се опитват те самите да предупредят земните хора или с молби, с молитви към
Мен да помогна на хората от техния Род на Земята в дадения (по вашему) момент.
7. Ето защо Аз много пъти ви повтарям, че Аз виждам всичко, управлявам всичко, ръководя
всичко и мога да влияя на вашите съдби в Материалния Свят.
8. Вашето време е управляем фактор и вашият живот - изпитанието за вас на Земята, също
е управляемо от Мен, и в зависимост от подготовката на човека, на Душата му, Аз във
всеки момент мога да прекратя процеса на обучение и изпитание.
9. Ако Аз видя надарени хора, ако Аз видя делата им и резултата от праведния им труд, Аз
мога да продължа за неопределено време срока им на пребиваване на Земята.
10. Но едновременно с това, ако Моето Задание е изпълнено и продължаването на срока за
пребиваване на Земята изисква корекция на предназначението, а това често се случва с
творческите личности, Аз ги прибирам, защото виждам, че продължаването на живота може
да доведе до деградация на личността, до деградация на Душата на този човек.
11. Защо деградация? Защото след изпълнение на предназначението си човекът трябва да
се отчете пред Мен, да анализира заедно с Мен грешките си, намерили място в неговия
живот, и след почивката си в Духовния Свят да набележи следващите си изпитания и
следващия стадий за усъвършенстване на своята Душа, но вече на друго ниво в
Пирамидата на властта в Материалния Свят.
12. Това е много важно: Душата на човека и самият човек да преминат всички стадии по
Пирамидата на властта - от изпълнител на нечия воля до човек, приемащ решения, до
човек, копиращ позицията на Владика на Духовния Свят, но на нивото на Материалния
Свят.
13. Ето кога главният изпитващ, Лукавия, може и се старае да се прояви в пълна степен,
предлагайки на човека (на неговата Душа) всички съблазни на властта, включително и
главния, най-сладкия и най-опасен грях - управлението на себеподобните – гордостта.
14. Във всички земни изпитания, по време на краткото пребиваване на човека на Земята,
главният проверяващ, главният ваш опонент е Лукавия - изобретателен изкусител,
проверяващ ви на първия етап от развитието на вашите Души в Материалния Свят.
15. Той познава всички „блага” на Материалния Свят, всички съблазни, създава ги и
завлича хората в грехове и пороци, Той е изпитател на човешките Души.
16. Да Го отмине, да не попадне в Неговите мрежи, практически не може никой от хората твърде слаб е човекът, много съблазни, много подводни камъни има за неговата
неукрепнала Душа.
17. Душите на праведните хора, повярвайте Ми, това са Души, закалени през изминалите
векове и разбиращи Материалния Свят.
18. Но това решение, както ви казах, е на закалените Души, които вече са направили своите
грешки, вече са познали цената на Моята Вечност и които разбират, осъзнават
необходимостта от процеса на усъвършенстване на Душите за бъдещия, Вечен живот в
Духовния Свят и в Света на Разума.
19. Но засега всички изпитания преминават на Земята и Лукавият изтезава Душите на
хората с всички съблазни на Материалния Свят. Човекът, неговата неукрепнала Душа
попада на уловките на Лукавия и не изпълнява Заданието, което Аз съм Й дал.
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20. И се мята Душата на човека между съблазните на Материалния Свят, измислени от
Лукавия, и необходимостта да изпълни Моите предначертания по своето усъвършенстване.
21. Но това е много трудно: Лукавият е толкова изобретателен, трудно се устоява на
Неговите изкушения. Нали Той предлага „Рай” на Земята, всички възможни и невъзможни
блага за човека, нашепва му за неговото величие, Неговите мрежи са тънки и здрави –
няма измъкване за слабия човек.
22. Цената за порока, цената за греха, когато човек е попаднал в клопката на Лукавия, е
най-голямата ценност в живота на човека на Земята – Времето!
23. За човека няма нищо по-важно на Земята, няма нищо по-ценно от времето за живот!
24. Няма такива блага Лукавия, които могат да увеличат времето за живот!
25. Времето за вас, живеещите в Материалния Свят има обратно броене за пребиваването
ви на Земята.
26. Помните приказката: ”Хем бърза да живее, хем бърза да умре”
27. Какви забележителни думи! Те много добре описват главния критерий и главната
ценност на човешкия живот в Материалния Свят – Времето!
28. Времето никой не може да спре. Времето за пребиваване на човека в Материалния
Свят може и трябва да се използва по-ефективно..
29. Колкото по-ефективно използва човекът времето в Материалния Свят за
усъвършенстване на себе си, на Душата си, толкова по-пълен е животът му в Духовния
Свят, на толкова по-висока степен на развитие се оказва той между Световете и толкова
по-близо е той до Мен!...

28.11.2004
1…Духовният Свят е продължение на Материалния Свят на по-високо ниво в Пирамидата
на Моето Мироустройство.
2. Животът в Материалния Свят е продължение на живота в Духовния Свят и е Вечност на
живота. Формата на пребиваване в тези Светове е различна, но трябва да се знае, че
духовната част на човека – неговата Душа, продължава живота на човека в Духовния Свят.
3. Ето ви принципа на Моя покой на Вечното движение, човекът от Материалния Свят е
винаги в развитие, а неговата Душа се връща в Духовния Свят и продължава своя Вечен
живот.
4. Възникват такива въпроси: „За какъв период от време Тя (Душата) се връща в
Материалния Свят? Колко често Тя напуска този Свят? И кога завинаги?”.
5. Аз вече ви казах, че човекът получава предназначение от Мен и трябва да го изпълни за
времето на пребиваването си на Земята.
6. Корекции на Задачите на човека или подсказване Аз осъществявам чрез Душата му,
която се намира с него, управлява го, но едновременно се намира и в Духовния Свят и
естествено има непосредствен контакт с Мен.
7. В това се състои връзката между Световете, чрез Душата на човека, чрез този мост
между Световете Аз осъществявам, ако мога така да се изразя, ръководството на
Материалния Свят.
8. Затова Земята (Материалният свят) се явява Полигон за проверка на равнището на
развитие, усъвършенстване на Душата на човека в по-нататъшните задачи, които Аз
поставям пред нея, или ако искате, пред човека.
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9. Аз казах, че Лукавият на Земята ви устройва клопки, изпитания, за да стане
пребиваването ви, пребиваването на Душите ви на Земята по-сложно и изискващо
приемане от вас на решение в условия на избор между Доброто и Злото!
10. Ето тук е изборът на Човека! Избор самостоятелен, без Моето участие. Аз се намесвам
само тогава, когато ситуацията излиза от контрол и когато падението на човека засяга
неговата Душа.
11. Припомнете си как казвате: „…продал си е Душата на Дявола…”! И именно тук е
границата на Моето търпение. Това е случаят, когато човекът се е продал на Лукавия,
избрал е злото и вече никога няма да изпълни предназначението си.
12. Този човек с осакатена Душа трябва да прекрати своето пребиваване в Материалния
Свят, като неизпълнил Моето Задание и да се завърне в Духовния Свят, но не за
усъвършенстване, а за наказание за стореното.
13. Аз разпределям Душите на хората и ги изпращам на различни нива на Духовния Свят в
зависимост от предназначението, което Аз съм поставил пред човека и този резултат, който
се е получил в резултат на избора на човека между Доброто и Злото.
14. Между Доброто и Злото, тоест между Моето предназначение по усъвършенстване на
Душата на човека и неговото реално поведение в Материалния Свят, където е имало
съблазни, пред които човекът не е могъл да устои, затъвайки в грехове и пороци.
15. Много е труден изборът между Доброто и Злото. Защото това е или трудният път нагоре
за „Хляба насъщен на Знанията”, или лекият път надолу за „хляба насъщен” и комфорта в
Материалния Свят.
16. Лукавият прилага цялото си умение, целият си потенциал за това, да бъдат трудни за
човека условията на избора за постигане на Вечните знания на Духовния Свят, а лесни за
получаване земните блага в Материалния Свят.
17. Именно от Него идва информацията, че животът е един и той няма продължение „Там”,
„зад хоризонта”.
18. Именно от Него идва мисълта, че никой не контролира процеса на пребиваване на
човека на Земята.
19. Именно от Него идва твърдението, че е безнаказано удовлетворението на всички
страсти и похот в Материалния Свят.
20. Именно Той казва, че няма Бог и няма никакъв Духовен Свят.
21. Именно Той утвърждава, че Религията е „опиум за народа”.
22. Всички богохулни книги са от Него, всички секти са от Него, всичко е измислено от Него
за проверка на Душите ви в този Материален Свят.
23. Аз зная всичко това и не се намесвам в процеса на проверка на човека дотогава, докато
процесът на падение на човечеството не стигне до границата на саморазложението и не
възникне процес на самоунищожение.
24. Когато Аз видя, че Лукавият така е завъртял изпитанията, че вече не само отделният
човек, а неговият Род или дори държава отиват към саморазрушение, Аз се намесвам.
25. Това е път без изход - само за тези хора, които се намират в този момент на Земята.
26. Но това не са всички хора, част от тях се намират в Духовния Свят.
27. При това тази част от хората, които принадлежат на Духовния Свят е много по-добра и
много по-чиста, отколкото тази, която се намира в Материалния Свят.
28. Тези Души на хората са преминали проверка, издържали са изпитанията и са готови да
бъдат праведни хора. Това, ако искате, е Моят златен генетичен фонд.
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29. Аз не мога да пожертвам този фонд заради групичка хора от Материалния Свят, на
които им се завива свят от благата на Материалния Свят и които не са изпълнили Моето
предназначение и са се продали на Лукавия.
30. Какво може да се очаква от тези хора? Само продължение на падението, пороци и грях.
31. Тези хора, вместо да създават условия за прогрес в развитието на обществото
(човечеството), със своя стремеж към саморазрушение създават условия за ускорено
падане в грях и пороци – регрес на цялото човечество.
32. Душите на хората, които се връщат от Духовния Свят, в Материалния Свят попадат в
по-сурови условия за пребиваване. Затова щафетата, предавана от поколение на
поколение, води не по пътя към върха, а по пътя надолу, към падение и разложение на
обществото. А това вече е трагедия за човечеството.
33. Няма връзка между времената, няма Прогрес, няма бъдеще!...

29.11.2004
1…Ние обсъждаме сега съотношението между Световете – Духовния и Материалния.
2. Тук е важно, много важно да се знае ролята на изпитателя, на Лукавия, когото Аз съм
поставил за проверка, най-щателна проверка, на хората в условията на Материалния Свят.
3. За всички е ясно, че не може да има усъвършенстване на личността без изпитания, без
избор между Добро и Зло.
4. Има прости истини за това, че всичко се опознава при сравнение. И човек, неизпитал
нещастие, никога няма да може да разбере, какво е това щастие; и човек, неизпитал
ненавист, никога няма да разбере, какво е това Любов – един от главните „камъни” в
основите на Моята Пирамида на Мироустройството.
5. Ролята на проверяващия, ролята на Лукавия е огромна, това е неговата Задача от Мен да ви устройва най-сложни изпитания, за да се разбере: кой, кой е и на какви Мои Задания
може би е способен човекът.
6. Аз ви поставям Задачи по усъвършенстване на вашата личност (вашата Душа) в
Материалния Свят и едновременно с това, Аз поставям задача на Лукавия да ви провери
много сериозно, за да знам, какво сте вие за Моите Вечни Задачи.
7. Аз също така оттеглям Лукавия от тези, които вече по Мое Мнение са се справили с
изпитанията и които вече са готови за творчество заедно с Мен.
8. Затова, когато казвам, че Аз всичко мога, че Аз управлявам всичко и всеки, не само в
Материалния Свят, но и във всички Светове, Аз имам предвид това, че всички
предначертания хората получават от Мен, а изпитващият ви - Лукавия, получава Заданията
си също от Мен.
9. Едновременно с това Аз мога да прекратя всички изпитанията за тези хора, за тези Души,
в праведността на които Аз вече не се съмнявам.
10. Лукавият ви изпитва сурово, но той е подвластен на Мен, както всичко и всеки във
всички Светове.
11. Ролята на Лукавия е неблагодарна, хората не обичат Изкусителя, наричат Го дявол, но
Неговата роля за Мен е неоценима.
12. Той прави всичко по Мое Задание и Ме слуша и Ми се подчинява; именно Той,
изпитвайки вас, помага на Мен да ви покажа добродетелите и праведността.
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13. Лукавият в противовес на Мен ви показва пороците и греха, падението (разложението)
на човека, на неговата Душа, разменила добродетелта, за съблазните на богатствата в
Материалния Свят.
14. Материалният Свят, както вече ви казах, това е Полигон, изпитателен Полигон за
усъвършенстване на личността в условията на противопоставяне между Доброто от Мен и
Злото от Лукавия.
15. Обещавайки ви всички блага на Света, Той създава неустоими съблазни и да се откаже
от тях може само силният, действително праведният човек.
16. Но такива, без грехове, както ви говореше Моят Син, практически няма.
17. Грехът е вашето постоянно състояние. Много силен е в съблазните Лукавия. Много
изобретателен е Той в това. Въпросът Ми е само един: „Доколко голямо е вашето падение
в греха?”.
18. Има грехове, които се прощават, а има и такива, които не се прощават от Мен!
19. За Мен е важно, човекът да изпълнява на Земята Моите Вечни Заповеди.
20. Ние ще обсъждаме това подробно по-късно, но сега главната цел на Откровенията е да
ви приближат постепенно към Вярата в Мен и към приемането на Моите Вечни Закони!
21. Вашата задача - да започнете преустройство на вашия Света по Моите Закони, по
подобие на Моето Царство!
22. Лукавият си има свои методи да ви изпитва в Материалния Свят, които практически
никой не може да премине без загуби, защото главният грях на човека – гордостта, никога
не изчезва в човека.
23. Нали помните, че човекът не преминава през „медните тръби”, никой не може да се
откаже от сладостта да бъде по-високо от себеподобните.
24. Вие знаете, че всички вие сте Мои Деца, всички вие сте Любими за Мен, Аз съм във
всеки от вас. И когато човек иска да стои макар и малко по-високо от себеподобния, то той
без каквито и да е основания, иска да стои по-високо от Мен!
25. А това е най-големият грях и той се наказва сурово.
26. Затова тезисът „обичай ближния като самия себе си” в прекия смисъл на тези думи е
предтеча за най-големия грях – гордостта, за която Аз наказвам безпощадно.
27. Аз вече многократно съм казвал в тези Откровения, че човекът, ако той идва към Мен,
трябва да Ми вярва, трябва да вярва в устройството на Света по Моите Закони и да Обича
Мен, и всичко, свързано с Мен, в това число и Моите Деца, подобни на него, и себе си (найнакрая) също като Мое любимо произведение.
28. Затова Ви казвам, че зная всичките ваши изпитания, следя за тях и мога да ги прекратя
по всяко време, защото Лукавият се подчинява на Мен и прави всичко по Мои Указания.
29. Той е Моят Изпитател и Неговата роля е неблагодарна за вас, но е много необходима
за Мен!
30. Аз ви водя Нагоре, а Той със същата сила ви влече надолу!
31. На всяко действие има противодействие!
32. Така е във всичко и завинаги, защото заедно с плюса стои минуса. И едното, и другото
са важни, да се отделя едното от другото не бива!
33. Само в съчетание, в равновесие между Доброто и Злото Светът се развива напред.
34. Ако Злото преобладава, за вас има печални събития и хорски страдания - това, което е
сега на Земята.
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35. Трябва да има Хармония между тези крайни полюси на Материалния Свят.
36. Затова е толкова важен за Мен Лукавият на Земята.
37. Аз съм изпращал няколко пъти Моите Синове, за да покажа истинския път, когато
хората са стигали до предела на разложението в тези исторически епохи.
38. Но този път Сам Аз се намесвам чрез чуващия Ме във вашия процес на
самоунищожение, за да не се прекрати животът на Земята; и Аз искам да възстановя
равновесието между Доброто и Злото.
39. В Лукавия силите на Злото са могъщи и Той може много, но Той има предел на своята
власт, защото по-големи от Моите Сили няма и няма да има никога…

30.11.2004
1…Изпитанието на хората и оценката за тяхното ниво на самоусъвършенстване – това са
различни неща.
2. Ако изпитанията на хората се провеждат от Лукавия, устройвайки всевъзможни уловки за
неукрепналите Души, то Моята Задача е да преценя нивото на съвършенство на Душите на
хората, намиращи се в Материалния Свят.
3. В първата част на Откровенията Аз ви казвах: „Каквато Душата, такъв и Човекът!”
4. Това в действителност е истината; праведността на човека, неговата Вяра в Мен,
неговата Любов към Мен се определят от нивото на развитие на неговата Душа.
5. Ето защо Аз прекъсвам пребиваването на праведните Души, преминали изпитанията на
Земята и ги прибирам при Себе си, в Духовния Свят, определяйки им там ново Задание,
вече на друго ниво на подготовка на Душата, за задачи от друг мащаб и на друго ниво – на
нивото на Духовния Свят.
6. Аз много ви говорих за многократното пребиваване на вашите вечни Души на Земята и за
вашата смърт, от която вие толкова много се страхувате, и която е само, за да се направи
равносметка за изпълнението на поставеното от Мен Задание, отчет пред Мен за вашия
живот на Земята.
7. Това е отчет пред Мен за вашия живот в дадения ви период за пребиваване на Земята,
отчет на резултатите от изпитанията, за греховете и пороците, допуснати на този етап.
8. Много е сложно за Мен да ви съдя, вас, Моите Деца, но за Моите и изпитът е друг - с
Любов, но строго!
9. Аз имам своя скала за степента на морално падение или за степента на грехопадение, но
във всички случаи Аз честно и безскрупулно си изяснявам източниците на греха, обективно
оценям ситуацията около човека и неговите постъпки в тези условия.
10. Много е важно за вас, Моите Деца, да преминете изпитанието за морално оцеляване в
условията на жестоки съблазни.
11. Трудно, много е трудно да се премине най-тежкото изпитание за човека – изпитанието
на властта над себеподобните, също Мои Деца.
12. Но Аз нищо не мога да променя: такива са „правилата на играта” в Моя Свят - всичко е
построено върху единството и борбата на противоположностите - това е основният Закон
на прогреса!
13. Без да познаваш Черното, няма как да познаеш Бялото; без ненавистта няма как да
познаеш Любовта; без предателството няма как да познаеш дружбата….
14. Затова, както вече ви казах, ролята на Лукавия е много отговорна. Той е противовес на
Мен във всичко, но Неговите сили са ограничени и последната дума винаги имам Аз!
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15. Но нивото на силите на Лукавия, на Неговите деструктивни сили е много високо: именно
Той води към колапс човечеството, неговите сили подтикват хората към границата на
самоунищожението, а хората сами не могат да намерят решение, с което да се
противопоставят, именно да се противопоставят на Лукавия със своята праведност и със
своето справедливо общество.
16. С векове хората, всеки поотделно, и обществата от хора, не се научиха да се борят с
Лукавия, противопоставяйки му се.
17. Да се борите по обикновения начин, в материалния смисъл на тази дума, вие не
можете, нямате сили и нямате възможност за силово единоборство.
18. Вашата сила е в противопоставянето на моралните принципи на Доброто и на Злото.
19. Затова Лукавият изтощава и троши Душите на хората, вие нямате никаква възможност
да се борите с Него със силови методи.
20. Вие имате само една възможност: праведност и движение на вашите Души към Вечните
Истини, към Вярата в Мен, и Любовта към Мен, и към всичко, свързано с Мен!
21. Ето това е смисълът на единството и борбата на противоположностите: вие и
Лукавият, Лукавият и Аз!
22. Когато вие се противопоставяте на Лукавия, вие изграждате своята Душа, вие отивате
към Вярата и Любовта, в този случай Аз съм ваш застъпник и винаги ще ви покажа и ще ви
подскажа вашият истински път!
23. Това е борбата на вашето ниво, това са микросблъсъците за вашите Родове.
24. Но, когато мащабът на конфликта достига държавни нива, тогава вече Лукавият се
противопоставя на Мен. В този случай противопоставянето на Доброто и Злото достига до
ниво от планетарен мащаб, когато от решенията на вашите държави зависи
съществуването на човечеството на Земята.
25. Аз имам предвид войните от световен мащаб. Тук като правило вие не можете да
преминете изпитанието, защото войните между държавите са вече морални колапси от друг
мащаб. Те са противоестествени, и тук Аз се намесвам и принуждавам държавите да
прекратят разрушението на цивилизацията.
26. Затова ще повторя още веднъж, за да Ме разберете, че Лукавият по Мое Задание ви
изпитва със съблазни и проверява вашето грехопадение на ниво личност, на ниво на
вашите родове, но не повече.
27. Построяването на държави на базата на „изми” Аз контролирам сам, защото във всички
случаи на практика това завършва с междудържавни конфликти.
28. Освен това всички „изми” създават аморален фон и само помагат на Лукавия при
изпитанията на вашите Души.
29. Аз мисля, че сега вече ви е ясно нивото на изпитанията, мащабът им за отделната
личност и за държавното образувание.
30. Мащабите на Задачите са различни и мащабите на вашите решения също са различни:
в едни случаи всичко засяга отделната личност на Човека, неговата Душа; в други случаи мащабът на грешката довежда до трагедия за държавата.
31. Това са различни полюси за взимане на решения от вас, но главното и по-важното е
нивото на развитие на човека, на неговата Душа, защото върху това се градят устоите на
държавата, нейното правно поле.
32. Или държава, в която има мнозинство от праведни хора, която се развива и се стреми
към построяване на справедливо общество; или държава, в която има мнозинство от
неправедни хора, хора на греха и порока и се върви към регрес, когато основа на
85

развитието се явява безчовечността и създаването на неправово поле на обществените
отношения.
33. От такива държави Аз очаквам агресия, възникване на междудържавни конфликти и
войни, критерий за които е примитивното заграбване на чужди територии и роби от
себеподобни.
34. Ето в какво се състои величието на порока и греха, на властта на Лукавия на Земята!
35. Световните войни – са предтеча на колапса на човечеството, проверка на общността на
хората за оцеляване и на възможността за построяване на справедливо общество, където
негова основа трябва да бъде не механизмът за подтискане на личността, а създаването на
условия за развитие до равнището на Човек-творец, Човек-труженик…

03.12.2004
1…Поставената от Мен Задача за построяване на Моята Пирамида на властта на Земята
може да се възприеме единствено в случая на изучаване и разбиране на нейните
енергийни нива, където първо ниво се явява Материалният Свят.
2. Цялата Пирамида на властта и този Свят, както Аз нееднократно съм ви казвал, се
базира на четирите ключови и най-важни за човека думи: Вяра, Любов, Надежда и Мъдрост!
3. В тези фундаментални слова е заложена основата за поведението на човека в
Материалния Свят и идеологията на Вечната Моя Религия.
4. И човекът (неговата Душа), преминавайки изпитанията в Материалния Свят,
преминавайки през ситото на Лукавия, може да разчита на Моето одобрение и подкрепа за
получаване на Моите Вечни Знания.
5. Равнището на тези Знания, резултатът от изпитанията на Земята, Ми помагат да
определя сроковете и необходимостта от пребиваването на човека на Земята за
продължаване на усъвършенстването на човека, на неговата Душа.
6. Обучението в Моите Вечни Знания, усъвършенстването на Душата на човека на Земята
не е самоцел, а е част от общия процес за формиране на Душата на човека по Мое
подобие в Духовния Свят!
7. Главната задача на човека е формиране на неговата Душа до Мое подобие, защото само
тогава Човекът (Душата му) стига до възможността да получи Моята Мъдрост и
подобаващо място за неговата Душа редом с Мен.
8. За това е и Материалният Свят, а необходимостта от преминаване през изпитанията на
Лукавия е задължителен етап от формирането на личността на човека и първи, базов или,
ако щете, фундаментален етап от развитието на Душата на човека.
9. Вие наричате това „чрез терзания към звездите”. Много хубав израз!
10. Той много правилно характеризира Материалния Свят. Всички тръни, постановки и
капани на Лукавия са насочени към това, да застави човека, неговата Душа, да се провира,
да си пробива път през сурови изпитания, когато наградата в този случай е само лъч
Надежда за достигане до Моите Знания в бъдещето.
11. Много е важно да разберете, че цялата сложност на този Свят е насочена към
формиране на личността на човека, на неговата Душа, но само заради живота „Утре”!
12. Колкото и жестоко да ви звучи, всички тежки изпитания, всички съблазни, които трябва
да премине човекът в Материалния Свят, са само заради призрачното за материалистите,
заради виртуалното, по вашите разбирания, „Утре”!
13. Това „Утре” е бъдещето пребиваване на Душата на човека в Духовния Свят, което няма
как да се оцени или да се пипне от Материалния Свят.
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14. В това е целият проблем: Лукавия ви изпитва по Мое Задание за вашето бъдеще, което
по време на изпитанието ви в Материалния Свят е много призрачно или както му казвате –
виртуално.
15. В тези условия вие имате само един шанс за това бъдеще – да Ми вярвате!
16. В случая, когато вие се отказвате от Моето „призрачно” бъдеще, вие преминавате в
реалното настояще на Лукавия и Му се отдавате, а Той заради благата в Материалния
Свят ви води надолу, принизявайки ви до нивото на човека-животно.
17. И тогава за вас няма никакво бъдеще и няма перспективи да се измъкнете от мрежите
на Лукавия - вие преминавате под Неговото управление, тъй като не можете дори да се
надявате на преминаване през Моя Съд.
18. И това място, където вие попадате, се нарича Ад, където ви се иска сметка, като от
животно и с мерилото за животно.
19. Да се издигнете от това място е практически невъзможно и критериите за оценка на
този човек-добитък са съвсем други, и отношението към него, и от Лукавия, и от Мен, е
съвсем друго.
20. Аз не бих искал даже да разисквам или да ви показвам правилата на Ада, това за Мен
не е интересно, това не е за Човека-творец, Човека-труженик, които са Ми нужни и за които
се вълнувам като за Свои Деца, и ги поддържам, и ги водя към Светлината на Моите
Знания.
21. Моят път за Моите Деца – това е пътят с Мен към следващото ниво на развитие на
Моята Пирамида, нивото на Духовния Свят. Това ниво вие наричате Рай: като сте го
нарекли Рай, нека така да бъде – Рай!
22. За материалния човек достигането нивото на Духовния Свят, на Рая трябва да бъде
мечта, щастие, когато съвършенството на Душата му, ще позволи да застане заедно с Мен
и да бъде Мое подобие в Духовния Свят.
23. Това е най-важната Задача, тя определя бъдещето на човека „Утре”, към което Аз го
водя през „терзания…”.
24. Това е пътят на творчеството, на упоритата работа върху себе си и най-строго спазване
на Законите на Моето Мироустройство, на Моята Религия!
25. Всичко това изисква от материалния човек самоограничения във всичко, което се
предлага от Лукавия.
26. Пороците и съблазните на Материалния Свят влудяват човека и той заради порока,
главния порок, гордостта, поставя в безизходно положение себе си, своето бъдеще, заради
миг на сладък грях.
27. Аз разбирам, да се устои на гордостта, на възможността за власт над себеподобните,
на разврата е много трудно. Но само тези изпитания, само това Зло дава възможност да се
разбере, какво е това Добро и Любов.
28. Само през изпитанията на Ада става видима Светлата пътека за Рая - към Мен, в
Духовния Свят!...

05.12.2004
1…Хората умират, а техните Души, освободени от задълженията на Материалния Свят, се
втурват към Мен, а чрез Мен и в Духовния Свят.
2. Но не всички Души преминават благополучно изпита си по самоусъвършенстване, или
ако повече ви харесва - зрелостния си изпит, защото не са изпълнили предназначението си
на Земята.
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3. Възниква въпросът: какво се случва с тези хора и какво се случва с Душите им?
4. Въпросът е сложен и в този случай Аз внимателно разглеждам, като на Съд, всички
аргументи „за” и „против”.
5. Аз внимателно гледам как човекът е преминал изпита при Лукавия, какви аргументи той
е противопоставил на Изкусителя, кое се е получило и кое не.
6. За Мен е важно да зная, имало ли е и има ли поне искрица Надежда за прозрение от
човека, за поправянето на Душата му, за възможност за усъвършенстване на личността на
този човек.
7. Важна задача - да се определи по резултатите от пребиваването на човека на Земята
срока на неговото пребиваване и необходимостта от връщането на този човек в
Материалния Свят.
8. Ако Аз виждам, че този човек (неговата Душа) не се поправя, ако той не е взел изпита си
при Лукавия и е инат като магаре при избора си на ценности в живота, и упорито се държи
за материалните блага, то Аз не давам положителна оценка на Душата му и тя се отправя
отново към изпитания, но вече в Духовния Свят.
9. Тя получава наказание и не попада в Духовния Свят за отдих, а се отправя към кръга на
наказанията, който вие наричате Ад.
10. Това е най-ниското ниво на Духовния Свят, където упоритите, непослушни Души на
хората се наказват с поредния кръг за проверка на Земята.
11. Аз искам хората да разберат, че пребиваването ви на Земята, не е Благо за вас.
12. Не може да има Благо по време на изпитания. Благо и Благодат Аз давам на хората, на
техните Души само след успешно завършване на проверката при Лукавия.
13. Само в този случай вие получавате Благодат и Помощ от Мен: когато Аз виждам
старанието на човека, виждам ръста на неговата личност и виждам как той преодолява
трудностите с кръв и пот.
14. Аз обезателно ще помогна на този човек и ще го поддържам в трудни минути.
15. Аз много пъти съм повтарял в Откровенията, че всички вие сте пред Мен и няма никакъв
шанс да се скриете.
16. Аз прекрасно виждам на какво е способен човек и какви мисли ръководят постъпките му.
17. Нямате тайни от Мен, Аз виждам вашия живот и зная какво ще бъде „Утре”.
18. И това е много важно, какво ще бъде вашето „Утре”!
19. Много е важно – Аз ви казах в самото начало на Откровенията - пътят на
усъвършенстването се развива нагоре по спиралата и няма връщане към миналото.
20. Това движение напред към Мен, към Вярата в Мен е много важно, защото в Душата на
такъв човек Аз мога да издигна Моята Пирамида въз основа на Вярата, Любовта,
Надеждата и Мъдростта.
21. Затова проверката започвам с Вярата: имало ли е Вяра в Мен, в Моя Свят и Моята
Вечност.
22. Това е първият изпит, той е много труден и много важен, както за човека, така и за
неговата Душа.
23. Ако Аз виждам, че зърното е попаднало на благодатна почва, Аз ще потърпя и ще дам
възможност на този човек още веднъж да се опита да поправи своите грешки сам или с Моя
Помощ.
24. Аз, по правило, давам този шанс.
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25. Аз мога да продължа живота на този Човек или в момента на преход на границата
между Световете, или след кратък интервал от време, отново да го изпратя на Земята с
ново Задание, с ново предназначение от Мен.
26. Аз още веднъж подчертавам и заострям вниманието на хората: вашето пребиваване на
Земята не е Благо от Мен, това е Моята проверка за вас и по Мое Указание Лукавия ви
измъчва сериозно, предлагайки ви всички изкушения на Материалния Свят.
27. Той ви изпитва, отвличайки ви със светски пороци, грехове и блясъка на славата, от
Задачите поставени от Мен пред хората, пред Душите им за настоящия период на
пребиваване на Земята.
28. Той измисля всевъзможни изкушения и съблазни, само за да не можете вие да
изпълните Моето предназначение за вас и вашата Душа.
29. Та нали усъвършенстването на вашата Душа е път към Мен, но точно заради Лукавия
този път е трънлив и не всички могат да преминат това изпитание успешно.
30. Човекът е слаб, а изкушението е толкова сладко, така приятно и човекът не може да
устои, не може да се откаже от „услугите” на Лукавия и попада в капана на страстите. И
тогава Материята започва да управлява Духа.
31. Проблемът е само един: колко ниско е паднал човек и как е съгрешил той на Земята?
32. При всички вас още от Адамово време продължава Първородният грях, той е във
всички хора - това е грехът на Земята, където вие се завръщате от Мен.
33. Затова, връщайки се към Библейските Източници, Аз ви казвам: всички вие сте в грях,
но въпросът е само: доколко грехът е поправим и има ли Надежда за спасение?
34. Това е Моят главен въпрос и Моята Задача - да дам обективна оценка за вашия земен
път и равнището на усъвършенстване на Душата на човека.
35. Мъдрост Аз давам, както на Мойсей, само на тези хора и техните Души, които са минали
изпитанията на Лукавия и са изпълнили Моето предназначение за сегашния си етап от
живота на Земята.
36. Затова се получава така, че животът на човека съвсем не е подарък, а по-скоро
поредица от изпитания, които се струпват върху него, и има трънлив път, предначертан от
Мен, който той трябва да извърви.
37. Най-трудното за Човека е да разбере своето предназначение на Земята. В това помощ
от Мен няма и няма да има. Това е избор на човека – да определи (да разбере) своя път.
38. Изборът на пътя в Материалния Свят остава за Човека, при това все пак, главната
негова задача е да усъвършенства своята Душа.
39. Ако човекът върви към Вярата, ако той се старае да бъде праведен, той винаги избира
правилния път в живота си.
40. Повтарям: Моето главно Задание за човека е усъвършенстване на Душата му.
41. Ако човек е във Вяра и извършва праведни постъпки, повярвайте Ми, той ще издържи
всички изпитания на Лукавия и ще се издигне на следваща степен в развитие на своята
личност и своята Душа.
42. Хората трябва да запомнят: Земята е Полигон за изпитания за вашето бъдеще в
Духовния Свят. Това е най-главното!
43. Ако постоянно помните за това, тогава всички изпитания стават преодолими, защото
пред Вярата и Любовта отстъпва всичко негативно, отстъпва и Лукавия.
44. И тогава човек става творец на Вечната си Душа!
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45. Това е по-важно от всичко построено в Материалния Свят, защото всичко е тленно,
освен Вечната Душа, над усъвършенстването на която човекът трябва да се труди
постоянно. Това е най-главната му задача.
46. Само във Вяра се постигат вечните Истини и се откриват безкрайни възможности за
човека, и Надежда за достигане в своето развитие до подобие на Бога.
47. Аз, от своя страна, винаги ще помогна на този човек и награда ще му бъде Моята
Мъдрост.
48. Мъдрият човек, това вече е Човек-Бог и перспективите му са огромни, и мястото му е
редом с Мен, в Моята Вечност.
49. Ето кога идва Моята Благодат и Моето Благоволение!
50. Само тежкият труд над себе си ще отвори вратата на Духовния Свят (Рая) за човека.
51. Заради това бъдеще, заради това светло бъдеще е нужно да се отдадат всички сили и
знания, които Аз ви давам.
52. Трудът в името на Вярата е Ключът към щастието и бъдещето на Човека.
53. Само във Вяра и Любов идва прозрение и Надежда за Моята Помощ, за среща с Мен в
Духовния Свят…

07.12.2004
1…Задачата по преобразуване на човешкото Общество в справедливо Общество не може
да бъде изпълнена, ако болшинството от човечеството в света не приеме Основите на
Моята Религия като основна идеология за хората днес и завинаги.
2. Затова Аз така подробно описах ситуацията в света и подробно показах степените на
развитие на различните общества в света, безперспективността в развитието им във
всякакъв политически или социален вариант без идеологическата база на Основата на
Моята Религия.
3. Принципно важно за Мен беше да покажа в Откровенията безизходността на
съвременния път на развитие на човечеството, особено на мъчителната му социална
картина в условията на научно-техническия и технологичен прогрес.
4. Прогресът е оголил противоречията и е довел социалния кризис до точката на
бифуркация (стана дума за това в първата част), когато започва процес на саморазрушение
не само на обществените отношения, но и самоунищожение на човечеството.
5. Затова Аз бях принуден в Откровенията да покажа на хората тези проблеми и да
приповдигна за първи път завесата за съотношенията между Материалния и Духовния
Свят, и мястото на човека в тези събития!
6. Ако в Светите Писания от миналото основно внимание е било отделено на особеностите
на социалното поведение на човека на Земята и е било казано съвсем малко за Духовния
Свят (Рая) като последна инстанция от съществуването на човека, на неговата Душа, то в
сегашните Откровения Аз съм разкрил динамиката на жизнения (вечния) процес на човека
и неговите преходи от единия Свят в другия Свят за изпълнение на Моите предначертания.
7. Аз подробно описвам този процес на вечен живот на човека, Задачите на неговото
пребиваването в Материалния Свят, усъвършенстването и развитието на неговата Душа
при преминаването на изпитанията, само за да могат хората да разберат степента на
своята отговорност за своите постъпки.
8. За първи път Аз открито съм описал в кратка форма етапите на вечния живот и съм
показал важността на формирането на личността на човека по време на пребиваването му
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на Земята като етап от усъвършенстването на Душата му за живот в Духовния Свят и понататък - в Моята Вечност.
9. Само проумявайки, че животът в Материалния Свят (на Земята) е пореден етап от
развитието на човека по пътя му към Мое подобие, човекът най-накрая трябва да осъзнае,
че той никога няма да може да излезе от спиралата на Моето развитие, а неизпълнението
на Моите предначертания се наказва строго от Мен.
10. Човекът трябва да знае, че целият негов живот е под контрола на Всевишния и всички
етапи от този живот са по Мой сценарий и са етапи от усъвършенстването на личността на
човека, на Душата му, за Вечния живот „Там”, при Мен, „зад хоризонта”.
11. От това не може да се скрие никой, не може да се откупи с никакво богатство, още
повече, че то най-често е придобито по неправеден път.
12. Човекът трябва да разбере най-накрая, че е дошъл в този Материален Свят от Моя
Духовен Свят (или виртуален по вашему) без дрехи и задължително ще се върне в този
Свят също без тях!
13. Границата на прехода от Свят в Свят – това вече е Мой контрол, при това строг
контрол, защото всичките ви дела са пред Мен като на длан - и праведните, и
неправедните. И не забравяйте: резултатите от изпитанията на Лукавия са пропуска ви за
Духовния Свят.
14. А за кое ниво на този Свят (имам предвид Рая или Ада) човек получава пропуск –
решавам Аз!
15. Аз ви показах в Откровенията, че вие (хората) преминавате през Моя Контрол не
веднъж и изпитанията на Лукавия са също неведнъж; така че бъдете благоразумни и не
изпитвайте своята Съдба напразно.
16. Аз съм ви казал, че следя всеки. Аз имам достатъчно сили за това. И ви
предупреждавам още по време на живота ви, и ви давам знаци, и ви помагам да не правите
съдбовни грешки още преди Моя Изпит. Но вие нищо не чувате, защото алчността и
гордостта са запушили ушите ви, а ръцете правят движения, само за да обхванат
материалните богатства.
17. Хора, всичко това е напразно! Няма къде да отнесете това!
18. Най-добре се заемете със себе си, заемете се със своята личност, със своята Душа,
докато все още има време!
19. Аз ви изпращам предупреждения, както за отделната личност във вид на болести,
недъзи, така и за държавите във вид на стихийни бедствия, носещи огромни разрушения.
20. Вече ви казах, вие не познавате Моите Сили и не знаете Възможностите Ми. Нямат Те
предел и няма за вас защита от Тях!
21. Даже прогресът на науката, техниката и технологиите няма да ви защити от Мен с нищо
и никога.
22. Вие и вашите съдби сте Ми подвластни!
23. Нима не можете да разберете простата Истина, че Аз съм Стопанинът тук и
неизпълението на Моите изисквания се наказва строго от Мен.
24. Ако вие не разберете, ако вие не се опомните, ако вие не се върнете към Моята
Религия, към Моите Вечни Закони, няма да има за вас Вечен живот, и вас няма да ви има!
25. Пътят ви е само един - към Мен, друг път няма и няма да има!
26. В Откровенията Аз ви приоткривам картината на Световете, вашите задачи, Моите
предначертания и ви показвам този път подробно, и ви казвам, че този път е един, и не
може да има други пътища – или с Мен, или в нищото!
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27. Мислете! Остава малко време.

08.12.2004
1…Формирането на личността на човека – това е най-важната задача на етапа на
Материалния Свят. Аз съм говорил вече много за това и под различни ъгли съм ви показал,
че животът на човека придобива смисъл само в този случай.
2. Само в случай на изпълнение на Моето предназначение и съответно работа над себе си
в условията на изпитания в съблазните на светския живот.
3. Ние вече обсъждахме ролята на Лукавия в процеса не само на самоусъвършенстване на
човека, но и просто живота му в условията на Материалния Свят.
4. Възниква въпросът: за какво е всичко това?
5. Но такъв въпрос не трябва да има, защото по Закона за единство и борба на
противоположностите, човекът трябва да направи самостоятелен, без Мое подсказване,
избор между Доброто и Злото!
6. Целият живот на човека в Материалния Свят е този постоянен исторически избор: да или
не, добро или лошо.
7. Животът на човека
Черното и Бялото.

- това е борбата за оцеляване на границата на раздела между

8. За него остава изборът, как да устои на тази разделителна линия, как да остане Човек с
голяма буква, как да вземе единствено правилното решение, от което зависи не само
бъдещето на човека, но и на неговия Род, и на обществото като цяло.
9. Тук важна роля играе особеността на човека, унаследена от него от животинския свят,
това е така наречения колективен разум или разум на тълпата.
10. При голямо струпване на съплеменници човека губи своите индивидуални, уникални
способности и се уподобява на безмозъчното стадо, когато стадното поведение господства
над поведението на личността.
11. Много, твърде много грешки е направил човекът в стадните условия, когато не се е
вземало под внимание благоразумното решение, а управляващ елемент е било посланието
„като всички”!
12. Удивителна е психологията на човека в тези условия, когато поведението на човека се
управлява не от разума, а от стадото, а логиката в поведението на това
високоорганизираното Божие създание отсъства!
13. Всичко, което е отработено, всички знания на човека, целият исторически опит, са
зачертани в този момент, и човечеството, от управляеми от Мен разумни хора, се
превръща в стадо животни без разум и ръководещи се от животинския инстинкт.
14. Удивителното превръщане на Човека-творец в човек-звяр става мигновено. Мисленето
се изключва и резултатът от такова поведение на човешкото стадо са разрушения,
необясними метежи, убийства и тирания на тълпата.
15. В историята на човечеството е имало много такива прояви на стадност, всички
революционни вълнения са действия на тълпата, безжалостни, без здрав смисъл и найжестоки по природа.
16. Тук всичко е насочено към буйство, изблик на емоции и като резултат, жестоко
безсмислено разрушение.
17. Тъпото насилие е резултат на стадността, на колективния „разум”, насочено към
безсмислени постъпки от изблиците на отрицателни емоции.
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18. Не преставаш да се удивяваш на тези действия на човешката тълпа: колко високо може
да бъде развит човекът като личност и колко ниско може да падне той сред тълпата.
19. Колко грехове, пороци са заложени в това човешко образувание, колко разрушения е
извършило човешкото стадо на Земята, за колко кръв и войни причината е била
отсъствието на обществен разум.
20. Какво се случва с Човека в този момент, не се поддава на никаква логика и не може да
бъде обяснено с нищо, включително с Моите Закони.
21. Изключването на съзнанието на индивида в момента на приемане на стадното решение
е парадокс на психиката на човека, наследен от животинския свят.
22. Човекът като подобие на Бога не би могъл да е способен на такава постъпка никога.
23. Падението от орбитата на човека до орбитата на животно е особеност на границата
между Доброто и Злото!
24. За Човека е трудно да устои на пороците на Материалния Свят, в това число и да не
изпадне в „комата” на условията на животинския свят.
25. Да, животните живеят на стаден принцип и в това е залога за тяхното оцеляване на
Земята. Но безсмисленото унищожение на себеподобни е особеност на човешката тълпа,
енергията на която е насочена само към разрушение и унищожение.
26. Да спре това може само Моята Религия, източниците на която са дълбоко заложени в
съзнанието на човека и определят неговото поведение като индивидуалност и като член на
обществото…

11.12.2004
1…Човекът, получил Знания от Мен, от Първоизточника за Моето Мироустройство, за
Моята Сила, за Моята Вечност и за ролята на човека в този Вечен процес на движение,
трябва да се замисли за своя живот и за неминуемите последствия при срещата си с Мен
на прага на Вечността.
2. Главната цел на Моите Откровения е да дам Знания за Вечността в съвременен формат
на изложение и в пълен обем, заставяйки по този начин човека да преразгледа смисъла на
пребиваването си на Земята.
3. Аз разбирам, че не веднага и не изведнъж, и не всички ще тръгнат да се отказват от
материалните съблазни, но голямата, незаможната част от обществото, безусловно ще
откликне и осъзнато ще тръгне по пътя на Божественото Начало.
4. Това е изключително важно - хората, обикновените хора, от които фактически зависи
богатството на тънкия елитарен слой на обществото, да получат информация, правдива
информация за Материалния Свят, за изпитанията на хората в него, за възможността им да
се усъвършенстват в този Свят за бъдещия им живот във Вечността.
5. Мъглата и празните разсъждения за Бога, за Неговата Помощ за страдащите трябва да
се разсеят окончателно и тогава ще стане пределно ясно „защо живее човекът на Земята и
какви задачи има той от Мен”
6. Пак подчертавам: от Мен и от никой друг!
7. Още веднъж ви казвам: Аз съм Стопанин на всичко, Владетел на всички Светове и
Аз реших Сам да се намеся в съдбата на хората; Аз реших Сам да направя
преустройство на Земята по Моите Закони на Вечността!
8. Аз за първи път така открито се обръщам към хората и, давайки информация за Мен и за
устройството на Световете, изисквайки спазване на Моите Закони, започвам преустройство
на вашето общество.
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9. До сега никога не е имало такова директно Мое Обръщение към съвременния човек, но
започна ново хилядолетие и в него трябва да встъпи друг човек!
10. Този нов човек трябва да съответства на Новите времена, трябва да разбере своето
велико предназначение (Моето Задание), трябва да отхвърли материалните ценности и да
застане до Мен във Вечността!
11. Затова в началото на Новия век, на Новото хилядолетие, Аз взех решение всичко да
променя и да престроя всичко на Земята по Своему, създавайки реални условия за
усъвършенстване на човека, на Душата му и да му отворя вратите към висшите нива на
развитие.
12. Висшето ниво на развитие за човека това е Духовният Свят, това е Светът на Разума,
това е Вечността, това е покоят на Вечното движение.
13. Аз разчитам на това, че обновеният човек ще стане Мой реален помощник във
Вечността и в Моите Дела.
14. Аз не искам да откривам своите Задачи, те са неразбираеми за материалния човек. Но
мога да кажа, че новото хилядолетие – това вече е Нов Свят, в който трябва да се влезе
пречистен, приел Моята Религия или, с други думи, приел Вечните Мои Закони и приел
Моите Задачи.
15. Новите времена диктуват нови правила на „играта”. Човечеството е на прага на
исторически изменения, които ще засегнат всички и всеки и няма как да се скриеш, и няма
как да се укриеш никъде.
16. Светът е на прага на промяната в обществените отношения, Светът е на прага на
приемането на Моята Единна Религия!
17. Първостепенна задача ще бъде приемането на Моите Закони, но процесите на
изграждане на Новото праведно общество ще тръгнат практически паралелно и „входният
билет” за хората в Новия Свят ще бъде приемането на Моята Религия!
18. Всички смятат, че Бог е милосърден и прощава всички грехове с Любов. Това е истина!
19. Но всички забравят, че любещият, но строг Отец, прощава щуротиите на децата, ако те
щуреят, но се учат добре; но ако щуротиите прераснат в грях, тогава, извинете – шибалка!
20. Трябва да разберете, че настъпват Нови времена, Нови задачи и Нови изисквания.
21. Аз давам тези Откровения, за да помислят хората над Моето Предупреждение и Моите
Задачи на този съвременен за вас етап на развитие.
22. Ето, ново хилядолетие – това си е ваше летоброене, а не Мое, и то поставя пред вас
временни задачи. Аз пък, виждайки вашия научно-технически прогрес и рязкото развитие на
информационните технологии, определих времето „Х” за човечеството, съвпадащо с вашия
нов милениум.
23. За Мен така е удобно – да приведа началото на процеса на преобразуване на вашето
общество към началото на вашето хилядолетие.
24. Така за вас ще бъде по-разбираемо, макар че и летоброенето на времето вие също
правите неграмотно и вече колко пъти необосновано го променяте.
25. Така или иначе, ново хилядолетие, тогава да започнем историческата промяна на
вашето общество от този исторически рубеж и да влезем в новото време с ново
човечество!
26. Но предупреждавам: или се приемат Моите „Правила на играта” (Аз мисля, че повечето
от вас са за това), или вас ви няма!
27. Строго, страшно, но справедливо. Защото на Мен са Ми нужни Хора-творци, а не хоразверове.
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28. За едните и за другите има различни пътища: едните идват с Мен, другите се
превръщат в стадо с всички произтичащи от това последствия…

14.12.2004
1…Източниците на човешките беди произтичат от неразбирането на хората на своята роля
на Земята и нежеланието им дори да проумеят това, обръщайки се към Мен.
2. Нали само Аз мога да дам пълно обяснение, само Аз ще подскажа какво и как трябва да
прави човечеството за изпълнението на Моите Задачи.
3. Най-важно за хората е да разберат, какво се иска от тях и какви Задачи Аз им поставям
за краткия период на тяхното пребиваване на Земята.
4. Неразбирането на Моите Задачи води до това, че хората, без да разбират целите на
живота си, започват да се суетят в търсенето им сами, затъвайки все повече в греховете и
пороците на Материалния Свят.
5. Никой, в това число и Църквата, не е обяснила на човека, че животът на Земята не
просто е кратък, а животът на Земята е кратка материализация на Вечния живот.
6. Никой не е обяснил, че пребиваването на Земята има точни цели и Задачи, поставени от
Мен на всеки човек индивидуално.
7. Когато вие казвате: ”безцелно изживян живот”, това именно е този случай, когато човекът
е прахосал своето кратко време на Земята и не е разбрал Моето Задание за него.
8. Аз вече ви казах, че най-скъпо за Човека на Земята е Времето и то си отива с всяка
секунда.
9. Моят Син ви казваше, че не бива да се влиза в една и съща вода два пъти, не бива да се
обръщаш даже за секунда назад, всичко си отива от вас, както пясъкът в часовника.
10. Времето не спира!
11. Ако се придържате към вашите учения, които отричат живота на Земята като пореден
етап на материализация на Вечния живот, тогава за вас трябва да стане два пъти пострашно.
12. Получава се така, че неуспял в нищо, кой в страданията, кой пръскащ се от мазнини всичко отива в нищото!
13. Какъв е тогава смисълът във всичко това и смисълът на Мироустройството на Земята?!
14. В такъв случай животът няма абсолютно никакъв смисъл!
15. Тогава за какво е всичко?
16. Няма такива безсмислици при Мен във Вечността!
17. При Мен, в Моята Вечност, вие сте частица от нея, където всичко е вечно и където,
както вече ви казах, е покой на Вечното движение!
18. И тъй като вие сте Мои Деца, Вечността ви е дарена от Мен, и вашата Задача, съгласно
Закона за Вечността, е да се движите напред по пътя на усъвършенстването на личността
на човека, на Душата му.
19. Заради усъвършенстването ви, на вашите Души, Аз ви изпращам на Земята и ви
поставям Задачи за конкретен отрязък от време (земно време).
20. Още веднъж повтарям, че Задачата на Човека е да разбере и да изпълни Моето
Задание, и да преодолее терзанията, поставени му от Лукавия, и да се изстреля към
„звездите”, към Мен!
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21. Човешкият живот в Материалния Свят е кратък, но той продължава в Духовния Свят и
се повтаря отново в Материалния.
22. Но от това, че животът е повторяем, не става по-леко, защото неизпълнените Задания
не намаляват, а само се наслояват и изискват от човека мобилизация на всичките му
вътрешни сили за усъвършенстване на своята личност, на своята Душа.
23. За човека няма шанс да си замине, да пропусне, да не изпълни Моите Задания. За да
продължи Вечния си живот с Мен, всички Задания трябва да се изпълнят.
24. За човека, неизпълнил Моите Задания, няма „входен билет” за Моята Вечност с Мен.
25. Разберете правилно: животът е вечен за всеки, но хората, изпълнили Моите Задания,
се издигат на по-високо ниво в Моята Пирамида в Духовния Свят, а за неизпълнилите ги
така и продължават безсмислените цикли на пребиваване в Материалния Свят.
26. Огромна е заблудата за това, че всичко тук е прекрасно и по-добро не може да има.
27. Това е съдбовна грешка. Тук, по време на изпитанията, няма нищо хубаво – едни само
страдания, човешка мъка, умножени с пороците и греховете на Материалния Свят.
28. Къде сте видели щастлив човек?
29. Щастието е толкова променливо понятие! Само на Земята има щастие и нещастие, и
щастието се познава в сравнение с нещастието.
30. Всичко на Земята е като медал с две страни: винаги има борба между Доброто и Злото,
винаги има „ДА” и винаги има „НЕ”!
31. Всичко се променя в бурния калейдоскоп на събитията, никой не гарантира вечно
щастие на човека, освен Мен в Духовния Свят.
32. Материалният Свят също е Мой Свят, Аз не се отказвам от него, но Аз вече много пъти
съм казвал: Материалният Свят е Полигон за изпитания на човека и място за формиране на
неговата личност, за развитие на Душата му в условията на контрастен Свят.
33. В този Свят на човека винаги му е нужен отговор на въпрос, нужно е да взима решение
„Нагоре” или „надолу”, винаги има избор! Както историята показва, без Моя Помощ човекът
не може да направи правилен избор.
34. Човекът само с Мен преминава успешно всички изпитания, защото Аз му помагам да ги
премине и достойно да преживее живота си, изпълнявайки Моите Задания.
35. Ето защо през цялото време ви говоря: вървете към Мен, приемайте Моите Закони и
няма да има пред вас препятствия, които вие да не преодолеете!
36. Вървете към Мен и Аз ще ви дам Благословия за живота ви в Материалния Свят, ще ви
подскажа решението на Моите Задания, ще ви поведа в Моя Свят и ще ви покажа мястото
ви до Мен.
37. Моята Помощ за вас е единственият Компас в Света на бурите и противоречията, в
Света на Доброто и Злото, към светлия бряг на Вярата, Любовта, Надеждата и Мъдростта.
38. Пътят ви е един и този път е с Мен - друг път няма, няма и да има!...

15.12.2004
1…Все повече се убеждаваш в своевременно поставените
преустройството на обществените отношения на Земята.

от

Мен

Задачи

по

2. Огромно количество печатни органи, изказвания на политици, обществени дейци от
всякакъв ранг, включително самият Президент на страната, повдигат и обсъждат въпросите
за влиянието на Религията върху обществените отношения в държавата.
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3. Тази тема в една или друга степен засяга и юридически въпроси, които са заложени в
свода от закони на Руската Федерация.
4. Важно е, че въпросите за влиянието на религиозните традиции върху обществения живот
се повдигат във всички региони на страната, независимо от религиозните конфесии и
приоритети на народностите по региони.
5. Отсъствието на стройна, справедлива структура на обществото, противоречията между
различните слоеве на населението в него задължават ръководството на страната, на
различни нива на властта, обществените институции и различните фондове да намерят
съгласие в обществото на базата на религиозните постулати.
6. Въпросът за необходимостта от разрешаване на конфликтите в обществото с помощта
на Църквата става толкова важен, толкова актуален, че Религията започва да се разглежда
в качеството й на арбитражен съд в решаването на спорните въпроси от законодателен
характер.
7. Неочаквано за всички Религията, нейните основи, свода от нейните закони се
възприемат в обществото като единствената основа за уреждане на приемливи
обществени отношения и гарант за стабилността на държавата.
8. Религията не е държавен инструмент, но с все по-честото обръщане към нея се признава
нейното Духовно ръководство в обществото при отсъствието на справедливо юридическо
поле в държавата.
9. В този сложен момент е много важно Църквата, Религията да оправдаят своята роля не
толкова като арбитражен съд, колкото своята висока Духовна роля като водач на
обществото.
10. Готова ли е Църквата за такава отговорна мисия, готова ли е тя да даде необходимата
структура на обществени отношения, изискваща се за съвременното развитие на човека,
когато научно-техническият прогрес е открил огромни перспективи за международно
общуване и обмен на информация в реално време?
11. Едновременно с това, резултатите от фундаменталните научни изследвания зачертаха
старите представи за Материалния Свят, учени със световни имена открито, както някога
Вернадски, говорят за ноосферата, имайки предвид Божественото Пространство.
12. Нивото на развитие на човека е високо, както никога досега. То съответства на задачите
на новото хилядолетие, неговите интереси се разпространяват далеч зад пределите на
Материалния Свят.
13. Съвременният човек предявява своите претенции и към Религията, той иска на научно
ниво да се ориентира в догмите на Църквата, поставя пред нея отговорни въпроси,
отговорите на които или ще сближат науката и Църквата, или ще ги разделят завинаги.
14. Парадоксално е, но от една страна, нивото на развитие на човешкия Разум е
прескочило далеч зад пределите на Материалния Свят, а от друга страна, в обществените
отношения човекът не успява да формулира схема или структура на обществото, което би
съответствало на нивото на развитие на Разума му.
15. Обръщането на човека към църковните догми също потвърждава безпомощността на
човека по този въпрос и отсъствието на перспективи за правилно изграждане на
съвременно общество в новото хилядолетие.
16. Нивото на разума на индивида значително е изпреварило нивото на развитие на
обществените отношения на Земята и това противоречие става спирачка за прогреса на
човечеството и изисква незабавно разрешаване.
17. Ако не бъде намерено решение, изходът е известен. Аз знам, че това ще повлече след
себе си безпорядък в обществото.
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18. Връщайки се към Църквата, трябва да ви кажа, че Църквата не е способна да поеме
отговорността и да поведе съвременния, развития човек към бъдещето, в новото
хилядолетие, към прогреса и разцвета.
19. Църквата не е способна, защото нейните догми от миналите векове за
Мироустройството на Моята Вечност са полуистина и не отговарят на въпросите на
съвременността, и не могат да бъдат основа за строежа на новите обществени отношения.
20. Ето защо Аз повдигам въпроса за Моите Закони, за Моите Светове не чрез Църквата,
промяната на която все още стои пред Мен, а чрез чуващия Ме - чрез съвременен човек,
имащ контакт с Мен. Той със своя жизнен пример трябва да покаже и да докаже единствено
възможният път за човечеството - чрез приемане на Моите Закони, чрез приемане на
Вярата в Мен, чрез приемане на Моето Мироустройство във вид на Пирамида на Вечността
на Световете.
21. Изграждането на човешкото общество по подобие на Моето Мироустройство е
единственият възможен път, единствената Надежда за изграждане на праведни
обществени отношения, съответстващи на задачите на Новия век, на Новото хилядолетие.
22. Новият век, Новото хилядолетие - това е Ерата на устройство на човешкото общество в
Материалния Свят по подобие на Божието Царство в съответствие със Задачите,
поставени от Мен, както пред всеки отделен човек, така и пред човечеството като цяло.
23. Новият век, Новото хилядолетие ще бъде Ера на Разума и развитие на могъществото
на човечеството въз Основа на Моите Закони на Вечността на покоя на Вечното движение.
24. Човечеството трябва да разбере, че прогресът на техническото развитие има свой
предел, но предел в развитието на усъвършенстването на личността, на нейните
способности няма и няма да има.
25. Приемайки Моите Закони на Вечността, Моя строеж на Световете, човечеството ще
открие небивали хоризонти за прогрес, небивали възможности за Човека-Творец, Човекаподобие на Създателя на този Свят…

17.12.2004
1…Идваме към края на Откровенията, които Аз искам да предам на хората на Новото
хилядолетие, живеещи в условия на интензивен прогрес и научно-техническо развитие на
обществото.
2. В тези условия на прогрес става промяна на много морални и етични положения в
обществото, по същество става формиране на новия човек, на неговите устои, на неговото
отношение към обществото и условията на съжителство на Земята.
3. Върви интензивно изменение на устоите на обществото, върви промяна в отношенията
между хората, както на ниво семейство и Род, така и на държавно ниво.
4. В този сложен за човечеството период, когато смяната на критериите на обществените
отношения поражда хаос, падение на морала и разложение на обществото, е необходим
отрезвяващият душ на Моята Намеса в случващите се събития.
5. Аз не мога да не се намеся в тази критична ситуация на Земята, Аз виждам дълбочината
на падението на човешките взаимоотношения и виждам до какво може да доведе всичко
това.
6. И ако Аз съм принуден да се намеся, това означава, че прагът на Моето търпение е вече
преминат от вас и е необходима намеса, за да се предотврати колапсът на човечеството.
7. Аз не мога да допусна колапса, който се надига над вас и който никога, и по никакъв
начин не можете да спрете сами.
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8. Вие сте безсилни да направите нещо и да повлияете по някакъв начин на процеса на
саморазрушение.
9. Ето защо Аз упорито и многократно повтарям да съсредоточите вашето внимание върху
най-сериозния проблем - проблема за съществуване на човечеството, и предавам тези
Откровения, с които трябва да се запознаят всички хора на Новия век, на Новото
хилядолетие.
10. Хората трябва да чуят Моя Глас и да разберат, че от техните решения сега, в близките
години, зависи бъдещето на човечеството в Новия милениум.
11. Въпросът стои така: ще съществува ли човечество в Новото хилядолетие или то
ще завърши своето съществуване в началото на първото му столетие?!
12. И щом Аз го казвам, това означава, че делата ви са съвсем на зле и трябва да вземете
принципно решение: или вие приемате Моите Закони, Моето Мироустройство и Моята
Пирамида на властта, тоест Вярата в Мен, Любовта към Мен стават главните критерии за
живота на Земята, или вие напускате спиралата на развитието завинаги! Няма друг избор
за вас!
13. Странно е, че самодоволството е заглушило разума ви, а веселието на средствата за
масова информация, примесено с беззаконието в обществото, отвлича, особено младото
поколение, далеч от тези проблеми във виртуалния свят на мечтите.
14. Техническите възможности съвсем са замъглили мозъците и са пренесли живота на
виртуално ниво на отношенията, а наркотиците окончателно са превзели младото
поколение.
15. Няма смяна на поколенията, няма бъдеще за новото поколение. Пороците, отсъствието
на реална представа за нормален живот окончателно са изхвърлили младежта от седлото,
превръщайки я в развалено зърно, от което не чакай вече урожай.
16. Вашето спасение е само в едно: приемането на Моите Закони и строгото Им спазване.
В това е спасението!
17. Аз формулирах за вас нова Молитва, която ще излее Светлина на Надежда за спасение
и ще ви даде единствения Път към Нея.
ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН,
АЗ ПРИЕМАМ ТВОЯТА ВЯРА,
ТЯ Е МОЯТ ПЪТ,
ПРИЕМАМ ТВОИТЕ ЗАКОНИ ВЕЧНИ
С ЛЮБОВ КЪМ ТЕБ И ТВОИТЕ ДЕЛА.
ГОСПОДИ, МОЛЯ ТЕ, ДАЙ МИ НАДЕЖДА
ЗА СПАСЕНИЕ НА МОЯТА ДУША
И МЕ ДАРИ С ТВОЯТА МЪДРОСТ
ЗА ЖИВОТА МИ НА ЗЕМЯТА И ВЪВ ВЕЧНОСТТА.
АМИН.
18. Ето Молитвата, която ще ви отвори Вратата на Надеждата и ще даде спасение на
Душите ви. И ще получите Моята Мъдрост за вашия вечен живот, и ще ви се открият
дълбочината и възможностите на вашата Душа, и ще бъдат чисти по Дух, доколкото чисти
ще бъдат и вашите мисли в Материалния Свят, както е чист и Агнеца Божи преди
влизането в Моя Свят, в Моето Бъдеще!

КРАЙ НА ОТКРОВЕНИЯТА – 2004 г.
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31.12.2004
ТЪЛКУВАНИЯТА са Думи на Създателя
1…Процесът на преустройство в Русия вече върви. И в пресата вече се пише много за
същите неща, които са написани в Откровенията.
2. Моето Обръщение към всички хора на Земята прави това време историческо,
определящо новото мислене на хората за близките векове.
3. Важността, историческото значение на Моето Обръщение към хората ще бъде
потвърдено с появата на Витлеемската звезда в небето над Русия през януари 2005 г.
4. Потвърждението за епохалността на излизането на бял свят на Моите Откровения –
появата на Витлеемската звезда – е най-доброто доказателство за това. Хората ще
разберат Моя Знак!
5. От 2005 г. започва Нова епоха и Ново хилядолетие за човечеството.
6. Това знаково събитие (Витлеемската звезда) показва началото за отчитането на Новото
време! Действително, стартът е даден!
7. Започнало е отчитането на времето на настъпващите преобразования за човечеството,
започвайки от Русия.
8. Много неща ще се променят в съзнанието на хората, при това този процес ще се развива
с нарастване на количествените и качествените изменения по експонента.
9. Няма да има нужда никой нищо да обяснява. Русия, болната Русия, като за сламка ще се
хване за тази идея за преустройство на своето общество по Мой Сценарий.
10. Аз виждам тези промени в страната, те ще бъдат действително епохални и няма как да
се спрат.
11. Човекът, взел Книгата и прочел я, няма да тръгне вече надолу, няма да може никога
вече.
12. Това е най-силното (енергийно) Послание за последните столетия, а ако сме по точни –
хилядолетия, защото това е Моето пряко Послание към хората!
13. Още веднъж подчертавам: Моето, на Отеца Небесен, на Всевишния и Владика на
всичко във всички Светове!
14. Как Ме наричате вие – Висш Разум. Така да бъде! Откровенията са обръщение на
Висшия Разум към вас, те са програмен продукт, който ще влезе в съзнанието на всеки,
който се докосне до Откровенията.
15. Това е най-вълшебната Книга за всички времена и народи, тя ще промени всичко
на Земята!
16. Тази книга – Откровенията - ще бъде най-търсената от разбуденото съзнание на
хората, тя ще бъде балсам за Душите им, сега и завинаги.
17. Думите в Откровенията ще бъдат търсени като златни, като Маяк по пътя в Новия Свят,
Свят на щастието по Моите Канони.
18. 2005 година настъпва, но това е не само Нова година, това е Нов отчет на времето,
това е Нова епоха, това е Нов Свят, Моят Свят.
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РЕЧНИК
Забележка:
Всички обръщения на Създателя в текстовете на Откровенията и Тълкуванията във второ лице единствено
число (ти, тебе, на тебе) се отнасят за записващия текстовете Маслов Л. И., а не за читателя, който приема
текстовете!!!

А
Ажиотаж - спекулативна треска на стоковите пазари и финансови борси

Б
Бифуркация - явление типично за повечето процеси, развиващи се във времето.
Бифуркацията е ситуация, интервал, в течение на който става качествена промяна на
свойствата на системата и определящо значение за характера на по-нататъшното развитие
имат случайни фактори. Достигайки критични параметри (точка на бифуркация – точка на
незавръщане) системата от състояние на силна неустойчивост като че ли се привлича в
едно от многото възможни, но нови за нея устойчиви състояния. При това параметрите на
системата започват бързо да се изменят и тя рязко снижава нивото си на стабилност.
Възниква възможност за различни пътища на развитие. В тази точка еволюционния път на
системата се разклонява. Кой именно клон на развитие ще бъде избран е просто
случайност - системата преминава в качествено ново устойчиво състояние.

В
Вернадски, Владимир Иванович (1863-1945) - Един от най-големите руски учен на ХХ век.
В кръга на неговите интереси влизат геология и кристалография, минералогия и геохимия,
организационни дейности в областта на науката и социални дейности, радиогеология,
биология, биогеохимия, и философия.
Дейността на Вернадски е оказала огромно влияние върху развитието на Науката за
земята, върху формирането и развитието на Академията на науките на СССР, върху
мировъзприятието на много хора, запознали се с трудовете му, които наброяват повече от
700 публикации.
Вълновод - метална тръба с правоъгълно или кръгово сечение, в която се разпространява
електромагнитно поле. Вълноводите се използват за предаване на високочестотни
трептения от сантиметровия или милиметровия обхват.
„Време е за събиране на камъни“ – Израз, който се използва в преносен смисъл, за да се
опише период на възстановяване след унищожение, опустошение, както и призив към
творческа работа, за спиране на разрушителните конфронтация между различните
социални групи, нации и народи.

Г
„Гребла” – „да настъпваш собствените си гребла” - идиоматичен израз, да се връщаш
всеки път към едни и същи проблеми, да повтаряш една и съща грешка. Асоциация с
неприятните последствия (удар по челото) при настъпване на градинско гребло.

Д
Дисипация на енергия - разпръскването или разсейването на енергия, дължащо се
предимно на триене или турболентност. Според закона за запазване на енергията,
количеството енергия в една затворена система е постоянно, с други думи енергията не се
създава, нито се губи, а само преминава от един вид в друг. При всяко преминаване на
енергията от един вид в друг (например от кинетична в потенциална), част от нея се
разсейва в пространството (например под формата на топлинна енергия). Това разсейване
се нарича дисипация на енергия.
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Е
Ентропия - мярка за случайността или безпорядъка в една физична система. Тя изразява
броя на възможните конфигурации или подреждания на съставните елементи на системата,
при които нейният общ изглед, т.е. форма и физични характеристики, не се променя.

З
Златното сечение - една от най-ярките и устойчиви прояви на хармония в природата.
Усещането за красота и хармония най-често произтича от съчетанието на симетрия и
златно сечение. Цялото винаги се състои от части и ако те са в "златно" съотношение
помежду си и с цялото, то това винаги е белег на структурно и функционално съвършенство
в изкуството, науката, техниката и природата. Още древните народи въвеждат унифициращ
критерий в архитектурата, изкуството, който са нарекли "златно сечение". Терминът "златно
сечение" се използва от Леонардо да Винчи като пропорция на идеалното човешко тяло.
По-късно го наричат златна пропорция, златен коефициент и даже божествена пропорция.
Великият астроном от XVI-ти век Йохан Кеплер нарича златното сечение "едно от
съкровищата на геометрията".

И
Изми – общо иронично, неодобрително название на обществено-политически, научни или
естетически учения, направления, явления или системи (вкл. капитализъм, пролетаризъм,
нацизъм, социализъм, комунизъм и т.н.)
Изгой - изгнаник, крушенец, бездомник, парий, ренегат, отхвърлен от обществото (остар.)
В древна Русия – човек, оказал се извън своята социална група вследствие на загуба на
някакви социални функции.

К
Казнокрадство - (остар.) Ограбване на хазната, на държавата. Незаконно, безнаказано
присвояване на държавна собственост, ограбване на хазната, на държавата.
Калейдоскоп – зрителна тръба, в единия край на която са поставени огледала и
разноцветни стъкълца, които при въртене на тръбата образуват различни фигури. В
текстовете е употребен като огромно множество и разнообразие.
Канон (гръц. κανών, правило, норма) – неотменимо правило или положение в някакво
учение, теория и др.; неизменна, строго установена, неподлежаща на преразглеждане
съвкупност от закони, норми и правила в различни сфери на дейност; съвкупност от
установени църковни правила, свързани с вероучение, нравствени основи и правила…
Клъстер (cluster) - грозд, чепка, куп, група, рояк от нещо; няколко подобни обекта, събрани
заедно. Термина се използва в естествените науки (физика, химия), астрономия,
компютърни технологии, анализ, Клъстер науката има за цел изучаване на колективните
явления, които се развиват единствено в съвкупност от голям брой частици или
самостоятелни обекти (напр. цвят, излъчване, магнитни явления, проводимост и др.).
Проучването на атомни и молекулярни клъстери е от полза за развиващата се област на
нанотехнологиите.
Комплементарни (complementary) – взаимно допълващи се
Конфесия (confessio) – означава изповед, изповядване, оттам – изповедание,
вероизповедание
Конгруентност – съответственост, съвпадане, съгласуваност

М
Мамон - термин, който се използва за описание на алчност, скъперничество и
несправедливи житейски печалби в библейски литература. Той е персонифицирани като
фалшив бог в Новия Завет. "Тези, които се покланят на мамона", са сравними с алчни хора,
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които ценят парите твърде високо. Терминът често се използва за обозначаване на
прекомерна алчност, материализъм или като отрицателно влияние.
Етимологически, думата се предполага, че произлизат от късния латински “mammon”, от
гръцки "μαμμωνάς"(мамонас),от сирийски "mámóna"(богатство), вероятно от иврит "”ןוממ
(Mishnaic). В момента думата "mamona" се използва образно в полския език, като синоним
на пари. В испанската култура Мамон, не е толкова добре известно, изображението,
използвано за критика на любовта към богатството е златния телец, идологизиран от
израилтяните против волята на Бог.
„Медни тръби” - „Да преминеш през огън, вода и медни тръби” (притча) - означава да
преминеш през жизнени изпитания, да събереш ум, разум , да видиш в живота всичко, да
закалиш волята си. В буквален смисъл да преминеш през огън и вода, но най-трудно е да
устоиш на медните тръби, т.е. на омайващото сияние на славата…

Н
Ноосфера – нов, висш стадий в еволюцията на биосферата, осъществяването на който е
свързано с развитието на човешкото общество, оказващо дълбоко въздействие на
природните процеси. Съгласно Вернадски В.И., „в биосферата съществува велика
геологическа, а може би и космическа сила, действието на която върху планетата
обикновено не се взима под внимание в представите ни за космоса…Тази сила е разума
на човека, неговата устремена и организирана воля като социално същество”.
Ноосферата като наука изучава закономерностите при възникването, съществуването и
развитието на човека, човешкото общество, закономерностите във взаимоотношенията на
човека с биосферата. Същността на ноосферата е в това, че човека, човешкото общество е
обективна, закономерна част от света и е необходимо да постига и да познава тези
закономерности. В обкръжаващия ни свят ноосферата е тази част на биосферата, която
заема човека.

П
Парадигмата - ключов модел,образец или метод (за постигане на определен вид цели),
набор от практики, които определят една дисциплина през определен период от време.
Пасионарен (pasionato – страстно, с особено чувство) Който е проникнат от силно чувство,
страстен.
Периферия (от гръцки περιφέρεια — окръжност) в широк смисъл на думата – външна
част, покрайнини на нещо, противопоставено на центъра
Предтеча – човек, който първи възвестява някаква идея или събитие, предвестник.
Понтифекс (pontifex - буквално „строител на мостове“) - Понтифекс може да се разбира
и като този, който е мост между земния свят и боговете. В това ѝ значение се използва за
папите и понякога за епископите.

Р
Регулярност (от англ. regular) - правилен. На български език думата “правилен” има общ
корен с думата “правило”. Правилен е този който спазва правилата, или иначе казано
съблюдаването на правилата определя дадено поведение като правилно. Регулярност (в
текстовете) – управление, подреденост на системата в правилните съответствия,
позволяващи да се изгради нещо (от общество до формиране на съзнанието на човека)

С
Свод – систематизирани в едно цяло и подреденост сведения, материали, текстове. Свод
от закони в този смисъл е единно систематизирано сведение от закони. В други езици
аналогична система от закони се именува corpus (лат.) – състав, Samlung (нем.) –
събрание, recueil (фр.) – сборник и дори code (англ.), макар последното да означава само
един закон, кодекс. Свода от Закони е широко разпространено понятие в световната
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практика ( Свод на Юстиниян в Древен Рим, Свод на Хамурапи в Месопотамия, Свод на
Руската Империя, Правна истема на САЩ, Германия).

Т
Тънък план (фин план) — в различните окултни, езотерични и религиозни системи е
термин, описващ метафизически информационно-енергийно ниво на съществуване на
всичко съществуващо. „Тънкият свят не е само наше състояние, той самият е цял свят
с всички възможности и препятствия. Проявяването на Тънкия свят е близо до земния,
но в друго измерение.” (Рьорих, Огнен свят). В Агни Йога Тънкия свят е свят между плътния
и огнения светове. Тънкия свят на свой ред има вътрешна йерархия на плановете на
проявление, т.е. съществува вътрешно подразделяне на планове.

Ф
Фрактал — безкрайно самоподобна сложна форма, всеки фрагмент на която повтаря в помалък мащаб цялото. Фракталите са подобни сами на себе си на всички нива (т.е. във
всеки мащаб). Когато част от някоя фигура е подобна на цялата фигура, наричаме това
самоподобие (фрактално подобие). Самоподобието е характерно свойство на всички
математически фрактали. Съществуват много различни типове фрактали. По принцип,
може да се каже, че всичко, което съществува в реалния свят е фрактал, било то облак или
молекула кислород. Тази нова система в геометрията е оказала значително влияние върху
толкова разнообразни области като физика, химия, физиология и механика на флуидите.
Картинни симулации се използват за парцелиране в разпределението на галактически
клъстери, за генериране на реалистични изображения на сложни, неправилни природни
обекти и др.

Ч
Чуващите Създателя – Слушащите Създателя – имат се в предвид всички тези хора,
които приемат Знанията давани от Създателя и слушащи и изпълняващи неговите
препоръки за приемане на ВЯРАТА, на ЛЮБОВТА, на НАДЕЖДАТА и МЪДРОСТТА, с цел
изграждане на Ново по добро общество и Нови обществени отношения, които ще бъдат
отношения между хората в Новата Шеста раса – тъй като самият Създател, намирайки се
на много по високо ниво на вибрации от човешкото, няма как да бъде физически чут реално
от човека. Неговите Диктовки се приемат единствено от избрани от Него хора, наречени от
Него Пророци, които имат единствената и основна задача да предоставят тези Знания, без
изкривяване на хората. Но дори и те получават тези Знания по различни начини
(интуитивен, писателски, двигателен), но не и чувайки някакъв говор, във физическия
смисъл на тази дума!

Я
Ябълков Спас – По стара руска традиция на празника Преображение Господне, който се
пада в края на лятото, се приготвя сладкиш с ябълки, наричан ябълков спас. Българските
традиции са да се поднасят ябълки и първото за годината грозде.

Източници:
1. Речник на чуждите думи в българския език, пето допълнено и преработено издание
2. Съвременен тълковен Речник, трето издание на Иван Габеров и Диана Стефанова – 2002 г.

3. Тълковен речник на руския език, Ожегов С.И., Шведова Н.Ю Азбуковник, 1999
4. Теософски речник, Е.П.Блаватска
5. Тълковен речник – http://rulib.info/
6. http://bg.wikipedia.org/
7. http://ru.wikipedia.org/
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Какъв е смисълът на живота на човека на Планетата Земя?
Защо е създаден човекът?
Защо има толкова много религиии на Земята?
Защо толкова лошо живее човекът?
Какво ни очаква в най-близко бъдеще?
Какво е това Квантов преход?
Как да се подготвим за да преминем успешно и безболезнено Изпита на Квантовия
преход?
Какво представлява Пространството, част от което се явява и човекът?
Какво се е случило с нашата история, че човечеството стои пред границата на
колапса?
Каква е приликата между човек и Създател?
На тези и на много други (дори лични за вас) въпроси ще намерите отговорите в тези
уникални и нямащи аналог в света книги, които Всевишният и наш Създател диктува,
чрез академик Маслов Леонид Иванович, давайки ни Знания, които да помогнат на
толкова изостаналия в Духа си човек, с единствената мислъл да му се помогне да
премине етапа на Квантовия преход, който ще върне човечеството на Духовния
(изначалния) път на развитие, за да може да достигне човекът висотите на Мъдростта
на Твореца и да стане негов помощник при Съ-Творяването на бъдещи разумни
Галактики и Вселени! От 2004 г. започвайки с Откровенията към хората на Новия век,
преминавайки през Тълкуванията на Откровенията – 2005 г.; 2006 г.; 2007 г.;2008 г.; 2009
г.; 2010 г.; и дори до сега – 2011 г. Създателят Диктува за всички хора по земята
разбрали своята мисия Знания, с помощта на които всеки един човек ще може спокойно
да премине през трудностите и превратностите на очакващите ни години. За никого вече
не е тайна, че 2012 г. се очертава като граница на епохите, след която вече „нищо няма
да е същото”, но тази граница не е свързана вече с „Апокалипсиса” описан в Библията и
предричан от всякакви прорицатели и пророци, а е свързан единствено и само с
духовното ОСЪЗНАВАНЕ на хората и тяхното издигане в Духа и Духовно Единение. От
това, доколко всеки един от нас ще успее да достигне своето висше вътрешно „Аз”
зависи преходът за всяка една личност, дали ще бъде осъществен или не! Затова нека
всеки да се докосне до тези Знания, след което да ги прекара през Сърцето си и да
реши от коя страна на барикадата да застане – от страната на Доброто или от страната
на Злото – всеки има право на СОБСТВЕН ИЗБОР – всеки има право на СОБСТВЕНА
ВОЛЯ – ето сега е моментът да я заяви и да посочи пътя по който иска да продължи
своя живот – живот в Духа със Създателя като основа на Бъдещата Шеста раса – расата
на Духа, или живот в Материята, който вече е в миналото и който досега продължава да
ни води към бездната на изчезването!
Тези от вас, които се интерисуват от продължението на диктовките през 2011 г , могат
да намерят информация на двата сайта, които работят за вас и превеждат на български
език всичко, което излиза в оригиналния руски сайт – www.otkroveniya.ru - от който са
взети материалите – www.otkrovenia-bg.info – www.otkrovenia.spiralata.net .

От преводача!

105

