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Від автора
Я не знаю, чому Бог вибрав мене для того,
щоб дати Вчення у вигляді Послань з Небес.
Учення, що міститься у книгах «Слово Мудрості», не є новим Вченням. Це Вчення старе,
як сам світ.
Але людству потрібна оновлена передача
Вчення в кожен сучасний історичний період
часу. Змінюється мова, змінюється подання
матеріалу й спосіб передачі Послань, але
суть залишається незмінною.
Я зробила все від мене залежне, щоб якомога краще виконати свою роботу з приймання Послань. Але насправді все робив Бог.
Я ніколи не знала заздалегідь, хто з Істот
Світла прийде, щоб дати Послання. Я також
не знала, на яку тему буде Послання. І я досі
не можу зрозуміти, як відбувається це диво
з передачі Послань. Робота з приймання Послань лежить на межі людських можливостей, і можна тільки здогадуватися про те,
скільки зусиль було докладено Вознесеними
Сонмами, щоб ця багаторічна праця була успішною.
Було б добре, якби ця книга знайшла свого
читача, того, для кого вона призначена й кому вона необхідна, як ковток чистої води для
спраглого.
Тетяна Мікушина
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Мікушина Тетяна Миколаївна

Передмова
Тетяна Миколаївна Мікушина ‒ засновниця філософсько-етичного Вчення, спрямованого на відновлення моральності в суспільстві. Учення було передане через неї Вчителями людства у формі бесід, або Послань.
Три основних кити, на яких базується Вчення, ‒
це Вищий Моральний Закон, Закон Карми й Закон Реінкарнації.
У простій формі Вчителі Мудрості через Свої Послання дають розуміння, навіщо людині бути моральною та слідувати Вищому Моральному Законові у своєму житті, чому бути моральним завжди корисно. І це
знання природно випливає зі знання Закону Карми (Закону причин і наслідків) і Закону Реінкарнації (Закону
Еволюції душі). Коли людина розуміє, що вона живе
не одне життя, а безліч, що всі її думки, почуття та
вчинки в нинішній момент визначають її найближче
і далеке майбутнє, вона починає більш усвідомлено й
відповідально підходити до навколишнього життя та
своїх реакцій на події життя.
Владики Мудрості дали Вчення на найширшу
аудиторію. Це Вчення висвітлює всі боки життя людини. Владики дали ключі ‒ практичні рекомендації,
як підняти свою свідомість, щоб змінилося особисте
життя та світ навколо. Вони показали, як свідомість
кожної окремої людини пов’язана зі свідомістю інших
людей і подіями у світі. Вони пояснили, чому ми відповідальні за рівень своєї свідомості й дали цілісне
Вчення¹, як змінити свою свідомість, щоб все навколо
Підбірка Послань опублікована у кн.: Учення про змінення свідомості. / Т.М. Мікушина. - Омськ: Видавничий Дім «СіріуС», 2015. - 320 с.
1

5

стало більш Божественним. Вони вказали шлях, як досягти стану внутрішнього щастя, миру, любові й Бога!
Вони відкрили нам, що щастя ‒ це лише стан нашої
свідомості! І воно цілком залежить тільки від нас!
Скарби Мудрості Вчителів, які передані у вигляді Послань, містяться у книгах «Слово Мудрості». Серія «Слово Мудрості» складається з 22-х книг, кожна з
яких містить певний цикл Послань у тій хронологічній послідовності, як вони давалися Тетяні Миколаївні
Мікушиній. У цьому п’ятитомному виданні опубліковані всі цикли Послань у тій самій хронологічній послідовності.
Вдумливий шукач знайде в них перлини Мудрості,
з яких складається полотно Вчення Життя. Послання
дивним чином містять інформацію для різного рівня
свідомості. Якщо ви прочитаєте Послання та повернетеся до нього через деякий час, то з подивом виявите істини, яких не помітили раніше. Вам навіть
може здатися, що ви як ніби вперше читаєте Послання та Божественна Мудрість відкривається для вас в
абсолютно нових гранях. Тому рекомендується перечитувати Послання та повертатися до них знову й знову через якийсь час.
Кілька важливих істин із цього Вчення:
• Усе існуюче у світі є Бог, і весь Всесвіт розвивається виключно за Божественними Законами. Сенсом
існування людини є набуття нею своєї божественної
природи, повернення в Отчий Дім. І якщо людина не
прагне розвивати свою божественну природу, тим самим вона порушує Закон Творця.
• Серед безлічі Божественних Законів є три основних Закони: Закон Реінкарнації, Закон Карми й Вищий
Моральний Закон. Якщо людство не засвоїть ці Закони, воно не зможе змінити себе й світ на краще й буде
деградувати.
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• Ми можемо змінити світ, передусім змінюючи
свою свідомість, оскільки світ, що навколо нас, є лише
дзеркалом, яке відображає нашу свідомість. Чим досконаліша наша свідомість, тим досконалішим стає
світ. І по-іншому неможливо продовжити людству
свою еволюцію.
Ці істини розкриваються в Посланнях через безліч аспектів Вчення ‒ у Вченні про змінення свідомості, Ученні про Любов, Ученні про Свободу, Ученні про
ненасильство, Ученні про щастя, Ученні про Шлях
Посвячень і багато-багато інших.
У міру розширення свідомості людині необхідно
перейти з розряду читачів до лав діячів, утілюючи це
Вчення в життя, застосовуючи його на практиці, щоб
об’єднатися в Дусі й на фізичному плані явити основи братства й співпраці. Тільки в такому випадку
можна побудувати Новий Світ і перейти в Золотий
Вік, про який говорять Владики у своїх Посланнях.
Детальніше ознайомитися з всіма книгами, які
містять Вчення Владик Мудрості, що передається через Тетяну Миколаївну Мікушину, можна на сайті
Видавничого Дому «СіріуС» http://id.sirius-ru.net.
Видавничий Дім «СіріуС» був створений для того,
щоб це Вчення змогло прийти у світ у вигляді книг.
Усі Послання в електронному вигляді опубліковані
на офіційних сайтах Т.М. Мікушиної http://sirius-ru.net
і http://sirius-net.org. Тут же можна знайти Розарії, медитації та фільми для духовної роботи.
Послання Владик у наш складний час ‒ це трос
Божественної Допомоги, це Вчення, слідуючи якому,
людина починає своє повернення до Бога й вступає в
Новий Світ!
Від редакції

7

Про Нове
філософсько-етичне Вчення
Початок 21-го століття позначився глобальною
кризою, яка торкнулася всіх боків життя суспільства.
Ми спостерігаємо кризу в політичній, економічній, господарській, соціальній сферах, сфері культури. Основа
будь-якого суспільства ‒ інститут сім’ї ‒ стрімко деградує, зазнаючи змінень, які були неможливі ще 50-60 років тому. Екологія на планеті така, що практично перестали народжуватися здорові діти. А військові конфлікти, локальні війни й посилення протистояння наддержав загрожує третьою світовою війною, після якої
буде безглуздо вести мову про поліпшення життя, а
можна буде говорити лише про виживання тих, хто залишився.
Чому світ так стрімко рухається до прірви? Ми відповімо на це запитання, якщо задамося іншим: що лежало в основі процвітання стародавніх цивілізацій?
Відповідь гранично проста: усе суспільство, починаючи від правителів і закінчуючи ремісником і селянином,
слідувало Моральному Законові. Справедливість, турбота кожного про кожного були природними й непорушними. Коли будь-який член суспільства живе за моральними правилами, приймає тільки доброчесні рішення, тоді й все суспільство процвітає. Але навіть
мале порушення Морального Закону призводить до
плачевних наслідків вже в наступному поколінні, а далі
наростає та поширюється зі швидкістю буревію, що
ми й спостерігаємо в теперешній час.
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Чи є вихід? Вихід є завжди.
Нове філософсько-етичне Вчення, яке прийшло
на Землю через Т.М. Мікушину, насправді, є тим Древнім Вченням, яке існувало протягом тисячоліть. У тій
чи іншій формі, відповідно до рівня свідомості народів це Вчення передавалося людству всіма мудрецями
й посланниками минулого. І щораз відкривалася якась
нова грань Єдиної Істини, яка в цей історичний момент могла б іще трохи наблизити людство до Вершини Божественної Свідомості. І коли ця нова грань Істини привносилася у світ, частина людей, чия свідомість була готова сприйняти її, завжди спрямовувалася
до пізнання з відкритими серцями.
Послання написані в доступній формі. Вони спрямовані на розширення свідомості людей і містять знання про будову світу й людини, про настання нового
циклу розвитку Землі, про нові грані Закону Карми й
Закону Реінкарнації та інші найважливіші знання. Разом з тим нове Вчення легко прикласти до життя, оскільки в ньому дається безліч практичних рекомендацій. Рекомендації стосуються наших особистих виборів, виховання дітей, зцілення від хвороб, харчування,
місця проживання та т.п. Насправді, це Вчення про те,
у чому полягає справжнє щастя і як його знайти. І, може бути, коли вас торкнуться страждання та ваша душа захоче отримати відповіді, ви знайдете їх у цьому
Новому філософсько-етичному Вченні й знайдете спокій і щастя.
Олена Ільїна, письменник
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Як читати Послання

(Рекомендації Владик, викладені в їхніх Посланнях)
Владика Кутхумі, 14 січня 2010 року

Ми регулярно повторюємо наші рекомендації про
те, як працювати з нашими Посланнями. І я знаю багатьох людей, які не виконують наших рекомендацій.
Багато разів ми говорили про обережність роботи з
Посланнями й про те, що небажано читати більше
двох Послань на день. Наприклад, одне ‒ уранці, одне ‒ увечері.
Кожне Послання містить енергії різних Владик,
які дають ці Послання. І іноді енергії належать не дуже високому плану, а іноді енергії належать дуже високому плану Буття. І якщо ви починаєте читати підряд кілька Послань, то ви піддаєте свій організм дуже
великому навантаженню. Ваша зовнішня свідомість може не відстежити цієї небезпеки, тому що ваш плотський розум звик мати справу тільки з інформаційною складовою, і вона не враховує енергетичну складову Послань.
Я наведу такий приклад. Ваш організм має потребу
в їжі. І тоді, коли ви голодні або відчуваєте спрагу й
з’їдаєте шматок хліба або випиваєте склянку чистої
води, ваш організм відчуває задоволення.
А тепер уявіть собі, що ви будете поглинати їжу
у великих кількостях, усю без розбору й запивати все
це необмеженою кількістю напоїв. Я знаю, що дуже
багато хто так і робить у своєму житті, захоплюючись
щедрими застіллями й обжерливістю. Але наступного
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дня чи не відчуваєте ви поганого самопочуття від нестриманого вживання їжі й напоїв?
Є їжа, яка поєднується одна з іншою, а є їжа, яку
не можна вживати разом. Утім, велика частина людства
перебуває на такому низькому енергетичному рівні, що
просто не здатна зрозуміти ці прості істини, які були
відомі тисячі років тому і яким слідували всі мудреці.
Тоді, коли ви читаєте дуже багато диктовок, що
належать різним Владикам, то у вас може трапитися
таке саме нетравлення у свідомості, як у вас трапляється
нетравлення шлунка від нестриманого вживання їжі.
Вам слід дуже дбайливо підходити до читання наших Послань, інакше ви ризикуєте відчути внутрішній
дискомфорт, незадоволеність і, що ще гірше, направити
все ваше невдоволення на адресу нашого Посланника
або Владик.
Вам слід дуже дбайливо готувати себе до читання
кожного Послання. Ви повинні настроюватися на Владику, який дає Послання, за допомогою музики, за допомогою зображення Владики або використовуючи молитву чи медитацію перед читанням Послання. Тоді
ви вирівнюєте свої енергії, підносите свою свідомість,
і Послання принесуть вам користь.
Наведу вам інший приклад. Сонце світить всім
людям і всім живим істотам. І є люди, які розумно використовують сонячну енергію. Вони перебувають на
сонці певний час, потім роблять перерву й знов підставляють себе ласкавим променям сонця.
Є інший вид людей, які з ранку до вечора перебувають на пляжі під пекучим сонцем, а наступного дня
страждають від отриманих опіків і температури.
Хто винен у тім, що ви отримали опіки? Сонце?
Я думаю, що відповідь очевидна. Ви самі винні в тім,
що надмірно використовували сонячну енергію.
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Енергія, яка міститься в наших Посланнях, не має
такої явної дії, але все-таки є достатня кількість індивідуумів, які прочитують нашвидку десяток-другий
наших Послань, не дуже вникаючи в суть і не настроюючи себе належним чином перед читанням кожного Послання. Результат не змушує себе чекати. Через
якийсь час вони починають відчувати роздратування та
навіть злість.
Хто винен у тім, що ви відчуваєте ці почуття?
Посланник? Владики? Я думаю, що відповідь очевидна. Ніхто зовні вас не винен у тім, що ви нехтуєте
порадами Владик.
Як все у вашому світі, наші Послання мають подвійну дію. І хтось завдяки читанню наших Послань
здобув гладкість аури, зникли ті вади в аурі, які супроводжували їх довгі роки. Вони стали більш врівноважені, дружелюбні. Налагодилися стосунки з домашніми. І мир запанував в їхній душі й у домі.
Інші ж, навпаки, після читання наших Послань
відчувають злість, ненависть, неприязнь. Їхня аура тане
з кожним днем, і вони просто самі знищують себе.
Улюблені, ми бажаємо вам добра, Любові, гармонії. І все це ви можете отримати, завдяки нашим Посланням. Але всередині вас є вентиль, який направляє енергію, що міститься в наших Посланнях, або на
добро, або на зло. Все у вашому світі, улюблені, має
подвійну дію. І всередині вас міститься той механізм,
який змушує вас або йти бадьоро шляхом еволюції,
або відкидає вас на узбіччя дороги.
Улюблений Бабаджі, 5 грудня 2009 року

…я бажаю переконатися, що ви вжили всіх необхідних запобіжних заходів, потрібних при читанні наших Послань.
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Ті, хто вперше читають наші Послання, можуть
бути здивовані. Однак ті, хто вже давно читає наші
Послання, напевно, обізнані про запобіжні заходи, яких
необхідно дотримуватися. Передусім, ви повинні усвідомлювати, що маєте справу з енергією, тому що наше
Слово несе певний енергетичний заряд. І, як будь-яка
енергія, вона вимагає обережного й дбайливого поводження із собою, інакше результат від читання наших
Послань може бути непередбачуваний.
Отже, ви повинні усвідомити, що розмовляєте з
Владиками, які набагато перевершили вас за своїм рівнем свідомості. Тому ви повинні мати в собі почуття
поваги й пошани. Ви не можете розмовляти з Богом
побіжно, мимохідь. Ви не можете пити чай, розмовляти про роботу з товаришами по службі, перевіряти
домашнє завдання ваших дітей і одночасно читати наші Послання. Якщо ви будете робити все це й водночас читати наші Послання, то ви творитимете карму,
яка буде прямо пропорційна енергії, що міститься в
наших Посланнях.
Ще раз попереджаю, що ви розмовляєте з Богом.
І тому ви повинні робити це трепетно, з великою побожністю в серці. Все ваше єство має бути настроєне
на спілкування з Богом. Ви повинні відкинути вбік всі
ваші справи або, навпаки, не читати Послання доти,
поки не видасться слушний момент.
Якщо ви розбалансовані або схильні до будь-якої
негативної якості, то енергія, що міститься в наших
Посланнях, призведе до посилення будь-якого негативу, що присутній в вас. І, навпаки, якщо ви гармонійно настроєні й наповнені внутрішнім спокоєм, то
цей стан гармонії та спокою також посилиться пропорційно тій енергії, котра міститься в Посланні.
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Владика Іларіон, 2 січня 2008 року

Чому у вас склалося відчуття, що займатися духовною роботою ви можете побіжно, мимохідь, ходячи?
Доти, поки ви не виробите у вашій свідомості
правильного підходу до духовної роботи, ви не зможете досягти значущих результатів.
Я маю з жалем відзначити, що відсутність уваги й
зосередження є бичем вашого часу. Ви прагнете засвоїти одночасно самі різнопланові речі. Ви слухаєте радіо або дивитеся телевізор, розмовляєте по телефону й
намагаєтеся читати наші Послання.
Доти, поки ви не знайдете в собі сили відкинути
все й займатися тільки прийманням духовної їжі, доти
ваше читання наших Послань не тільки не принесе
вам належної користі, але й буде шкідливим для вашого розвитку.
Я розкрию вам чому. Якщо ви зайняті якоюсь
мирською справою, наприклад, слухаєте сучасну музику по радіо чи дивитеся рекламу по телевізору, і в
цей час ви намагаєтеся читати наше Послання, то вся
енергія, яку ми вкладаємо в наші Послання, неправильно кваліфікується вами. І, замість того, щоб ваш
розвиток ішов вперед, ви скочуєтеся назад.
Зрозумійте, що ви розмовляєте з Богом, ви спілкуєтеся з Владиками, які набагато випередили вас і
піднялися вище східцями еволюційного розвитку. Звідки у вас стільки неповаги?
Чому у вас відсутня елементарна пристойність у
спілкуванні з нами?
Мені б хотілося, щоб ви перестали сприймати
Вчення, котре дається нами через нашого Посланника,
як щось само собою зрозуміле й повсякденне.
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Для передачі кожного Послання трудяться тисячі
істот Світла. Ми витрачаємо дорогоцінну Божественну енергію, ми збираємо її по краплях і вливаємо її в
наші Послання.
... коли ви не зміните свого ставлення до спілкування з Владиками й не зможете здолати в собі деякі
супутні вам негативні риси характеру, то ви можете
дуже сильно зашкодити вашій душі. Пам’ятайте, що
тоді, коли ви отримуєте Божественну енергію, ви її
самі направляєте у вашому світі за допомогою ваших
думок, ваших почуттів, ваших станів. І тоді, коли ви
не в належному стані отримуєте енергію, читаючи наші Послання, ви так само можете її невірно використовувати, направляти на примноження ілюзії, творити
карму.
Ви повинні відповідальніше на вашому ступені еволюційного розвитку підходити до використання Божественної енергії.
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Книга 1
Перший цикл Послань Владик
з 4 березня по 30 червня 2005 року

Час змінився
Санат Кумара
4 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Санат Кумара, і я приходжу в цей день
для того, щоб повідомити світові про нову можливість, нову диспенсацію, яку Небеса вирішили вивільнити через нашого нового російського Посланника Тетяну.
Для багатьох буде несподіванкою такий поворот
подій. І багато хто відчуває суперечливі почуття, читаючи це Послання.
Проте ми не змушуємо нікого вірити або не вірити тому, що буде сказано. Наше завдання ‒ дати вам ці
знання, ваша вільна воля ‒ приймати їх чи ні.
Змінився час, і настала Нова Епоха. Світи наблизились один до одного. І те, що іще кілька років тому,
навіть іще в минулому році здавалося нездійсненною
мрією, зараз стає реальністю. Ми отримуємо можливість говорити через багатьох, і ми використовуємо цю
можливість.
Ситуація на Землі продовжує нагнітатися. Підвищується рівень вібрацій планети. Нові енергії приходять на Землю. І більшість людства відчуває ці енергії
у вигляді неможливості й безглуздості слідувати далі
тими стежками блукання в пітьмі, якими воно слідувало довгі й довгі тисячоліття.
Це виявляється як почуття незадоволення, сердечної туги й очікування чогось, що ось-ось має стати19

ся. Найбільш чутливі люди втратили цікавість до своїх
звичних занять. Здається, що нічого з того, що раніш
здавалося значущим і становило сенс життя, сьогодні
не має жодного значення. Всі колишні заняття: пусте
проведення часу з друзями, перегляд нескінченних серіалів, гонитва за новими дрібничками, здається, утратили будь-який сенс. Усе це нагадує святкову сухозлотицю, яка залишилася на місці проведення вчорашнього свята. Сьогодні все це втратило всякий сенс.
Найбільш чутливі люди у своєму серці відчувають
передчуття Нового Світу, того, що повинно прийти
на зміну старому й віджилому. І як би людська свідомість не намагалася чіплятися за звичні життєві настанови, за традиції старого, будь то в релігійних, громадських або родинних традиціях, усе це буде зметено
вітром прийдешніх перемін. І не має сенсу опиратися
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цим перемінам. Тому що все в цьому світі підпорядковано Божественним циклам. І вільна воля насправді
обмежена часовими і просторовими рамками.
Людська смертна свідомість, що обмежена рамками матеріального світу, вважає, що все в цьому світі
підпорядковано волі людини, або волі людських лідерів.
Ні! Є час розкидати каміння. Є час збирати каміння.
Якщо ракова пухлина оселяється в людському організмі, то здоровий організм починає звільнятися від
хворих клітин. Саме такий принцип діє в цьому Всесвіті.
Якщо будь-яка людська цивілізація стає зосередженою тільки на задоволенні особистих інтересів, коли
вона думає тільки про отримання задоволень від цього світу, то така цивілізація підлягає знищенню, так
само, як ракова пухлина може бути видалена хірургічним шляхом.
І опір у такому випадку марний. Те, що не зможе
засвоїти Нову Свідомість, принципи Загального Блага,
Добра, Співпраці, Богокерівництва, буде стерте з лиця
землі, подібно до того, як недавні землетрус і цунамі
знищили кілька сотень тисяч людей у лічені години.
Припиніть спрямовуватися до отримання задоволень у цьому світі. Є набагато більші задоволення, які
доступні тим, хто відкриває своє серце й розум для
вібрацій Вищих Світів.
Немає нічого за межами вас самих, у чому ви
маєте потребу. Все Божественне знання та досконалість лежать всередині вас. Шукайте цей скарб у своєму серці, шукайте цей вхід до незліченних багатств,
що містяться всередині вас.
Але за вхід доведеться заплатити. І ціна входу ‒
ваше его. Ви повинні розстатися з тлінною частиною
21

свого я, з усіма накопиченнями свого електронного
поясу, що буквально канатами прив’язують вас до
Землі, до щільного плану цієї планети.
І та туга, яку багато хто з вас відчуває зараз, є вірною ознакою того, що ви втомилися від задоволень
цього світу й ви готові до контакту з тонкими світами.
Усе, що вам необхідно, ‒ просто зробити вибір і
зробити крок у безмежність, відмовившись від вчорашньої святкової мішури, зробити крок до реальності.
Спочатку один, потім другий. І йти, не зупиняючись,
до вашого реального Буття тим, ким ви дійсно є.
Немає нічого за межами вас самих, що втримує
вас від просування до вищої реальності. Тільки ви
самі втримуєте себе.
Невже ви не можете впоратися зі своїм двійником, блукаючим у цьому нереальному світі тисячі й
тисячі втілень?
У вас немає іншого Шляху. Ви повинні або зробити крок до неминущої реальності, або припинити
своє існування як індивідуальності. Здоровий організм
сам позбавляється ракових клітин всередині нього. Образно кажучи, ви всі перебуваєте в животі в Бога, і ви
думаєте, що Бог дозволить вам жити відповідно до вами придуманих законів. Ні, я кажу. Він просто звільниться від всього, що не відповідає Його Волі і Його
Законові.
Подумайте про те, що я вам сказав. І я сподіваюся на зустріч з вами в майбутньому через цього Посланника або будь-якого іншого, хто підготує свій
храм до прийняття мене в якості свого гостя.
Я ЄСМЬ Санат Кумара. Ом.
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Трояндовий Шлях
Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ
5 березня 2005 року

Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ. І я промовляю зсередини тебе. Не всім вдається отримати досвід спілкування з вищою частиною самого себе. І в той же час
це настільки природний процес, котрий цілком доступний більшості з людських індивідуумів, які нині живуть на Землі.
Земне життя дуже насичене тими формами, які, не
будучи реальними з погляду вищої реальності, усе ж
надто займають увагу людей, відволікаючи їх від цієї
реальності.
Живучи в ілюзорному світі, мати можливість зазирнути за завісу, пробитися крізь щільність фізичного
світу ‒ це мета, яка виходить нині на перший план.
Ми отримуємо можливість спілкування між світами завдяки новій диспенсації. І цим спілкуванням може оволодіти будь-який прагнучий, прагнучий щиро, а
не вдавано.
Найбільша складність ‒ подолати свою власну зовнішню ілюзорну свідомість. Цей надітий на себе ілюзорний одяг. Скинути із себе фізичні думки й почуття.
Піднятися у своїй свідомості на висоту спочатку свого
Я Христа, потім Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ і далі в
безмежність.
Найважчий крок, який буде першим, це прийняти
рішення прямувати Шляхом, незважаючи ні на що.
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Щодня. Ілюзія цього світу буде відволікати від просування цим Шляхом. Кожен крок із часом може виявитися дуже болісним, наче ви йдете по битому склу
або стежкою, на якій розкидані троянди. Ви йдете босоніж і зазнаєте болю від шипів, котрі встромляються
вам у ступні ніг.
Це болісний шлях. Коли дитина приходить у цей
світ, для неї це великий стрес. Вона виходить з утроби своєї матері в незнайомий світ. І для неї це стрес і
біль першого подиху, невідомість і світло.
Так само, коли ви входите в контакт з тонким світом, для вас це є стресом. Ви починаєте пізнавати
невідому частину вас самих. І вона надто відрізняється від зовнішньої частини вас.
Але ви йдете, незважаючи ні на що. Незважаючи
на біль і втрати, які зустрічаються на вашому шляху.
Ви втрачаєте своїх колишніх друзів, спілкування
з ними видається вам абсолютно порожнім і позбавленим сенсу.
Ви втрачаєте цікавість до колишніх своїх захоплень. Ви поступово починаєте розуміти, що цей світ
стає для вас абсолютно чужим. Ваші вібрації настільки відрізняються від навколишнього світу, що ви наче
випадаєте з нього. Але ваше его не здається. Воно намагається привернути вашу увагу до якихось вам одному відомих прихильностей до цього світу, з якими
ви ще не змогли розстатися.
Часом буває соромно зізнатися в цих прихильностях. Проте це є, і це відійде. Достатньо тільки активніше проявляти своє бажання позбавитися недосконалості. І ви продовжуєте свій Шлях.
І шипи від троянд щоразу болючіше впиваються
вам у ступні ніг. Часом біль буває нестерпним. Але
немає можливості повернути назад. Це болісний шлях.
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Людина, яка має сильне его, просто не готова до цього
шляху. І вона звертає.
Вона вважає за краще отримувати задоволення.
Але чим більше ви чините опір, тим болючіше повертатися на Шлях.
Воістину, це дуже важкий Шлях. Дорога, усіяна
трояндами й шипами.
Але я не знаю іншого Шляху. Це Шлях жертви,
кожен крок яким дається важко. Але немає іншого
Шляху.
Отже, перший крок ‒ це бажання подолати себе.
Якщо ви прийняли це рішення, то завжди знайдеться людина поруч з вами, яка допоможе вам іти
далі, дасть необхідні знання та розуміння.
Але потім ви повинні піти самостійно. Без свідків.
Настає така мить, коли ви залишаєтеся сам на сам із
собою та зі своїм его. І починається боротьба. Це битва не на життя, а на смерть. Кожна частина вас, реальна і нереальна, доводить іншій частині вас самих
право на своє існування.
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І цей стан дуже далекий від спокою, умиротворення та комфорту. Саме тому багато хто йде зі Шляху,
шукаючи групи, течії та секти, які дають уявне умиротворення, награну любов і показну турботу.
І багато хто йде з усипаної трояндами стежки й
ідуть по м’яких килимах.
Проходять десятки й сотні втілень, перш ніж вони
повертаються на Шлях Посвячень. Бог не квапить їх.
Шанс повернутися на Шлях є завжди. Але іноді
потрібний дуже значний натяк з боку вищої частини
вас самих, щоб людина замислилася та повернулася
на Шлях.
Коли настає момент вашого бою з вашою нереальною частиною, це дійсно подібно до битви. Всі
ваші тіла поранені. Ви самі раните себе. Ваша нереальна частина не розуміє, що відбувається. Вам може
здаватися, що ви втрачаєте розум, що ви невиліковно
хворі. Це дійсно темна ніч Духа. Це спокуса в пустелі.
І це триває довго. Все залежить від ступеня опору вашого его.
Але коли ви долаєте своє его, поборюєте свого сторожа порогу, нереальну частину вас самих, ви стаєте
іншою людиною. Так, ви продовжуєте носити людське
тіло, ви продовжуєте залишатися на фізичному плані,
але більша частина вас самих перебуває в іншій реальності. Ви стаєте громадянином двох світів, перебуваючи одночасно вгорі і внизу.
Ви стаєте точкою, у якій зустрічаються світи.
Але на цьому ваше просування Шляхом не закінчується, а тільки починається. Тому що ви стаєте віссю світу. Крізь вас, усередині вас проходить вісь, стрижень, який підтримує зв’язок між світами.
Ви стаєте каналом, через який надходить Світло в
цей темний світ.
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І, звичайно, як будь-яка вісь, ви відчуваєте величезне напруження. Таке відчуття, що ви є Титаном, на
плечах якого лежить цей світ.
Вічне подолання себе, постійна відмова від своєї
нереальної частини. Все нові й нові посвячення. Постійне напруження.
Тільки так ви зростаєте. І це те, чого хоче від вас
Бог.
Немає іншого Шляху.
І якщо ви готові до цього Шляху Посвячень, то ви
дуже добре зрозумієте, про що йдеться. Якщо ви не
готові до цього Шляху, то все, що ви щойно прочитали, не нестиме для вас ніякої інформації.
Тільки здається, що всі люди однакові. Кожен перебуває на своєму ступені розвитку. Просто зараз настав такий момент, коли для великої кількості індивідуумів можливість стати на цей шлях і почати просування ним стає набагато реальнішою, ніж буквально
рік тому. Самі енергії, сам Космос сприяють цьому
просуванню.
Ті з вас, хто розуміє, про що тут ідеться, знайдіть
час. Усамітніться. Залишіться сам на сам із собою. Зосередьтеся на своєму серці й запитайте себе, чи готові ви прямувати цим Шляхом. І якщо серце підкаже
вам, що ви готові ‒ ідіть. Але щодня, устаючи вранці,
і щовечора, перед тим як лягати спати, згадуйте про
прийняте вами рішення. І продовжуйте йти, як би боляче не впивалися шипи у ступні ваших ніг і що б не
відбувалося з вами в зовнішньому світі. Нічого не бійтеся. Ніщо, ніякі образи, утрати, неприємності цього
світу не можуть заподіяти шкоду безсмертній частині
вас самих.
Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ,
і я завжди з вами на вашому Шляху.
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Ми всі єдині й маємо загальний Початок
Присутність Єдиного
6 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Полум’я, вічне Полум’я, неподільне Полум’я, єдине Полум’я, що перебуває у вічності, неподільності й безмежності.
Я ЄСМЬ потік Світла й Вогню.
Полум’я ...
Вогонь ...
Смертна свідомість не може сприйняти мене. Але
може відчути мої вібрації, мій Дух, мій Вогонь.
Сяюча безмежність! Вічність!
Краса. Пропорційність. Блаженство. Радість. Гармонія.
Створення Всесвіту підпорядковане моєму Законові. І все, що я кажу, є давньою Істиною, яку завжди
намагалося усвідомити людство, до якої спрямовувалися кращі людські розуми.
Я задумую світи, і я реалізую задумане. Я творю
за допомогою своєї Волі й Вогню. Поступово деталізуючи творіння, делегуючи свої повноваження духовним
Істотам, які населяють Мій Світ.
Я перебуваю в кожній із цих духовних Істот, але в
той же час кожна з них наділена власною індивідуальністю, власною здатністю до творчості, саморозвитку.
Всі істоти у своїй основі мають моє Полум’я.
Ми всі єдині на моєму рівні свідомості.
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Але в міру диференціації Всесвіту відбувається
ущільнення та розділення. Чим нижче вібрації проявленого світу, тим більша роз’єднаність і розладнаність
між частинами мене самого.
Я допускаю цю роз’єднаність, тому що завдяки
цій роз’єднаності я прагну пізнати себе.
Всесвіт подібний до людського організму. Кожна
галактика чи група галактик може бути уподібнена системам і органам людського організму.
Усе це складає моє тіло так само, як ваше тіло
складають різні органи й системи. Ми схожі.
І так само, як вам важко зрозуміти існування вищих планів Буття цієї системи світобудови, так само й
мені важко зрозуміти проблеми вашого щільного світу.
Для управління Всесвітом існує ціла ієрархія розумних істот, які перебувають на різних рівнях розвитку.
І ця ієрархія простягається від мене до найменшої
матеріальної частки цього світу.
Ми всі підпорядковані загальному Законові для
цього Всесвіту.
І чим вище рівень духовної істоти в цій ієрархії,
тим меншу свободу ця істота має. Тому людині призначено, маючи майже нічим не обмежену свободу, із
часом відмовитися від цієї свободи й натомість отримати великі повноваження, велику владу. Більшу могутність.
Той ступінь, який займають розумні істоти в цьому Всесвіті, безпосередньо пов’язаний з рівнем свідомості цих істот. Людина, зокрема, земне людство, у цій
ієрархії займає місце біля підніжжя піраміди.
Воно вимагає постійної турботи й опіки з боку істот, які досягли більш високих ступенів розвитку.
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Цей процес можна порівняти з процесом виховання дітей у школі чи в дитячому саду. Приходять різні
викладачі й проводять навчання.
І ці викладачі можуть приходити як ззовні, у вигляді іншої людини, так і з’являтися всередині вас.
Якщо рівень ваших досягнень, пов’язаний з рівнем ваших вібрацій дозволяє, то у вашому тілесному
храмі можуть бути присутніми одна або кілька Істот
Світла. Ви просто отримуєте додаткову Божественну енергію, посилений потік Світла. Зовні присутність
цих Істот, які перебувають всередині вас самих, ніяк
не проявляється. Але кожна людина, у кому присутні
ці Істоти, обізнана про це. Вона знає, хто з Істот Світла присутній у ній.
Додаткове світло не приносить ніяких переваг з
погляду вашого фізичного світу. Різниця вібрацій і велика щільність вашого світу призводить до того, що
присутність додаткового світла руйнує ваші життя з
погляду земної логіки. Руйнуються звичні зв’язки, утрачається робота, фізичний храм не витримує та проявляє зовнішні ознаки будь-яких недуг. Проте присутність цих Істот Світла необхідна, і кожен доброволець,
волонтер, який допускає в себе цих Істот Світла, робить це зі своєї вільної волі, приносячи в жертву зовнішні фізичні досягнення та віддаючи перевагу оволодінню досягненнями тонших світів.
Присутність цих Істот Світла дає розширення свідомості, здатність оволодіння енергіями тонкого світу,
відомими як дари Святого Духа.
Є дуже тонка межа, що відділяє людей, які надали свої храми для служіння Світлу, і тими людьми, які
надають свої храми різним нижчим духам і невтіленим сутностям. На жаль, у цей час більшість людства,
90 відсотків людства, добровільно надає свої храми
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цим нижчим духам, не піклуючись і не турбуючись
про наслідки подібного прояву вільної волі.
І ці люди, котрі надають свої храми нижчим духам пітьми, можуть володіти такими самими дарами,
як і люди, які надають свої храми світлим духам. Вони можуть зцілювати, передбачати майбутнє, приймати
послання. Проте є відмінність. Людина, яка принесла
в жертву свої нижчі тіла заради служіння Світлу, ніколи не буде використовувати свої дари для отримання
видимих речей і знаків цього світу. Це можуть бути
гроші, влада, вплив, авторитет. Багато проявів нереальної частини людей існує в цьому світі.
Саме із цим пов’язана плутанина. Люди бачать
дива, бачать зцілення та не можуть відрізнити своєю
людською свідомістю представників пітьми від представників Світла.
А критерій тут може бути тільки один ‒ внутрішнє
знання, внутрішня інтуїція.
Дивіться, чинить людина у своєму житті так, як
вона вчить?
Вона навчає прощенню, але чи прощає сама?
Вона вчить відмові від гріха перелюбу, а чи так
вона чинить сама? Чи не допускає сама спотворення
сексуальної енергії? Вона навчає Божественної любові,
безкорисливості, а що ця людина має сама? Живе вона
в розкошах? Що вона їсть?
Дивіться. Спостерігайте.
Але будь-яка зовнішня людина потрібна вам як
вчитель тільки доти, поки ви не досягнете тієї ділянки свого шляху, коли вам не потрібен буде ніякий
вчитель зовні вас на фізичному плані.
Ви зможете зустрічатися з будь-якою Істотою
Світла, рівня якої ви досягнете у своїй свідомості. Ви
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Олеся Євсєєва. «Ті, що йдуть до Світла»

зможете отримувати знання безпосередньо від цих Істот Світла. І ваші вібрації із часом так будуть збігатися з вібраціями цих Істот Світла, що ви дозволите
їм бути присутніми в вас постійно. Ви надасте їм свій
тілесний храм і всі нижні тіла в повне володіння зі
своєї вільної волі. І тут немає нічого поганого, що не
відповідає вищому Законові. Тому що ми всі єдині й
маємо загальний Початок. Такий поділ притаманний
тільки цьому світові. У тонших світах Єдність відчувається все більше й більше, у міру стоншення матерії
та придбання якості Вогню, Полум’я.
Ви самі зі своєї вільної волі вибираєте, кому ви
служите. І це визначається рівнем вашої свідомості.
Відмовтеся добровільно від будь-якого прояву сил
пітьми через себе. Позбавтеся від всього того багажу,
який ви придбали за довгі мільйони років перебування
на цій планеті. Підносьте свою свідомість і полиньте
до Вищих Світів. Разом зі зростанням вашої свідомості станеться змінення цього світу. І всі ті, хто
чіпляється за старе й чий час минув, змушені будуть
розстатися з вашим світом, якому судилося, і дуже
скоро за космічними мірками, стати прекрасним і досконалим світом, а вашій планеті судилося перетворитися на сяючу зірку.
Я ЄСМЬ Присутність Єдиного,
і я бажаю вам успіхів на вашому Шляху
до безмежності Буття.
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Відкрийте свої серця
Божественній любові,
і ви зміните цей світ
Присутність Безумовної Любові
7 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Присутність Безумовної Любові у твоєму храмі. Якість Божественної Любові є головною та
домінуючою в тобі.
Ми вибрали тебе в якості нашого Посланника саме через це переважання якості Любові у твоєму серці.
Надто велике засилля сил антилюбові у твоєму
світі. Ми засмучені цим.
З усіх Божественних якостей якість Любові є найбільшою. Прагнення до любові, бажання любити й
бути коханим притаманне всім живим істотам. І саме
через порушення Божественного Закону внаслідок зловживання вільною волею за часів стародавньої Лемурії та Атлантиди, саме в цю найголовнішу якість були
несені найбільші спотворення.
Якби нам вдалося відновити цю якість у всій своїй повноті в душах всього лиш кількох людей, які перебувають у втіленні, ми дуже швидко поширили б цю
якість всім світом. Це якість, проти якої неможливо
встояти.
Це те, що дає миттєву співзвучність з Божественною Реальністю.
Дуже часто цю якість змішують зі статевим інстинктом. Звідси всілякі сексуальні збочення.
34

Здатність людини до творчості проявляється за допомогою прояву творчої моці через Любов. І та ж сама
творча міць, котра бере участь при зачатті дітей, лежить в основі всього, що людина створює у своєму
житті.
Людина у своїй основі подібна до Бога. І основна якість Бога ‒ це Любов. Тому людина не може не
творити.
А творча міць проявляється рівно настільки, наскільки вона не обмежується блоками антилюбові, укоріненими у свідомість людини ззовні й підтримуваними її недосконалою свідомістю зсередини.
Досконале Полум’я Любові надходить у цей світ
через вашу Я ЄСМЬ Присутність. Але на шляху цього
потоку Любові встають фільтри з ваших недосконалих думок і почуттів. І потік спотворюється. Ви проявляєте якість Божественної Любові постійно. Ви не можете не виявляти цю якість, тому що вона притаманна всьому творінню. Але вам слід просто прочистити
фільтри вашої свідомості, вашого сприйняття Божественної Реальності.
Відкрийте свої серця Любові, Божественній Любові, і ви зміните цей світ.
Немає сили в цьому світі, яка була б більш могутньою, ніж Любов.
Тому ті сили, які прийняли рішення відокремити
себе від Бога, передусім паразитують на викривленні
якості Божественної Любові.
Уся індустрія сексу, порнографії, стереотипи взаємин між статями, пропаговані й тиражовані засобами
масової інформації, спрямовані саме на те, щоб утримувати вас від прояву Божественної Любові.
Здається нешкідливим, якщо ви подивитеся фільм,
який культивує ваше прагнення задовольнити статевий
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інстинкт. Здається нешкідливим дивитися на оголене
жіноче тіло, що рекламує предмети ніяк не потрібні
вам для вашого духовного просування.
Але у вашій свідомості оселяється ненависть до
Божественної Любові. Ви добровільно зміцнюєте фільтри, що вмуровані у вашу свідомість і перешкоджають
вам проявляти якість істинної Любові у вашому житті.
Настільки велика різниця, відмінність існує між
споконвічним Божественним проявом Любові й тим
розумінням любові, яке міцно ввійшло із часів цих загиблих цивілізацій, що навіть важко навести порівняння.
Це як життя та смерть.
Одна з якостей святих ‒ здатність отримувати нектар Божественної Благодаті у своє серце. Немає ніякого задоволення в цьому фізичному світі, яке можна
було б порівняти з отриманням Благодаті Господньої.
Тільки чисті серця здатні отримувати цю Благодать.
Потік Божественної енергії, потік Божественної
Любові проходить всіма вашими тілами, пестячи вас.
Ви відчуваєте екстаз у кожній чакрі, у кожному енергетичному центрі.
Найкраще сексуальне задоволення, яке ви могли б
отримати у фізичному житті, неможливо порівняти із
цим переживанням Благодаті, посланої вам Богом.
Замисліться, чи так невразливо для вас, якщо ви
дивитеся порнографічні фільми, допускаєте лихослів’я,
буваєте присутніми в товаристві людей, які допускають
брудні думки й вчинки щодо жінок і взаємин статей.
Кожна така негативна вібрація сприяє вашому відділенню від якості Божественної Любові.
Споглядайте квіти, природу, посмішки дітей. Постійно оберігайте вашу любов від будь-яких проявів
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антилюбові. Оберігайте ваших близьких, ваших дітей.
Від того уявлення, яке отримає нове покоління про
Любов, залежить майбутнє вашої планети.
Справжня Любов починається із шанування жінки, Матері. І ті почуття, які ви відчуваєте до своєї Матері, можуть накласти відбиток на все ваше життя.
Найбільш щасливі ті сім’ї, у яких склалася традиція
поваги до Матері як охоронниці домашнього вогнища.
Нехай ніколи ваша свідомість не буде обтяжена
жодними неякісними думками, спрямованими проти
Матері, проти жіночої основи.
Ви всі матері в цьому світі. І чоловіки, і жінки. Ви
спустилися у втілення, щоб оволодіти якістю Божественної Матері. Тому правильне ставлення до жінки,
Матері буде запорукою успішного оволодіння вами
якістю Божественної Матері. І без цього оволодіння ви
не зможете осягнути Отця і Сина.
Я бажаю вам оволодіти якістю Божественної Любові у ваших нинішніх втіленнях.
Я ЄСМЬ Присутність Безумовної Любові,
і я пещу вас променями своєї Любові.
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Настав час повернутися в Отчий Дім
Улюблений Альфа
8 березня 2005 року

Діти мої улюблені, Я ЄСМЬ Альфа. Я подолав величезну відстань, не фізичну відстань, а відстань всередині свідомості цього Посланника, щоб мати можливість говорити з вами зараз.
Діти Землі, наблизився той час космічної можливості, про який ви чули з вуст посланників і пророків
протягом останніх кількох тисяч земних років.
Це час прямого й безпосереднього спілкування, коли ваші органи чуття не будуть більше обмежувати ваше сприйняття Божественної Реальності. Це час переходу на новий рівень свідомості, тонший рівень.
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Погодьтеся, що можливості ваших органів чуття і
можливості вашої свідомості надто обмежені.
Ви уловлені в пастці вашої обмеженої свідомості,
у яку самі вибрали потрапити. Ви думали, що будете
господарями своєї долі, своєї планети. Ви хотіли стати подібними до богів, але заздалегідь обмежили ваш
світ рамками цієї планети.
І так само, як настає час, коли з яйця має вилупитися пташеня, настав час космічної можливості,
коли ви повинні нарешті вийти за межі вашого світу.
Як досягти цього? Чи треба будувати все нові й
нові, усе досконаліші літальні апарати, дедалі більш
потужні телескопи?
Ні! Всі досягнення далеких світів і безмежності,
про які вас попереджали пророки й посланники минулого, лежать всередині вас.
Ви створені за образом і подобою Божою, і, отже,
немає нічого неможливого для вас у вашій творчості.
Творіть! Створюйте! Спрямовуйтеся!
Шукайте й знайдете.
Шукайте не в зовнішньому світі, що оточує вас.
Шукайте у глибині свого серця.
Слухайте серце. Ніколи не переривався цей найміцніший у світі зв’язок між вашою істотою та мною,
вашим Отцем. Просто, як всім дітям у перехідному
віці, вам була властива самовпевненість, ви хотіли випробовувати себе самі. Випробувати себе. Я не перешкоджав вам. Ви робили все, що хотіли, зі своїми тілами й зі своїм світом.
Але настала межа, закінчився той час, який був
даний вам для експериментування.
І пора повертатися додому, до Отця.
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І багато хто не повернеться. Тому що понадіялися,
надто понадіялися на тілесний м’яз, на хитку ілюзію,
що навколо вас у вашому ілюзорному світі.
Ви створили ілюзію за допомогою своєї свідомості,
користуючись моєю енергією. І ви самі загрузли в цій
ілюзії.
І як діти, коли зустрічаються з якоюсь трудністю,
шукають допомоги й звертаються за допомогою до
своїх батьків, так само й ви повинні тепер звернутися
за допомогою до мене, вашого Отця на Небесах.
Настав момент повороту циклів, коли на зміну розгортання ілюзії настає інший етап космічної п’єси ‒
згортання проявлених світів.
Можливо, ви знайомі з деякими східними системами світобудови. Дихання Єдиного. Видих Брами. Вдих
Брами. Розгортання Всесвіту і згортання його.
Це не одночасний процес, одна поворотна точка триває кілька мільйонів років, і ця тривалість різна
для різних систем світів залежно від ступеня матеріальності світу.
Для вас зараз важливо зрозуміти, що закінчився
час множення ілюзії та настає час згортання ілюзії.
Це займе багато часу за земними мірками. Але
цей процес вже почався. Чи хочуть деякі неслухняні
діти, чи ні. Ілюзія повинна бути згорнута. Свідомість
повинна бути змінена.
І все, що упирається, чинить опір Законові, буде
просто відправлено на переплавку в космічній печі,
подібно до торішньої трави або соломи.
Коли діти виростають, вони йдуть з рідної домівки. Вони йдуть по життю, створюють, творять своє
життя, експериментують. На жаль, блукаючи життєвими дорогами, не всі повертаються в рідну домівку.
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Я зараз зву вас Додому. Я звертаюся до всіх моїх
синів і дочок. Я люблю вас всіх, незалежно від того, що
ви робили неправильно в цьому або в будь-якому іншому зі своїх життів.
Настав час повернутися в Отчий Дім. Я прийшов,
щоб пробудити вашу свідомість, вашу пам’ять про ваш
Початок.
Я прийшов вам нагадати про вашу першу Любов.
Поверніться. Почуйте мій Поклик.
Спрямовуйтеся до контакту з тонкими світами у
своєму серці. Почніть пізнавати іншу реальність. І вона
ввійде у вашу свідомість. Ваша свідомість розшириться та буде здатна все більше й більше сприймати тонкі світи.
І спаде полуда з ваших очей, і ви побачите Ангелів та елементалів. Ви побачите Царство Боже навколо вас. Те царство, якого ви прагнули досягти в цьому фізичному світі, прийде до вас, у міру того як ви
будете відмовлятися у своїй свідомості від цього фізичного світу.
Дерзайте. Спрямовуйтеся.
І я зустріну вас із розпростертими обіймами в
Отчому Домі.
Я ЄСМЬ Альфа, ваш Отець на Небесах,
і я очікую вашого повернення
з терпінням і Любов’ю.
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Ніколи не ставайте дорослими
в питаннях пізнання
Божественної Істини
Улюблений Сурія
9 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Сурія, і я прибув з Великого Центрального Сонця в цей день для того, щоб дати слово Бога
через нашого Посланника. Майже рівно рік тому я
мав честь покласти мантію Посланника Божого на плечі Тетяни.
Вона в той час не могла повірити, що ця подія набагато реальніша в її житті, ніж те, що відбувається
навколо неї на фізичному плані.
Мантія Посланника не дається просто так. Її необхідно заслужити. І ця заслуга здобувається не в одному
втіленні. Потрібна ціла низка втілень, у яких індивідуум зобов’язаний довести свою повну відданість Волі
Бога, щоб заслужити цю мантію.
Проте заслуги минулого обов’язково повинні бути
підтверджені в цьому поточному втіленні. Без цього
наділення мантією неможливо.
Яким би успішним не було ваше служіння в минулому, в остаточному підсумку все визначається ступенем ваших нинішніх досягнень.
Ось чому ми особливу увагу приділяємо проходженню тестів індивідуумами, які вже мали мантії
Посланників у минулому. Ми маємо кілька індивідуумів, які перебувають у втіленні постійно, котрі вже
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мали мантії в минулому і які у своєму потенціалі готові підтвердити своє посланництво.
Однак питання наділення мантією того чи іншого індивідуума, який перебуває у втіленні, вирішується на найвищому рівні, на Великому Центральному
Сонці.
Тому я прошу вас із повагою прийняти мантію
Посланника, що лежить на плечах Тетяни.
Відразу після публічного оголошення її посланництва будь-яка неповага, висловлена вами на адресу
нашого Посланника, автоматично приносить вам карму, що лежить між вами й Богом. А це той вид карми,
який найважче підлягає трансмутації.
Ми захищаємо наших посланників, і не вам вирішувати, кого ми обираємо.
В умовах, що склалися зараз на Землі, ми ставимо для себе завдання прояву взаємодії між нашими посланниками. Ви знаєте, що в минулому, якщо два наших посланника зустрічалися у фізичному втіленні й
вступали в контакт один з одним, то, переважно, вони
не визнавали один одного як посланників і не були
здатні взаємодіяти один з одним. Це визначалося рівнем свідомості посланників і не могло бути подолано
до того моменту, коли настає новий етап космічної
можливості.
Улюблений Санат Кумара говорив вам через цього Посланника, що час змінився. Він дійсно змінився.
І ми вступаємо в новий етап, коли два й більше наших Посланників будуть здатні розпізнати один одного
й працювати спільно.
Трудність тут полягає в тім, що одна й та ж Божественна Істина по-різному переломлюється в розумах людей, які перебувають у втіленні, залежно від
тих систем світогляду, у яких формувалася свідомість
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індивідуумів з моменту початку їхнього теперішнього
втілення.
Саме в цьому завжди полягала трудність ‒ знайти
точки порозуміння та дотику у, здавалося б, абсолютно різних поглядах на Бога, які ці індивідууми виражають через свою зовнішню свідомість.
Проте коли ви підноситеся у своїй свідомості, переходите на вищий рівень вашої свідомості, ви бачите,
що те, що здавалося нездоланним протиріччям для вашої зовнішньої свідомості, насправді було просто підходом з різних боків до однієї і тієї ж Істини.
Повірте мені, не варто надто відстоювати будь-яке
розуміння вашою обмеженою свідомістю тієї чи іншої
Істини. Ваша свідомість настільки недосконала, що
просто нерозумно стверджувати й проголошувати свою
істину як єдино вірну й непогрішну. Це подібно до
двох сперечальників, один з яких стверджує, що Земля плаває в морі на трьох китах, а інший стверджує, що
Земля спочиває на трьох слонах.
Зараз вам здається смішним навіть уявити собі цю
суперечку. Однак більшість релігійних конфліктів і
воєн у своїй основі мали аналогічні причини.
Ви діти. Ви сидите на березі океану Божественної Мудрості, і ви намагаєтеся пізнати цю Мудрість
дитячим допитливим розумом. Ніколи не виходьте із
цього дитячого стану свідомості. Ніколи не ставайте
дорослими в питаннях пізнання Божественної Істини.
Будьте як діти, і ви зможете досягти тих висот у
своїй свідомості, які були недоступні дотеперішнім
поколінням людей.
Я споглядаю Землю своїм духовним баченням. І я
бачу все більшу й більшу прірву, яка відділяє свідомість людей, що дозволяють Божественній Істині осе46

литися в їхніх серцях, і свідомість тих людей, які опираються у своєму розумінні Істини, що здається їм
правильною тільки з тієї причини, що дісталася їм у
спадок з вірою їхніх предків. Але є і ті, хто настільки
зупинився у своєму розвитку, що перестав згадувати
саме ім’я Бога у своїх повсякденних справах.
Ми готові надавати людству Землі всю можливу
допомогу, ми готові використовувати всю Міць Небес
для надання цієї допомоги, але ми не можемо надати
цю допомогу вам доти, поки ви не попросите про допомогу.
Що заважає вам щиро у своєму серці звернутися
за допомогою до вашого Отця Небесного? Що заважає
вам?
Я скажу вам, що вам заважає. Вам заважає ваша
карма, яка лежить між вами й Богом. І перше, що ви
повинні зробити, це побажати подолати цю карму у
своєму серці.
Бог може все, але чому ви не бажаєте прийняти
його допомогу?
Ви забули ваш Початок, ви забули, звідки ви прийшли.
Не ображайте моїх посланників, які прийшли нагадати вам про це. Пам’ятайте, що проявити неповагу
до посланників Божих ‒ означає проявити неповагу
до самого Бога. А це тяжкий гріх, спокутувати який
можна, тільки проходячи через велике страждання.
Мені боляче бачити ті страждання, які доводиться
переносити людям Землі.
І мені хотілося б донести до якомога більшої кількості цих, які страждають, що ваше страждання ви
породили самі й ви здатні позбавитися цього страждання буквально за помахом чарівної палички. Ви
просто повинні прийняти Бога у своєму серці. Ви має47

те відкрити свої серця Божественній Істині й уподібнитися в її пізнанні дітям, які сидять на березі океану.
Я залишаю вас наодинці з вашими роздумами про
Бога і його посланників у ваших серцях.
І я прошу вас задуматися про те, що кожен з вас
може стати моїм Посланником. Посланництво ‒ це
просто певний моментум досягнень на шляху щирого
служіння Божественній Істині.
Зараз я хочу, щоб ви розкрили свої серця та побажали позбавитися тієї якості, тільки однієї якості,
котра, як ви вважаєте, найбільш перешкоджає вам у
вашому просуванні Шляхом.
Щиро у своєму серці побажайте позбавитися цієї
якості, і я допоможу вам, і ступінь цієї допомоги
буде пропорційним вашій вірі в Бога й Божественну
Істину.
Це мій подарунок вам, який я роблю сьогодні.
Я ЄСМЬ Сурія,
і я сподіваюся на зустріч з тими з вас,
хто готовий до прийняття цієї
нової можливості, нової диспенсації.
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Ви повинні звести піраміду
Божественної Реальності
у своїй власній свідомості
Гаутама Будда
10 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Господь Світу, Гаутама Будда, я прийшов сьогодні через цього Посланника, яка дала можливість мені говорити через неї.
Із часу мого втілення на цій планеті принцом Сіддхартха, я приходив на цю планету безліч разів, і я
був присутній у храмах тих, хто підготував себе для
моєї присутності. І я продовжую це робити зараз. Ступінь досягнення Будди дозволяє вам проєктувати свою
присутність у багатьох індивідуумів, які перебувають
у різних системах світів.
Тому частина мене може одночасно бути присутньою в багатьох на цій планеті.
І я маю повідомити вам, що я присутній серед інших і в цьому Посланнику, яким би дивним вам це
не могло здатися. Ступінь моєї присутності визначається рівнем досягнень людини в цьому втіленні, і ступінь моєї присутності може змінюватися час від часу.
Зараз ступінь моєї присутності в Тетяні становить
50 відсотків. Це дуже багато, і це той ступінь моєї
присутності, який дозволяє їй досягати 33 ефірного
рівня, з якого вона приймає ці диктовки.
Я хочу трохи відкрити секрет, як це відбувається.
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Спочатку ми піднімаємо вібрації Посланника через нагнітання енергії Світла в чакрах. При цьому всі
тіла координуються та стають співзвучними Вищій
Реальності Буття. Коли ступінь співзвуччя з Божественною Істиною досягає найвищої можливої за цих
обставин межі, ми починаємо посилання енергії, що
несе певну інформацію в нижчі тіла Посланника.
Це подібно до того, як ми начебто наповнюємо
якийсь резервуар енергією Світла.
Ємність цього резервуара обмежена індивідуальним ступенем досягнень Посланника. Потім ця енергія перетворюється в доступну для сприйняття форму у вигляді думок і зорових образів, які виникають у
фізичному мозку Посланника й можуть бути вимов-

С.М. Реріх «Подвиг», 1938 р.
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лені чи записані. Під час запису цих думок та образів
використовується внутрішня мова Посланника й притаманна їй особливість словесних формулювань.
Тому первісно чиста енергія, що несе в собі абсолютну Істину, на цьому етапі перетворення забарвлюється системою світогляду, властивою цьому Посланникові, і обмежується її зовнішньою свідомістю.
Я так докладно описую механізм, який ми використовуємо для передачі цих диктовок, щоб ви зрозуміли, що у нас немає від вас секретів. Ми готові до
відкриття всіх таємниць Космосу. Питання в тім, чи
готова ваша свідомість до приймання цих таємниць?
Чи витримає вона?
Тому щоразу частина Істини передається не у вигляді слів, а у вигляді енергії, яку несе сам текст повідомлення. Це допомагає нам обійти вашу зовнішню
свідомість і звернутися безпосередньо до тієї частини вас, яка ніколи не забувала про свій Витік, і пробудити цю частину вас самих.
Тому основне завдання, якого ми бажаємо досягти передачею диктовок через цього Посланника, ‒ це
пробудження вашої пам’яті про вас самих і донесення
цієї глибинної пам’яті до вашої зовнішньої свідомості.
Ви помітили, що ці диктовки даються дуже простою мовою. Вони не містять ніяких плутаних викладів, хитромудрих істин. Тому що насправді Божественна Істина дуже проста, і вона доступна навіть
свідомості дитини. Вірніше, вона доступна якраз тільки свідомості дитини.
Так званий життєвий досвід, який ви набуваєте в
ході вашого перебування на Землі, переважно, ускладнює сприйняття цієї Істини.
Ваш життєвий досвід ‒ це те, що дозволяє вам
існувати в умовах фізичної ілюзії. А для того, щоб
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усвідомити Божественну Істину, якраз потрібно відмовитися від цього фізичного, набутого вами досвіду.
Це та якість, якій вам доведеться навчитися. Ви
повинні постійно відчувати в собі перебування двох
основ. Духовної основи і фізичної. Ви маєте постійно
пам’ятати, що духовна основа є головною вашою частиною. А фізична частина вас самих є минущою та
необхідною вам тільки на певному етапі вашої індивідуальної еволюції.
Коли ваше ототожнення з вашою істинною духовною ідентичністю досягне певної критичної позначки,
ви почнете поступово втрачати нереальну частину вас
самих. Ваші тіла будуть ставати дедалі менш щільними, і поступово ви позбавитеся своїх фізичних тіл.
Проте ви маєте розуміти, що це не одночасний процес. Це процес, що триває багато сотень тисяч і мільйонів років. Одночасно зі зміною ваших фізичних тіл
буде змінюватись і навколишня фізична обстановка
вашого світу, яка насправді є просто дзеркалом, у якому відображається ваша свідомість.
Тому через сотні тисяч років ви будете існувати в
іншому, менш щільному світі. Але це станеться не
раніше, ніж ви зміните свою свідомість.
Тому ви розумієте, усе те, що буде надто прив’язано до речей цього ілюзорного світу, не зможе існувати в новій реальності, яка є планом Бога для цієї
планети так само, як і для інших планет і світів.
І насправді ці люди уподібнять себе до торішньої
трави, яка не зможе існувати в новому світі й повинна бути просто спаленою в космічній печі.
Ми приходимо знов і знов, щоб пробудити вашу
свідомість до усвідомлення Нової Епохи, нового часу.
І ми не втомлюємося знову й знову повторювати
вам одні й ті самі речі. І ми будемо робити це ще й
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ще доти, поки ви не будете уособлювати себе з безсмертною частиною вас самих, доти, поки ви не перестанете чіплятися за старий світ, свій старий фізичний дім, який слугував вам вірою і правдою і в якому
ви мали можливість отримувати все необхідне для
розвитку ваших душ.
Але зараз настав час переїхати в новий, досконаліший дім. І саме зараз настав той етап, коли ви повинні
побудувати цей дім для себе.
А це будівництво здійснюється всередині вас шляхом змінення вашої свідомості, і це абсолютно грандіозне будівництво. Ви повинні звести піраміду Божественної Реальності у своїй власній свідомості.
І ви робите це, ви вже зводите цю піраміду, читаючи ці диктовки, отримуючи необхідну інформацію у
вигляді слів та енергії, необхідної для перетворення
вашої свідомості.
Я радий цій зустрічі з вами. І я бажаю вам успіхів
на вашому шляху.
Я ЄСМЬ Гаутама,
і я сподіваюся на зустріч з вами в найближчому
майбутньому через цього Посланника.
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Вірогідність повідомлень,
що приходять у фізичний план
Санат Кумара
13 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Санат Кумара, який знову прийшов через свого Посланника. Свідомість будь-якої людини
піддається впливу форм думок і образів цього щільного світу. Ці форми й образи плавають подібно до
гігантських риб в акваріумі й шукають, чию свідомість вони можуть поглинути. Тому наше завдання
відсунути ці недосконалі зразки й прибрати їхній негативний вплив настільки, наскільки це можливо.
Присутність цих енергетичних згустків і їхнє неконтрольоване переміщення у просторі дуже ускладнює
нашу роботу.
Свідомість людини дуже рухлива. Здається, що
людина перебуває в нерухомому стані, проте її свідомість у цей момент притягується співзвучними їй за
вібраціями енергетичними образами й може подорожувати різними шарами астрального й ментального
плану.
Тому завдання дати якесь чисте знання дуже важко реалізувати.
Це перше обмеження. Друге обмеження пов’язане з тими шарами свідомості, які напрацьовані людиною ‒ провідником інформації чи посланником ‒ у
поточному втіленні. Ця енергія молода й дуже активна, до кінця подолати цю енергію не видається
можливим.
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Ось дві основні проблеми, з якими ми зустрічаємося при будь-якій передачі інформації з тонкого плану у фізичний світ.
Особливу складність викликає словесна передача
інформації, так звані диктовки. Їхня якість міняється
від разу до разу, від одного сеансу до іншого.
Тому вірогідність інформації, що передається, міняється постійно. І ця вірогідність може бути кращою
або гіршою від разу до разу. Тому судити про вірогідність приймача інформації можна лиш протягом значного проміжку часу. У такому випадку підходить вислів: якщо це істина, то вона не перестане проявляти
себе, якщо це випадковий процес, навіяний певними
астральними енергетичними згустками, то після закінчення певного проміжку часу, що визначається внутрішньою силою, властивою цьому енергетичному потоку, процес приймання інформації буде або припинений, або за якістю інформації, що приймається, буде
виявлено її джерело.
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Людина, керована цими сліпими астральними силами, сама не здатна оцінити якість одержуваної інформації.
Тому процес приймання Послань дуже складний і
вимагає значних зусиль як з нашого боку, так і з боку
приймача інформації.
Вірогідність знань, що містяться в посланнях, також може змінюватися раз по раз.
Ви можете запитати, навіщо нам знаходити індивідуумів, які здатні приймати послання, і продовжувати й продовжувати знов і знов давати ці Послання та
диктовки?
Відповідь на це запитання міститься в самому запитанні. Ми робимо це, тому що це необхідний етап,
перед яким стоїть людство зараз. Багато людей починають чути тонкий план, вступати у спілкування з
різними силами. Не всі із цих людей усвідомлюють,
що це за сили, з якими вони починають взаємодіяти.
І є серед них цілком дружні, бажаючі добра. А є і цілком злісні сутності, котрі використовують людину,
якою вони оволоділи, для своєї корисливої мети. А корислива мета одна, як і у всьому цьому нереальному
прояві, ‒ відвести якомога далі від пізнання Божественної Реальності.
Усе в цьому світі має два боки. Будь-яка діяльність, притаманна цьому світові, носить подвійний характер і може бути спрямована як до блага, добра, так
і до зла, смерті, пекла.
Приймання послань і диктовок ніяк не вирізняється від будь-якої іншої діяльності й від будь-якого
іншого прояву цього двоїстого світу.
Як тільки з’являється якийсь новий винахід, здавалося б, первісно спрямований на благо, добро, майже
миттєво ілюзорні сили цього світу починають опано56

вувати цей винахід і направляти його для здійснення
прямо протилежних цілей. Візьміть будь-який приклад. Один з останніх винаходів ‒ інтернет, що дає великий ступінь свободи майже миттєвого спілкування
через океани й материки. Ще кілька десятків років
тому людський мозок сприйняв би таку можливість як
фантазію. І чим заповнений інтернет сьогодні? Замість
того щоб нести ідеї добра, він на 90 відсотків заповнений найбільш сумнівними зразками, породженими
двоїстим людським інтелектом.
Зерна істини також містяться в цій світовій інформаційній системі й точно в такій самій пропорції,
у якій істина є в цьому світі. Один до десяти. Так, Істина, Божественна Істина в цьому світі присутня зараз
тільки на 10 відсотків.
Спілкування з тонкими світами не є ніяким винятком із цього правила. І відсоток вірогідності інформації, яка присутня у посланнях з тонкого плану,
становить ту саму пропорцію 1 : 10.
Це не означає, що вірогідність всіх повідомлень
така. Є повідомлення, які приходять у цей світ з вірогідністю 95 відсотків і більше. Але 90 відсотків таких
повідомлень містять брехню.
Тому ми використовуємо для тих наших представників, з якими ми працюємо, певні способи передачі
інформації та даємо їм ключі доступу до цієї інформації, відомі тільки їм і одержувані впродовж тривалого процесу навчання, упродовж якого наші посланники проходять певні й вельми важкі випробування,
доводячи своє право на приймання інформації з Божественного Джерела.
Проте, щоб вам мати можливість самим розрізняти якість і вірогідність інформації, що приходить
від різних джерел, ви повинні розвивати в собі здат57

ність до розрізнення рівня цієї інформації. Слухати й
розрізняти вібрації, що містяться в посланнях з тонких світів.
Навіть наявність мантії нашого Посланника не
дає можливості постійно доносити Істину. Відсоток
Істини змінюється від разу до разу, від одного сеансу
до іншого, залежно від зовнішніх умов і внутрішнього стану посланника.
Я підняв сьогодні дуже складну тему вірогідності
повідомлень, що приходять у фізичний світ.
Але оскільки цей процес спілкування між світами
буде продовжувати розвиватися, то ці знання будуть
необхідні вам, щоб знаходити ці 10 відсотків істини у
всьому, що вас оточує, і у всьому, що приходить до вас
із різних інформаційних джерел: радіо, газет, телебачення, інтернету або послань, отриманих з тонкого
світу.
Тому єдина порада, яку я можу дати вам і яка
захистить вас від цих 90 відсотків брехні, властивої
вашому світові, ‒ це вдосконалення свого власного
приймача.
Очищайте свої тіла. Очищайте своє фізичне тіло,
ментальне тіло, емоційне тіло, ефірне тіло.
Стежте за своїм колом спілкування, стежте за своїми думками, стежте за своїми почуттями.
Контролюйте себе протягом дня. Про що ви думаєте? Чи перебуваєте ви в гармонії?
Не думайте, що ті вибори, які ви робите впродовж
дня, нешкідливі для вас.
Ваші переваги, те, що ви вибираєте, чим ви вважаєте за краще займатися, накладають на вас незмивний енергетичний наліт, позбавитися якого буває важко протягом одного втілення.
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Усе, що вас оточує, є енергія, вібрації. І, віддаючи
перевагу недосконалим видам діяльності, ви добровільно накладаєте на себе все більш і більш обмежень.
Будь-яке властиве звичайній людині буденне заняття, здавалося б, абсолютно нешкідливе, може відкласти ваше просування Шляхом на невизначений час.
Стежте за тим, що ви робите впродовж дня.
Скільки часу ви витрачаєте на перегляд нескінченних
серіалів, на розмови в курильнях, на спілкування з так
званими друзями. Чи так все це необхідно для вашого
духовного зростання?
Ви не можете миттєво звільнитися від ваших пут,
але ви можете це робити поступово, день за днем, крок
за кроком, відмовляючись від однієї прихильності за
одною, рухатися та рухатися шляхом, ніколи не зупиняючись і керуючись тільки вашим внутрішнім прагненням повернутися додому, до Бога. Яке було одвічно з вами і яке й зараз притаманне вам. Треба просто
згадати свою першу Любов. І йти.
Я ЄСМЬ Санат Кумара,
і Я ЄСМЬ завжди з вами на вашому Шляху.
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Пийте Нектар Божественної Енергії
Улюблений Сурія
14 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Сурія, який знову прийшов через цього
Посланника. Рівно рік тому я поклав мантію на її плечі на Великому Центральному Сонці. І потрібен був
рівно рік для активізації цієї мантії.
Служіння у вигляді приймання диктовок є найбільш відповідальним. Це та можливість і допомога,
яка в нинішній час надається Вознесеними Сонмами
людству Землі.
Диктовки містять наші вібрації, нашу енергію.
І якщо слова диктовок можуть бути перекручені свідомістю втіленого посланника, то енергетична складова диктовок, закладена нами в момент передачі Послання, може бути видалена лише за нашим бажанням.
Ви можете відчувати енергію, що міститься в диктовках не тільки як вібрацію чистоти (для того щоб
відчути високу вібрацію, ви маєте бути співзвучні їй),
але ви можете відчути енергію, що міститься в Посланні, за вашим інтересом до цього Послання.
Вам просто захочеться його прочитати. І ваша зовнішня свідомість навіть не зрозуміє, що під час читання Божественний Енергетичний Нектар отримують
всі ваші тіла.
Ваші тіла відчувають постійний голод, вони буквально жадають Божественної Енергії. Вібрації навколишнього світу є енергетичним сурогатом. Це пожи60

ва, яка не дає вашим тонким тілам необхідного енергетичного підживлення.
Ви маєте потребу в нашому підживленні. Ви повинні бути нагодовані.
І ми робимо це знов і знов через кожного посланника, особливо на початку його діяльності, коли
напади на енергетичний канал ще не активізовані з
боку сил пітьми, сил, що протистоять нам.
Пийте нектар Божественної Енергії, згадуйте про
Отчий Дім. Слухайте знайомі вібрації Вищих світів,
згадуйте ці вібрації.
Мені так хочеться погладити вас всіх по голові,
приголубити, дати вам свій захист, заспокоєння, любов, розраду.
Ви ‒ воїни в цьому світі, ви ‒ духовні воїни, і ви
ведете безперервну битву. Ця битва почалася в мить
початку ілюзорного прояву, і вона закінчиться після
того, як Всесвіт закінчить цей цикл свого існування і
проявлені світи будуть згорнуті. Доти триватиме ця
битва між силами світла і пітьми, що протистоять одна
одній і переходять одна в одну.
Вічний рух, вічне прагнення та вічна опозиція
розвиткові.
Утілене людство має різні рівні свідомості. І різні
рівні свідомості по-різному розуміють цю битву й порізному намагаються брати участь у цій битві.
Усе дійсно визначається свідомістю людини. Спробуйте в середні віки сказати лицареві, який збирається
в похід на захист гробу Господнього, що він невірно
розуміє битву, що відбувається в цьому світі.
Спробуйте у ваш час сказати терористам-смертникам, що вони невірно розуміють битву, що відбувається.
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Спробуйте сказати тим людям, які отримали вчення від попереднього посланника й намагаються словом вершити суд на цій Землі, що вони неправильно
розуміють битву.
Ви можете собі уявити, чим закінчаться ваші спроби переконати цих різних людей, що вони не мають
рації.
Це їхній рівень усвідомлення Божественної Реальності. І вони готові багато чим щиро пожертвувати в
житті, навіть пожертвувати самим життям для перемоги тих сил, на захист яких вони виступають.
Проблема полягає в тім, що рівень свідомості цих
людей визначає, на захист яких сил вони реально
виступають.
І якби вони були наділені свідомістю Будди або
Христа, то вони розуміли б, що будь-який прояв бо-
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ротьби на фізичному чи тонших планах думок і почуттів сприяє множенню ілюзії.
А дві сили, які борються в рамках цього творіння,
є якраз силами ілюзорними, спрямованими на примноження ілюзії, і силами Реального Божественного світу,
які спрямовані на згортання ілюзії. Це битва на Небесах, яка триватиме доти, поки існує проявлений Всесвіт, доти, поки існують проявлені світи.
Ця битва, зведена до рівня свідомості людей, які
живуть нині, сприймається ними в міру їхньої свідомості. І їхні дії в цій битві повністю узгоджуються з
тими енергетичними, кармічними відкладеннями, які
вони отримали в минулому. І ті лицарі, які готові були вбивати іновірців у своїй, як їм здавалося, справедливій битві за Христа, зараз воюють словом і продовжують зв’язувати сили пітьми й боротися проти них
трохи іншими засобами.
І якщо їм сказати, що вони чинять невірно з погляду вчення Будди й Христа, вони ніколи не повірять
вам. Тому що це їхній рівень свідомості.
І та енергія, яку містить їхній електронний пояс,
повинна вичерпати себе, вона буде повертатися до них
знову й знову в різних втіленнях доти, поки їхня свідомість не підніметься до такого ступеня, що почне
розуміти істинний сенс битви, що відбувається в цьому світі.
Ця битва буде існувати до того часу, поки свідомість людства буде допускати цю битву всередині своєї
людської свідомості.
Світ є відображенням свідомості людини. І той індивідуум, який досягає свідомості Будди, той індивідуум, який досягає в медитаціях того стану, котрий називається нірвана, розуміє, що в цьому стані немає ніякої
боротьби. У цьому стані присутня тільки любов, гармо63

нія, блаженство, радість. Усі Божественні якості, що не
затьмарені низьким станом людської свідомості.
Ви багато бачите навколо себе Будд, які перебувають у медитації?
Ви можете мені не повірити, але один такий Будда
здатний втримувати баланс за всю планету.
І коли у ваших містах на лавках у парку й під деревами сидітимуть Будди в позі медитації, і на них
просто ніхто не буде звертати уваги, тому що це буде
настільки ж природним явищем, як пенсіонери, що
прогулюються зі своїми чотириногими друзями; коли
це станеться, не буде тероризму, не буде догматиків з
різних релігійних конфесій, які завзято сперечаються
та доводять один одному, що їхнє розуміння Бога є
найвірнішим.
Але доти, поки це станеться, кожен буде відпрацьовувати свій кармічний багаж і зустрічатися з тими
ситуаціями в житті, які будуть підштовхувати його на
новий рівень розвитку свідомості, на новий східець,
що веде до осягнення Божественної Істини.
Я повернуся. Я сподіваюся на те, що я повернуся
та зможу дати вашій думці правильний напрямок.
Принаймні, я сподіваюся, що знайдуться у втіленні
люди, готові вислухати Вчення Будди.
Я ЄСМЬ Сурія.
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Ми вказуємо вам Шлях
Санат Кумара
15 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Санат Кумара. Я прийшов. Стало традицією давати диктовки через цього Посланника. Ми
продовжимо доти, поки не зміняться зовнішні або внутрішні обставини.
Надто велика рідкість отримати при нинішньому
стані у світі досить чистий провідник для сприйняття
нашої інформації.
Ви стикнулися у своїй свідомості з деяким сумнівом при читанні цих диктовок. Дійсно, є певна відмінність у наданій інформації від того, як ця інформація
подається через інших людей, посланників, які перебувають у втіленні.
І ця відмінність пов’язана з більшою відвертістю.
Ми намагаємося не стільки дати інформацію в руслі
старих вчень, отриманих вами за останній час, але намагаємося розширити ваше розуміння про тонкий світ.
Будь-яка система світогляду, якою б стрункою вона не
здавалася, лише приблизно й дуже приблизно описує
тоншу реальність. Тому ми обрали інший шлях ‒ давати інформацію, не прив’язуючись ні до якої конкретної, уже існуючої системи чи термінології. Як ви
змогли помітити, ми не використовуємо майже ніяких
термінів, які вже застосовуються в інших релігійних і
світоглядних системах.
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Розрахунок простий. Істина має бути викладена
так доступно, щоб бути зрозумілою навіть дитині.
Ви помітили, яке ускладнення часом присутнє в
тих чи інших системах. Так, будова Всесвіту дуже
складна й для людської свідомості на цьому етапі його
розвитку навряд чи збагненна.
Тому, як би просто ми не намагалися викласти деякі речі, ви не здатні їх сприйняти. Тому ми обрали інший шлях. Це шлях, який просто дає напрямок вашій
свідомості, який орієнтує вас у правильному напрямку.
Коли ви знаєте, у якому напрямку вам рухатися, то ви
зможете самі передбачити все, що вам необхідно взяти
із собою в дорогу. Ви знайдете і духовні інструменти,
які найбільш підходять вам, і духовні практики, і духовні методики. Але ви вже не будете блукати тут і
там, тому що напрямок, внутрішній орієнтир, компас
вашої свідомості має вірний напрям.
І цей напрямок задається дуже тонко й делікатно,
щоб не викликати відторгнення вашої зовнішньої сві-
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домості. Ви помітили, що вся або майже вся інформація, що передається нами через цього Посланника,
прийнятна вами. Ваша свідомість шукає протиріччя,
шукає, за що може зачепитися ваш критичний розум.
І не знаходить.
Тому що, чим вище рівень викладу Істини, тим
важче знайти протиріччя.
Приклад може бути наведений такий. Ви бачите
перед собою вершину ‒ Вершину Божественної Свідомості з блискучою білосніжною шапкою, яка її покриває. Але коли ви відправляєтеся в дорогу до цієї
вершини, ви входите в ліс, блукаєте по ущелинах, видираєтеся на скелі, і ви вже не бачите вершини перед
собою.
Це схоже на те, як ви потрапляєте у структуру
будь-якої церкви чи організації зі своїми правилами,
настановами, догмами. Вас буквально обплутує непролазний чагарник з догм і правил. Ніхто вже не пам’ятає, навіщо ці правила були встановлені, але від вас
вимагають, щоб ви цих правил неодмінно дотримувалися, інакше ви будете або горіти в пеклі, або з вами
трапляться всі уявлені у вашому світі біди.
Але якщо ви пам’ятаєте, постійно пам’ятаєте про
ту вершину Божественної Свідомості, до якої ви спрямовуєтеся, то ви пройдете крізь цей чагарник, що чіпляється своїми колючками за вас, і він не заподіє вам
шкоду.
Так само, якщо ви входите в густий ліс, складений
з догм століттями існуючих релігій, і ви вже не бачите
за цими догмами й правилами навіть блакитного неба,
ви згадуєте про Божественну Вершину, до якої ви прямуєте шляхом, і знаходите вихід із цього лісу .
Коли ви продовжуєте шлях і починаєте видиратися по скелях і кам’яних ущелинах, складених з но67

вих учень, молодих і ще дуже слизьких і хитких, то ви
згадуєте про Божественну Вершину й отримуєте допомогу й підтримку у вигляді руки друга чи троса,
спущеного вам вашими братами, які вже піднялися
вище.
Ці диктовки не для тих, хто знайшов заспокоєння
на лісовій полянці, біля струмка, наповненої щебетанням птахів і метеликами, що пурхають. Ці полянки
подібні до тих вчень і сект, де вам навіюють, що ви
маєте спрямовуватися до блаженства, перебуваючи у
вашому світі, ви повинні всіх любити, проявляти тільки хороші людські якості.
Не може бути досконалості у вашому світі. І чим
довше ви будете розігрувати із себе святих, тим
більш болісному удару ви піддастеся. Удару, який
розбудить вас від сну на чудовій полянці й спонукає
вас іти на вершину, перемагаючи себе, перемагаючи
свою недосконалість. У міру підйому будуть проявлятися всі ваші давні болячки, усі травми, отримані
вами не тільки в цьому втіленні, але й у минулих.
Ви будете продовжувати рухатися вперед, долаючи біль від цих травм, забитих місць, ран, хвороб.
Наше завдання дати вам шлях, дати вам вірний
напрямок, а підете ви самі, кожен своєю індивідуальною дорогою.
Але, отримавши правильний напрямок, ви вже
ніколи не заблукаєте.
Ми вказуємо вам Шлях до найвищої вершини
осягнення Божественної Реальності.
Ось шлях. Ідіть. Дерзайте, тільки не зупиняйтесь
у своєму розвитку.
Уперед!
Я ЄСМЬ Санат Кумара
з вами протягом всього вашого шляху.

68

Дальні Світи відкриті для відвідування,
і вони чекають вас
Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ
16 березня 2005 року

Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ, я промовляю зсередини тебе.
Відповідність, співзвуччя ‒ ті якості, які необхідні для прояву, щоб мати можливість приймати диктовки з тонкого плану. Без цих якостей неможливо досягти того стану повної відчуженості від всього, що оточує на фізичному плані, відірвати свою свідомість від
навколишньої реальності й піднятися ввись.
Можна візуалізувати вихід з тіла й підйом до Вищих Світів як сходження на вершину. Насправді мить
переходу на тонкий план пов’язана з підйомом рівня
вібрацій. Якби фізичне тіло було краще підготовлене
до таких подорожей у просторі і в часі, то можна було
б досягти такого рівня вібрацій, який дозволив би пересуватися в будь-якому напрямку й у будь-яку систему світів.
Проте фізичний храм, фізичний провідник дуже
грубий і не може витримати навіть незначного підвищення вібрацій. Він просто згорить.
Тому для подорожей ми використовуємо тонкі тіла.
І тут на перший план виходить готовність цих тонких
тіл до подібних переміщень. У більшості людей тонкі тіла так уражені, що не мають ні правильної форми,
ні необхідної легкості.
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Стан тонких тіл повністю залежить від рівня свідомості людини. Тому подорож до далеких світів для
більшості людства Землі просто недоступна. Ваші тонкі тіла ‒ це ви самі, тільки в тоншому світі. І наскільки ваша свідомість готова прийняти тонкий світ, настільки ви отримуєте рухливість у тонкому світі.
Переважно, більшість людства не може піднятися
вище шарів так званого щільного астралу. І ці шари не
дають можливості відриватися від Землі й відвідувати
тонші й розвиненіші системи світобудови.
Тому на перший план виходить завдання прийняття тонких світів і завдання вдосконалення своїх
тонких тіл з метою придбання здатності переміщатися
цими світами.
Ви повинні надбати здатність залишати своє тіло
й подорожувати світами. Це ‒ якість наступного рівня розвитку свідомості людства, і вона буде надбана
людством так само ж, як вам належить позбавитися
скафандрів плоті, що посковували вас.
Дальні Світи відкриті для відвідування, і вони чекають вас. Але вам необхідно набути легкості, звільнитися від вантажу ваших кармічних напрацювань на
цій планеті.
Подільність тіл, просторові переміщення в тонких тілах ‒ це дуже близький етап еволюції людини,
коли вона з істоти, скутої рамками однієї планети й
прив’язаної до цієї планети, стає Космічною Істотою.
Істотою, для якої домівкою є весь космос, увесь проявлений Всесвіт.
Цей етап людської еволюції відкриється перед
вами, як тільки ви завершите школу Землі. А на це
піде ще багато людських років.
Я хотіло б торкнутися питання так званого вознесіння.
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Не можна сказати, що через попередніх Посланників були дані невірні знання про вознесіння. Але вознесіння як процес, при якому ви назавжди залишаєте
цей фізичний світ і переходите до існування на тонкому плані, не відбуватиметься так, як ви це собі уявляєте.
Ви возноситеся поступово, як би частинами, переходячи з раси в расу, з одного космічного циклу в
інший космічний цикл. Але остаточне вознесіння як
процес досягнення якоїсь кінцевої мети недосяжне.
Тому що розвиток безмежний і не може бути зупинений. Ніяка мета не є кінцевою.
Ви возноситеся щодня у своїй свідомості, у своїх
вібраціях, набуваючи щоразу більшу свободу й досягаючи того енергетичного рівня, якому відповідають ваші вібрації.
Усередині вас є та частина, яка вже досягла так
званого вознесіння в минулих космічних циклах. Ця
частина вас є вашим Я Христа, або Вищим Я. І це та
частина вас, за допомогою якої ви витягуєте всі ваші
нижні тіла із цієї матеріальності.
Ваше Я Христа є вашою точкою опори, провідником, який вказує вам шлях і керує вами.
Тому так необхідний цей зв’язок з вищою частиною вас самих. І зараз цей зв’язок стає реальністю
для все більшої і більшої кількості людей, які перебувають у втіленні.
Підвищуючи рівень своєї енергетики, ви отримуєте можливість спілкування з вашим Я Христа. І ви
отримуєте досвід спілкування з найвищою частиною
вас самих, вашою Я ЄСМЬ Присутністю. Відбувається
рівно те, що ви припускаєте у своїй свідомості.
Якщо ви допускаєте в собі, у своїй свідомості, що
ви можете спілкуватися зі своїм Вищим Я, то рано чи
пізно ви отримуєте цю можливість.
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Тетяна якось перестала чути відповіді свого Вищого Я. Для неї це був шок. Тобто процес спілкування з вищою частиною самої себе став настільки природним, що вона просто не могла зрозуміти, що ж вона
буде далі робити без цього спілкування.
Так само й ваша свідомість, поки вона не допускає думки про спілкування зі своїм Вищим Я, з Вищими Світами, ви не зможете отримати досвід такого
спілкування.
Якщо ви не захочете навчитися плавати, ви не
навчитеся. А для того щоб навчитися плавати, вам необхідно зайти у воду й намагатися пливти.
Ті люди, які читають ці диктовки й розуміють, про
що в них ідеться, усі здатні плисти, спілкуватися з Вищою Частиною самих себе.
І якщо вам не хочеться іти у воду, то ніхто не
зможе вас змусити. Ви або вирішуєте навчитися плавати й заходите у воду, або ні.
Методик, як спілкуватися з вашої вищою частиною, багато.
Я дам вам найпростішу.
У вас є Друг. Найкращий і найвідданіший Друг,
який живе всередині вас самих. І цей Друг завжди
любив вас і прагнув допомагати вам настільки, наскільки ви йому дозволяли у всіх важких обставинах
вашого життя.
Ви часто відчували необхідність отримати пораду
від друга, пораду у важкій ситуації. Ви шукали друзів зовні вас. Ви прагнули до людського спілкування з
ними.
А в цей час найкращий Друг, найвідданіший Друг,
який перебуває всередині вас, терпляче чекав, коли ж
ви звернете на нього увагу.
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І він готовий до спілкування з вами. Він відчуває
до вас почуття дружби й любові. Зверніть на нього
увагу.
Скажіть йому, як ви його любите, як вам бракує
спілкування з ним.
Виберіть час, коли ви знаєте, що вам ніхто не буде заважати. Вимкніть все, що може вас відволікати.
Займіть зручну позу. Зосередьтеся на своєму серці. І запитайте своє Вище Я, чи бажає воно спілкуватися з
вами. Що означає його відповідь «так»?
Прислухайтеся до себе. Ця відповідь може прийти
як дуже тонке відчуття, тріпотіння в серці, чи іншим
шляхом. Ви маєте зрозуміти, як ваше Я Христа відповість вам. Воно відповість вам тим способом, який ви
зможете сприйняти.
Ви можете не почути жодної відповіді. Не примушуйте й не стомлюйте себе. Повторіть досвід наступного дня. Робіть це щодня.
Ви повинні зрозуміти, який час спілкування для
вас найзручніший впродовж доби. Намагайтеся знову
й знову.
Спочатку вам здасться, що ви чуєте відповіді.
Ставте запитання вашому Я Христа, запитуйте його.
Розмовляйте з ним як з найближчим вашим другом.
Говоріть, як ви його любите, як мрієте спілкуватися
з ним.
І рано чи пізно ваше спілкування відбудеться.
Я бажаю вам успіхів на вашому шляху. Прийде
час, і ми зустрінемося з вами. І я буду говорити з вами зсередини вас так само, як зараз я промовляю зсередини цього Посланника.
Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ. Ом.
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Умійте розгледіти корінь Істини
Гаутама Будда
17 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Будда Гаутама. Я ЄСМЬ який прийшов
знову. Час короткий, і я хочу сказати саму суть.

Словесна оболонка, у яку вдягнені наші Послання, нехай не бентежить вас. Слова є одягом Істини так
само, як листя є одягом дерев. Підходить осінь, і листя
опадає та навесні з’являється знов.
Так само слова. Істина вдягається словами, ви милуєтеся на цю Істину. Але приходить час, коли ці
слова тьмяніють подібно до осіннього листя, але тільки для того, щоб нова Істина проявилася при наступному етапі космічного циклу.
Тому не має сенсу прив’язуватися до слів, у які
вдягнена Істина. Вмійте за різними вченнями й релі75

гійними системами розпізнати Єдину Істину. Але не
прив’язуйтеся до слів.
Ваша прихильність до тієї чи іншої системи подібна прихильності до торішнього листя.
Умійте розгледіти корінь Істини.
Зараз Істина дається через цього Посланника. Ми
не знаємо, що буде далі. Надто непередбачуваний світ,
у якому ви живете. Тому вам дається напрямок у вигляді енергії, магніту, який дозволить вам надалі, керуючись ним, знаходити зерна Істини, розкидані в різних Вченнях і віруваннях.
Не забувайте про те, що Істина одна, але її відбиття у свідомості людей різне й визначається рівнем
розвитку людей.
Так само, як дерева втрачають листя восени, ви
втрачаєте свої фізичні тіла, але тільки для того, щоб
знову прийти в цей світ, знову народитися та отримати нове тіло. Мудра людина, живучи в цьому житті,
думає про своє майбутнє життя. Вона розуміє, що кожен її вибір, учинок, дія, думка, почуття складають її
майбутнє в цьому житті й складають обставини її наступного життя.
Буде дуже корисно для вашого розвитку, якщо ви
в кожен момент вашого життя будете замислюватися,
як те, що ви робите, відіб’ється на вашому майбутньому житті. Не прагніть отримати нагороду за свої благі
діяння в цьому житті. Прагніть отримати нагороду в
наступному житті. Це мінімальне завдання, яке стоїть
перед вами.
Ті ж з вас, хто має більш розширену свідомість,
розуміють, що ви є невід’ємною частиною Бога, ви
складаєте тіло Бога так само, як всі живі істоти на
Землі. Тому для вас перестає мати значення отримання нагороди й у наступному житті.
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Ви бачите свою мету в допомозі всім живим істотам, тому що ви водночас є кожною із цих живих
істот. І, складаючи єдиний організм з усім Творінням,
ви не можете більше стверджувати, що той орган або
система організму, до яких ви належите, є найголовнішими.
Якщо серце або нирки у вашому організмі будуть
говорити, що вони найголовніші й заслуговують особливого до себе ставлення, це відіб’ється на всьому організмі. Весь організм буде почувати себе хворим.
І відділення вами самих себе від інших живих істот у Всесвіті існує тільки у вашій свідомості, і воно
характерне тільки для нинішнього етапу еволюційного
розвитку.
І чим більше розвинена свідомість людини, тим
менше вона бачить протиріч у різних релігійних системах, тим більшу єдність вона відчуває з кожною
живою істотою.
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Спробуйте шукати протиріччя та погане у всьому,
що вас оточує. Саме так діє так звана егоїстична, зосереджена на собі свідомість. Ви цим настільки занизите свої вібрації, що притягнете із зовнішнього світу найгірші прояви у своє життя. Ви будете нещасні.
І люди, які оточують вас, будуть нещасні.
Якщо подумати, то більшість людей поводиться
саме так. Вони, передусім, відзначають недоліки у
всьому, що їх оточує. І це природно, їхня свідомість
настільки недосконала, що вона бачить навколо тільки недоліки. Тому такі люди є свого роду генераторами недосконалості, генераторами ілюзії. Вони є гігантськими виробниками ілюзії. Просто рекордсменами з виробництва недосконалих думок і почуттів, недосконалих емоцій і дій.
Але колись цьому повинно бути покладено край.
А оскільки у вашому світі діє закон вільної волі,
то тільки ви самі можете побажати змінити цю ситуацію. Тільки ви самі можете спробувати змінити себе й
своє ставлення до навколишнього світу.
Женіть зі своєї голови й серця все, що розділяє,
усе, що змушує вас засуджувати інших, шукати недосконалість і суперечливість у всьому. Женіть зі своєї голови постійні пошуки тих, хто за межами вас самих, з
вашого погляду, заважає вам.
Це можуть бути ваші сусіди, представники іншої
системи світогляду, упалі ангели, світове зло.
Так, недосконалість буяє у вашому світі. Але коли ви постійно зосереджуєте увагу на недосконалості, ви добровільно поливаєте своєю Божественною
енергією бур’яни людської недосконалої свідомості.
Дивіться, що ви поливаєте, куди ви витрачаєте
Богом дану енергію.
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Постійно зберігайте рівень своїх вібрацій на максимально можливому для вас рівні. Дійсно, дуже
важко постійно зберігати свою свідомість у чистоті,
перебуваючи серед недосконалості. Але вам необхідно робити це. Використовуйте все, що вам допомагає
підняти вашу свідомість.
Вірші. Музика. Природа. Гра з дітьми. Квіти.
Поливайте енергією вашої уваги тільки досконалі
зразки.
Це не означає, що ви повинні ізолювати себе від
світу. Будьте у світі, перебувайте в недосконалому
прояві, але не давайте цій недосконалості заволодіти
вами, вашою свідомістю, вашою душею.
Коли ви починаєте зосереджуватися на досконалих Божественних проявах, ви піднімаєте свої вібрації.
Ви стаєте щасливою людиною. Але не забувайте, що у
ваш обов’язок входить допомагати всім живим істотам. Закон цього Всесвіту такий, що вище служить
нижчому.
Той, хто має достатньо розширену свідомість,
зобов’язаний допомагати своїм молодшим братам і
сестрам.
І ми подаємо вам у цьому приклад. Подивіться,
скільки енергії та зусиль ми витрачаємо на те, щоб
допомогти вам розкрити лотос вашого розуміння Божественної Істини.
Я не кажу нічого з того, що ви б вже не знали
раніше. Вам залишилося зовсім небагато ‒ поводитися в житті відповідно до отриманих вами знань.
Я ЄСМЬ ваш брат Гаутама.
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Почуття боротьби не є
Божественним почуттям
Улюблений Альфа
18 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Альфа. Я прийшов. Відповідно до Закону, я можу ввійти у храм Посланника тільки на запрошення.
Тетяна запросила мене. І ось я маю можливість
знову говорити з вами.
Бажання Небес ‒ продовжити говорити через цього Посланника доти, поки не зміняться зовнішні чи
внутрішні обставини.
Ваш світ подібний до болота, і як тільки вібрації
всередині будь-якої людини надто починають вирізнятися від середніх вібрацій вашого світу, то опозиція Законові починає докладати зусиль, щоб будь-яким
шляхом заглушити джерело небезпеки для них.
Високі вібрації сприймаються майже кожною істотою, так чи інакше пов’язаною з вашим світом, як
джерело небезпеки. Ці вібрації Світла дійсно несуть у
собі небезпеку. Вони руйнують все те, що не відповідає Божественному задумові на наступному етапі космічної еволюції.
Час змінився. І якщо раніше ми могли діяти через
наших посланників, і цю дію можна було уподібнити
струмочку Світла, то зараз це скоріше нагадує вже водоспад Світла.
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Ми прагнемо наповнити ваш світ якомога більшим
потоком Світла. І цей потік повинен буде буквально
знести все те, що не відповідає задумові Бога для наступного етапу еволюції Землі.
Тому опір великий. І лінія фронту проходить через серця наших вісників.
Це воістину велика битва, яка потребує великого
напруження сил.
Новий етап, нова Космічна можливість. І опір цій
можливості.
Дві сили, що формують цей Всесвіт, які зовні виглядають протилежними одна одній, насправді просто
беруть участь у виконанні Задуму Творця для цього
Всесвіту.
Одна сила, яка сприяє проявленню ілюзії, створенню проявлених світів. І інша сила, яка сприяє поверненню цього проявленого світу в початковий стан Невиявленого Всезнання.
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На першому етапі розгортання Всесвіту та сила,
яка сприяє створенню ілюзії, зустрічає опір з боку тієї
сили, яка прагне зберегти споконвічний спокій.
Після проходження критичної точки для цього
Всесвіту, сили міняються ролями, і опір виходить з боку сили, яка прагне зберегти ілюзію.
Це сили, які в різних світоглядних системах іменувалися як Ян і Інь, чоловіча і жіноча основи, сила
добра і сила зла.
І ви бачите, що обидві ці сили є необхідною частиною задуму Творця. Вони доповнюють одна одну,
і чим більша щільність світу, тим більшою мірою проявляється ворожість між цими двома силами.
І чим тонший світ, тим більш гармонійна взаємодія між цими двома основними силами цього Всесвіту.
Подолання уявної ворожості цих двох сил всередині вашої свідомості є головною частиною Вчення,
що тут дається.
Почуття боротьби не є Божественним почуттям.
Воно притаманне тільки щільним світам. І те трактування значення битви на Небесах, яке дається в багатьох вченнях, має зовсім інший сенс. І цей сенс різний залежно від рівня, якому належить свідомість істот, що еволюціонують.
Був етап, на якому було припустимо трактувати цю
битву як битву між ангелами на Небесах. Це відповідало рівню свідомості людства на тому етапі.
Зараз настав момент, коли необхідно змінити цей
образ ангелів, що б’ються, у вашій свідомості й замінити цей образ на взаємодію двох протидіючих сил
цього Всесвіту.
Чим більш наближено до Істини ви будете розглядати взаємодію цих двох сил, тим менш болісним
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для вас буде перехід вашої планети на новий рівень
розуміння Божественної Істини.
Правильне розуміння битви, що відбувається в
цьому світі позбавить вас багатьох помилок на духовному шляху, пов’язаних з бажанням відстоювати ваше
розуміння істини силою.
Ви можете стверджувати Істину, але ви не повинні боротися з кожним, хто, на вашу думку, розуміє цю
Істину невірно й тільки на підставі вашого судження
підлягає покаранню та суду.
Дозвольте вершити суд тим, кому це належить. Не
намагайтеся судити вашою людською свідомістю про
ті речі, які поки ще не доступні вашому розумінню.
Перебувайте у Злагоді, зберігайте почуття Любові
й Гармонії, і все додасться вам.
Я прийшов спеціально, щоб дати це важливе
Вчення. І я сподіваюся, що ви зрозуміли мене.
Я ЄСМЬ Альфа,
ваш Отець на Небесах.
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Ми просто прибрали сірники від дітей
Улюблений Сурія
19 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Сурія, який прийшов з Великого Центрального Сонця до вас цим днем, щоб дати Вчення
про карму через цього Посланника.
Ви знайомі з терміном карма як енергією, яка супроводжує вас під час вашого перебування в земному
циклі втілень. Ви отримуєте Божественну енергію, яка
є джерелом життя у Всесвіті, і далі ви використовуєте цю енергію відповідно до Богом даної вільної волі.
Не завжди енергія використовується вами так, як того
хоче Бог, і в такому випадку ця помилково кваліфікована енергія поповнює ваш кармічний багаж, відкладаючись у ваших тонких і фізичному тілах.
Далі набуває чинності Закон подібності.
Помилково кваліфікована енергія, яка постійно супроводжує вас у житті, притягує до вас ті життєві ситуації, які вам необхідно пройти, щоб засвоїти урок і
вчинити в цій ситуації не згідно з вашою волею, а відповідно до Волі Бога.
Насправді, ви створюєте карму завжди, коли порушуєте Волю Бога, коли дієте відповідно до ваших егоїстичних мотивів.
Тому ваша карма прямо пропорційна ступеню вашого егоїзму, ступеню вашої відірваності від закону
Бога й ступеню вашого неприйняття Закону Бога.
І ваші правильні вибори, які ви робите в кожній
кармічно обумовленій ситуації, відпрацьовують карму.
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І кожен такий правильний вибір наближає вас до Бога
й змушує вас відмовитися та розпрощатися зі створеною вами нереальною частиною вас самих.
Відповідно до космічних циклів ви на початку
циклу спускаєтесь у матеріальність, напрацьовуєте
карму й потім виходите з матеріальності, як би постійно аналізуючи свої минулі помилки, коли знов і
знов зустрічаєтеся з одними й тими ж ситуаціями, які
вимагають кармічного відпрацювання.
Цей цикл виходу з матеріальності тільки почався, і
він займе багато років, мільйони земних років.
Давайте тепер розглянемо диспенсацію, яка була
дана вам через попередніх Посланників, а саме диспенсацію фіолетового полум’я.
Суть трансмутації карми за допомогою читання
велінь фіолетового полум’я зводилася до того, що ви
повинні були під час читання велінь усвідомити ті
якості у вас самих, які не є Божественними, і за допомогою притягуваної у ваш фізичний світ додаткової
Божественної енергії перетворювати ці негативні якості в позитивні або Божественні.
Що сталося після того, як ви отримали цю диспенсацію?
Ви живете в дуальному світі, і це означає, що буквально все у вашому світі може бути використано
як на користь добра, блага, так і на користь зла.
Ви запитаєте, як можна використовувати читання
фіолетових велінь, призначених для трансмутації карми, на зло?
Це дуже просто, і я можу вам зараз це сказати відкрито, тому що диспенсація фіолетового полум’я нині
забрана з планети Земля.
У момент, коли ви притягуєте додатковий потік
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Божественної енергії під час читання велінь, ви керуєте цим потоком через ваші думки й почуття.
І якщо в момент надходження цієї додаткової енергії ваші думки й почуття не вирізняються чистотою та
Божественною досконалістю, то замість того щоб
трансмутувати кармічні завали у вашому електронному
поясі, у ваших чотирьох нижніх тілах, ви додаєте до
цих завалів ту енергію, яку ви помилково кваліфікували в момент читання велінь фіолетового полум’я.
І, таким чином, замість відпрацювання карми ви
створюєте нову карму.
Ви бачите, що веління фіолетового полум’я були
дуже потужною зброєю, даною вам у цей важкий для
планети час, і ви бачите, що 90 відсотків цієї енергії
фіолетового полум’я осіло у ваших нижніх тілах під
час читання цих велінь, оскільки ви не думали у хвилини читання велінь про позбавлення від свого его,
своєї недосконалості, а ви думали про те, що б отримати від Бога натомість за ваші багатогодинні бдіння.
Гірше того, ви допускали думки засудження своїх братів. Ви допускали інші негативні думки й почуття при
читанні цих велінь.
Тому диспенсація фіолетового полум’я в цей час
діє вибірково. І тільки для тих груп і людей, які мають
правильний внутрішній мотив, коли вони розпочинають читання велінь фіолетового полум’я.
І це є розумним запобіжним засобом. Ми просто
обмежили доступ тих індивідуумів, які не досягли ще
необхідного рівня розвитку свідомості, до цього дуже
потужного інструменту, щоб вони не нашкодили собі.
Ми просто прибрали сірники від дітей.
Так само моя диспенсація 23 числа, що дозволяє
трансмутувати карму наступного місяця, обмежена й
діє вибірково.
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Як визначити, підпали ви під дію диспенсації
чи ні?
Ви можете це визначити за своїми досягненнями
на Шляху. Якщо і рік тому, і два роки тому, і десять
років тому ви ображалися, засуджували й допускали
інші властиві вам недосконалості і зараз ви продовжуєте це робити з тією ж інтенсивністю, то ви самі
розумієте, що ця диспенсація на вас не поширюється.
Проте немає нічого безповоротно втраченого.
Якщо ви щиро у своєму серці вирішите розстатися з
нереальною частиною вас самих і продемонструєте
цю вашу готовність у вигляді постійних щоденних
прагнень, то все повернеться до вас. Ви відчуєте, як
фіолетове полум’я повернеться у ваше життя й допоможе вам позбавитися ваших недосконалостей.
В остаточному підсумку, усе визначається вашим
внутрішнім прагненням і вашим внутрішнім мотивом.
Я б хотів нагадати вам, що основним все-таки є
не читання велінь або молитов, основним є ваше бажання позбавитися его й бажання служити життю,
служити Богові. А це бажання може бути реалізоване
в будь-якій справі, у будь-якій ситуації, з якою ви стикаєтеся в житті.
Звичайнісінькі й буденні справи, ваші відносини
з людьми й навколишнім світом можуть відпрацьовувати карму не меншою мірою, ніж читання велінь.
У кожен момент свого життя ви робите вибір. І ви
своїми вчинками або відпрацьовуєте минулу карму, або
створюєте нову карму.
І будь-яка найдосконаліша духовна практика, найкращі молитви будуть марні для вашого духовного
просування, якщо ви робите ці практики з корисливою метою домогтися якихось привілеїв для себе або
своїх близьких.
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Є тільки один істинний мотив, з яким належить
братися до будь-якої духовної практики й до будь-якої
духовної методики, ‒ це позбавитися свого его й наблизитися до Бога, служити Богові й всім живим
істотам.
Якщо ви розпочинаєте духовну практику з будьякою іншою метою, то ви створюєте карму.
У духовній сфері, у царині релігії діє той самий
принцип подвійності, властивий вашому світові.
І часом людина набожна, з людського погляду, яка
регулярно відвідує всі церковні служби й церемонії,
стоїть за своїм духовним рівнем нижче людини, яка
ніколи не відвідує церкви й церковні служби, але має
правильний внутрішній мотив і реалізує у своєму повсякденному житті ті заповіді, яким вчив Ісус та інші
Вчителі людства.
Не буде великим одкровенням, якщо я скажу, що
набагато більш духовно просунутих людей за межами релігійних конфесій, ніж серед людей, які діють
у рамках певної релігійної системи.
Я дав вам сьогодні достатньо інформації для роздумів. І я скористався цією можливістю, щоб донести
до вас інформацію про ті змінення, які зазнали наші
попередні диспенсації в цей час.
Я ЄСМЬ Сурія
з Великого Центрального Сонця. Ом.

89

Настав момент, коли ви у своїй
свідомості повинні відмовитися
від будь-якого прояву боротьби
Улюблений Ель Морія
20 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія! Я ЄСМЬ прийшов!
Улюблені, ви впізнали мене? Прислухайтесь до
моїх вібрацій. Є дещо, що стоїть за всіма словами й
образами, і це Божественна Реальність, яку неможливо
сплутати ні із чим.
Я прийшов до вас із цієї Вищої Реальності, щоб
дати наступне Вчення.
Коли я перебував у втіленні останнього разу, і ви
чули про це втілення як Ель Морії, я приходив з ме-
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тою дати західним учням частину таємних знань, якими володіли посвячені із часів стародавньої Лемурії та
Атлантиди. Доступ до цих знань був відкритий для
дуже небагатьох посвячених, які приходять у втілення знов і знов, щоб підтримувати полум’я Істини
палаючим у цій фізичній октаві.
Вогонь Істинного Знання ніколи не згасав, але він
був доступний дуже малому колу людей, які ретельно
охороняли ці знання від профанів і неофітів.
Ми, три царі ‒ Ель Морія, Кутхумі й Джвал Кул ‒
утілилися в 19 столітті й отримали можливість дати
частину таємних знань, якими володіли лише найвищі
посвячені на цій планеті. Нам вдалося створити організацію «Теософське Товариство» для поширення цих
знань.
Унаслідок негативного ставлення Заходу до всього, що приходить з Індії і Тибету як до нижчого знання в порівнянні зі знаннями, якими нібито володіли
кращі розуми того часу, ми змушені були використовувати посередників, які мали здібності з приймання та трансляції образів і знань, що містяться в наших
фізичних розумах. Таким приймачем інформації служила О.П.Б., наша віддана учениця та послідовниця.
Ми також використовували кількох людей, які належали до аристократичних кіл Англії, для просування
наших ідей.
Під нашу диктовку було написано декілька книг.
Ми ретельно вивіряли все, що надходило до друку,
щоб якомога якісніше донести Істину. І дійсно, усі праці, що вийшли через Блаватську, містили Істину, але
форма подання матеріалу була навмисно заплутана,
щоб цією Істиною могли скористатися тільки ті душі,
які перебувають у втіленні, котрі отримають необхідні
ключі для розпізнання цієї Істини.
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Наше завдання було виконане блискуче. Ми залишили на Землі матеріальне свідчення давньої Істини
у вигляді надрукованих праць Блаватської.
Хоча, звичайно, справжнє авторство цих книг залишалося за нами.
І ми досягли поставленої мети. Творча думка кращих розумів Заходу набула вірний напрям. І кинуте
нами зерно знання проросло в багатьох езотеричних
вченнях у наступному 20 столітті.
Ми не могли дати наше Вчення в Росії. Тому що
ця країна була найбільш сприйнятлива до отримання
цього знання, саме через те, щоб це знання не було
доступне росіянам, були зроблені всі спроби з боку нашої опозиції, щоб це Вчення поширилося в Росії із запізненням на цілих 100 років .
І коли воно, нарешті, прийшло в Росію, це знання вже було розбавлене й замутнено багатьма іншими
Вченнями, народженими на землі Америки.
І хоча в основі цих езотеричних вчень лежали
знання, викладені нами в наших працях, опублікованих
через Блаватську, усе ж спотворення, властиві американському мисленню, присутні в цих вченнях великою мірою.
І якщо ми, коли давали знання, навмисно заплутували інформацію, щоб не оголити Істину перед непідготовленими розумами, то в нових американізованих
вченнях істина була розбавлена брехнею без жодного
нашого бажання.
Ці американізовані сурогати дійшли, нарешті, до
Росії. І користь була хоч би в тім, що люди звернулися до праць Блаватської, за вірогідність яких ми
несемо особисту відповідальність, тому що самі брали
участь у створенні цих книг.
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Проте в розумах щирих учнів сталася плутанина,
пов’язана з тим, що було відзначено багато протиріч
між новими американізованими вченнями й ученнями,
які давали ми.
Оскільки нові вчення були дані простою й доступною мовою, то перевага була надана саме цим
новим вченням.
Однак настав час, коли виникла нагальна потреба
прояснити основне й головне протиріччя. І це стосується питання падіння ангелів і питання падіння Люцифера.
У минулому році ми зробили спробу через нашого Посланника Тетяну дати більш простий виклад
питання падіння ангелів і питання падіння людства,
роз’яснюючи й проясняючи виклад «Таємної Доктрини».
І ось зараз я змушений знову повернутися до цього
питання, тому що ми бачимо, що це питання зараз для
кращих наших учнів вийшло на перший план.
Тому ми наполягаємо на тім, щоб ви уважніше
розглянули цю тему так, як вона викладена в «Таємній Доктрині».
Настав момент, коли ви у своїй свідомості повинні відмовитися від будь-якого прояву боротьби, серед якої і боротьби з упалими ангелами.
Насправді в цьому питанні стикнулися два погляди, два підходи до погляду на історію людства й
погляду на концепцію розвитку Всесвіту. Це підхід,
властивий східній філософії, що відобразився в релігійних системах Індії і Тибету, і підхід, притаманний
західній свідомості й запозичений зі світогляду, характерного західній християнській думці й цим американізованим новим вченням.
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Росія, як країна, що розташована між сходом і заходом за своїм географічним положенням, має потенціал вмістити й засвоїти обидві філософські системи.
Тому ми знову приходимо через російського Посланника, щоб направити вашу думку.
Краще, ніж питання падіння ангелів і так званого
заколоту Люцифера викладені у працях, написаних
нами, коли ми перебували у втіленні, ці питання не
викладені ніде.
Тому настав час переосмислити знання, дані в минулому, і підняти ваше уявлення про Істину на новий
рівень.
Щоразу, коли у вас виникає бажання боротися з
упалими ангелами, згадуйте, що кожен з вас має цього ангела в якості так званого п’ятого принципу, або
Я Христа2.
Ви не можете боротися із частиною самих себе.
Ваше завдання якраз допомогти цьому упалому ангелу повернутися Додому до Бога. А заважають йому це
зробити ваші чотири нижніх тіла, обтяжені накопиченим вами кармічним багажем за тривалі й тривалі втілення на Землі.
Тому всі зусилля повинні бути спрямовані вами
на те, щоб розстатися з нереальною частиною вас самих, вашим его, вашими кармічними нашаруваннями
й підняти свою свідомість до рівня вашого Я Христа,
вашого Ангела-Охоронця. Це ‒ наступний етап еволюції, і він станеться, як би сильно ви не чинили опір
і як би не чіплялися за будь-яку послужливо надану
вам систему, що веде вас на шлях боротьби.
Див. главу «Падіння Ангелів» у книзі Т.М.Мікушиної «Добро і Зло.
Приватне прочитання «Таємної Доктрини» О.П.Блаватської». – Омськ,
Видавничий Дім «СіріуС», 2007.
2
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Згадайте Вчення Ісуса, згадайте Вчення Будди.
Хтось із них вчив боротись з упалими ангелами?
Перечитайте Біблію. Навіть у цьому не зовсім чистому, з нашого погляду, джерелі можна знайти вірні
уявлення про історію розвитку Землі, якщо прочитати
ці цитати, скориставшись ключами, даними в «Таємній
Доктрині».
Багато зусиль і багато енергії ми витратили на те,
щоб подолати опір зовнішньої свідомості Тетяни, подолати будь-яке шанування попередніх Посланників
і подолати поняття про упалих ангелів, дані через цих
Посланників з Америки.
Тому я кажу, поки існує можливість говорити через цього Посланника, і я стверджую, що час змінився
і необхідно зійти на новий рівень усвідомлення Божественної Істини.
Ви можете вибирати. Ви можете міркувати. Проте
не забувайте, що є космічні терміни, і ті, хто не вкладуться в ці терміни, будуть ковтати дорожню пилюку.
Я ЄСМЬ Ель Морія Хан.
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Я звертаюся до тих з вас,
хто відчуває особливу
близькість зі мною
Ісус
21 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Ісус. Я прийшов через цього Посланника
Божого.
Із часу мого втілення на Землі минуло близько
2000 років. Я щасливий, що можу скористатися цією
можливістю, щоб дати невелике Вчення через цього
Посланника.
Ви знаєте, що під час мого втілення багато людей
приходили подивитися на дива, які я творив, набагато
менше людей приходило послухати мої вчення, і тільки 12 осіб найближчих учнів були здатні сприйняти
тією чи іншою мірою таємні знання, які я давав.
Ці знання надто вирізнялися від релігійних переконань того часу.
Але я вчив, тому що повинен був посіяти насіння Істини в серцях хоча б небагатьох своїх послідовників.
Що сталося потім? Тих, хто найповніше сприйняв
моє вчення, стали переслідувати, страчувати.
І знайшлися інші люди, більш спритні, які змогли
пристосувати мої вчення до своїх корисливих інтересів і використовувати ці вчення для власного блага, не
піклуючись про те, що вони спотворювали Божественну Істину.
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Існує велика прірва між тим вченням, яке я приніс у світ під час мого втілення, і тим вченням, яке
зараз дається у християнських церквах. Хоча найбільш
просунуті душі протягом цих 2000 років розуміли цю
різницю та керувалися тим розумінням моїх вчень, яке
приходило з їхніх сердець, а не мертвою буквою спотворених писань.
Ці подвижники духа мали той чи інший ступінь
внутрішнього контакту зі мною.
І я завжди відповідав їхнім щирим спрямованим
серцям і надавав їм всю можливу допомогу в рекомендаціях, які вони отримували в Дусі.
І зараз я підтримую внутрішній зв’язок з багатьма
індивідуумами, які перебувають у втіленні.
Для вас, хто відчуває цей особливий внутрішній
зв’язок зі мною, підтримуваний з життя в життя, я
даю цю диктовку.
Вам не треба ніяке зовнішнє вчення, щоб відчути
насолоду нашого спілкування, мою Любов. Зовнішні вчення тільки дають поштовх вашій свідомості, направляють її. На жаль, існуюча офіційна церква не
дуже заохочує ваше прагнення отримати моє безпосереднє спілкування.
Тому я звертаюся до тих з вас, хто відчуває особливу близькість зі мною, знайте, що я відкритий для
контакту з вами у вашому серці.
Я приходжу до кожного, хто запрошує мене й
хто підготував свій храм для моєї зустрічі.
Не лякайтесь і не впадайте у відчай, якщо наше
спілкування не відбудеться відразу. Мені необхідно,
щоб ваші вібрації досягли певної міри чистоти, тоді я
зможу бути присутнім в вас і спілкуватися з вами.
Ваше спрямування до нашого спілкування ство98

рить певний магніт спрямування, і я отримаю можливість зійти у ваше серце для внутрішнього спілкування.
Якщо ви уважно перечитаєте навіть той варіант
Євангелія, який зараз доступний для читання, то ви
побачите, що я ніколи не закликав до дотримання зовнішнього ритуалу. Я закликав слідувати Шляхом, що
лежить у ваших серцях.
І вчив вас, щоб ви підготували свій храм для приходу нареченого. Ваш наречений ‒ це ваше Я Христа.
Коли ви досягаєте певного ступеня чистоти ваших
нижніх тіл, вашої душі, ви отримуєте можливість спілкуватися з вашим Я Христа, з вищою частиною вас
самих, а через ваше Я Христа ви отримуєте можливість спілкування з усіма Вознесеними Сонмами. Вам
насправді не потрібен ніякий зовнішній посланник для
того, щоб наше спілкування відбулося.
Я дам вам свою підтримку, і відпочинок, і розраду.
Все це ви знайдете всередині себе у вашому серці.
Я прийду до всіх, хто чекає мене, хто скучив без
мене. Я обіцяю вам, що я прийду до кожного з вас і
дам саме те, чого найбільш прагне ваше серце. Я дам
вам знання про ваш Початок, про той світ, звідки ви
прийшли й куди прагнете повернутися. Я нагадаю
вам вашу першу любов, я дам вам знання про Шлях,
котрий приведе вас Додому до вашого Отця на Небесах.
Не вірте тому, хто буде говорити вам, що ось це
царство тут або ось це царство там. Не вірте тим, хто
буде вмовляти вас будувати це Царство в зовнішньому
світі, як би це Царство не називалося ‒ Царство Боже
на Землі або комунізм.
Вам не треба їхати на край Землі ‒ в Індію, в Америку або Тибет, щоб знайти це Царство.
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Царство Боже ‒ це стан вашої свідомості. І коли
ви досягаєте певного рівня розвитку вашої свідомості,
ви отримуєте доступ до цього Царства Божого.
Це важко вам зрозуміти, тому я прошу вас повірити мені.
Візьміть мою руку. Тримайте її міцно, і я покажу
вам дорогу в це Царство, вхід в яке розташовується
всередині вашого серця.
Тільки спочатку ви маєте самі, з власної волі, розстатися з тими якостями, які обтяжують ваші серця
та заважають вам розгледіти мене навіть тоді, коли я
приходжу до вас і стою просто перед вашими очима.
Ви не бачите мене доти, поки не зможете звільнитися від поклажі, яка лежить на ваших плечах. Це ‒
вантаж, що складається з ваших прихильностей до
цього навколишнього світу.
Я дам вам вправу, котру обіцяйте мені виконувати
щодня.
Щодня уявляйте собі сяюче сліпуче Світло просто перед собою. Ви відчуваєте бажання злитися із
цим Світлом, стати єдиними з ним. Але це Світло обпікає вас, і ви не можете наблизитися до нього.
Тому що в вас є щось, що не від Світла, щось, що
заважає вам набути стан, властивий вашій істинній
природі Світла, Вогню, Полум’я.
Подумайте, що вам заважає? Що в вас не від
Світла? Не треба відразу намагатися позбавитися всіх
своїх недосконалостей. Знайдіть одну якість у вас
самих, яка, на вашу думку, найбільше заважає вам
проявити вашу справжню природу. Якщо ви не знаєте, що це за якість, медитуйте на мене, просіть мене,
і я підкажу вам, що це за якість. Вона виявиться у
вашому житті, і ви побажаєте позбавитися її.
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Ви повинні бажати позбавитися цієї якості або
шкідливої звички так пристрасно, що ви будете постійно у своїх молитвах до мене просити мене, щоб я
позбавив вас цієї якості, щоб я допоміг вам подолати
цю вашу недосконалість.
Ви можете просто просити, ви можете молитися.
І настане день, коли ви повністю позбавитеся цієї
якості або звички. Тоді беріться за наступну недосконалість.
Віддавайте мені всі ваші недосконалості. Просіть
мене, я візьму їх всі.
І не буде вже нічого в вас самих, що буде перешкоджати вам побачити мене, коли я стою перед
вами. Мені залишиться тільки взяти вас за руку й
провести тим таємним ходом у Царство Боже, який
прихований у таємній обителі вашого серця.
Але доти ми будемо зустрічатися з вами. Я буду
приходити до вас знову й знову доти, поки ви не зможете чути мене й відчувати мою Любов.
Я ЄСМЬ Ісус,
ваш друг і брат на Шляху.
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Зараз Земля переживає
критичний, переломний час
Санат Кумара
22 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Санат Кумара, який знову прийшов через
мого Посланника.
Словесні формулювання майбутніх подій завжди
мало відображають те, що має статися, і носять дуже
приблизний і ймовірнісний характер.
Усі події в їхній імовірнісній формі вже закладені
в мить початку творіння.
У вашому світі є таке поняття, як Зодіак, знаки Зодіаку. Для людини, знайомої з мовою зірок, усе теперішнє і майбутнє записане в цьому інформаційному
полі, що складається з виявлених зірок. І якби ви володіли досконало мовою зірок, то могли б прочитати
майбутнє вашої планети, записане цією універсальною
мовою цього Всесвіту.
Але навряд чи у ваш час знайдеться хоч би один
світський астролог, який здатний зрозуміти цю мову.
Істинне знання, що є ключем до мови зірок і дозволяє передбачити майбутнє, приховане від сучасного людства. Так само, як від вас приховане знання, що
дозволяє передбачити смерть і знати своє минуле і
майбутнє.
Але минуле і майбутнє визначається теперішнім,
кожною хвилиною та кожною секундою теперішнього.
У вашому світі діє обмеження часу й обмеження прос102

тору. У Вищих Світах немає цих обмежень, тому
досконала матриця творіння може бути проявленою
у просторово-часових координатах безліччю способів,
імовірність яких визначається вашими щохвилинними виборами.
Тому той план розвитку Всесвіту, який включає і
план для вашої планети, може змінюватися в певному
діапазоні, але цей діапазон обмежений рамками. І якщо
еволюція будь-якої планети розвивається на межі відведеного для неї Вищим Планом коридору, то втручається ціла Ієрархія Космічних Істот для коригування
цієї еволюції.
Так багато разів відбувалося з вашою планетою.
Еволюція доходила до певної критичної точки й розверталася в попереднє безпечне русло.
Небезпека для еволюції пов’язана з мірою відірваності цієї еволюції від зв’язку з Вищими Силами, Ієрархами Всесвіту, Богом, Божественним Законом.
Існують певні критичні моменти в історії Землі, як
і будь-якої планети, що визначаються Зодіаком та обумовлені їхніми космічними циклами, коли напрямок,
інформаційне поле Космічного Закону вивіряється з
напрямком еволюції життєпотоків, які населяють планету. І в ці моменти відбувається коригування розвитку планети, якщо її відхилення від заданого напрямку
руху перевищує критичну позначку.
Так відбувається у ваші дні. Еволюція планети
відхилилася від траєкторії, заданої Космічним Законом,
і вимагає коригування.
Ми приходимо періодично через різних пророків і
посланників, щоб нагадати про існуючий Закон і необхідність його дотримуватися.
І всі пророцтва про кінець світу й різні лиха, які
давалися в минулому й даються зараз, є просто на103

гадуванням про необхідність підкорятися Законові, який
існує в цьому Всесвіті.
Закон буде дотриманий незалежно від вашого бажання наслідувати або не наслідувати його.
І завдання Вищих Сил завжди зводилося до того,
щоб утримувати людство на краю прірви, аби воно
само не знищило себе.
Допомога, яка надавалася та продовжує надаватися, полягає в розширенні свідомості людства, допомоги
в подоланні внутрішніх обмежень, властивих людям, і
допомоги, пов’язаної зі сходженням на наступний рівень розвитку свідомості.
Зараз Земля переживає критичний, переломний час.
І завдання, яке ставиться перед людством, ‒ це усвідомлення того, що крім фізичного плану є більш тонкі плани й людина за своєю природою є Великою Космічною Духовною Істотою. Потенціал людини величезний.
Але опанування цього потенціалу станеться не
раніше, ніж людина подолає ті свої якості, які прив’язують її до фізичного плану.
Коли ми спостерігаємо за деякими з вас з нашого
вознесеного рівня, то ми відчуваємо часом такі ж почуття, які ви відчуваєте, спостерігаючи за мурахою.
Ви, напевно, спостерігали у своєму житті за мурахою, яка тягне велику ношу в напрямку мурашника.
Вам зі свого рівня видніше, як їй краще рухатися. І ви
бачите, що шлях можна було скоротити й швидше дістатися мурашника з меншими зусиллями, що докладаються.
Якщо ви будете спостерігати за мурахою, то ви
зрозумієте наші почуття, які ми відчуваємо, коли спостерігаємо за вашим розвитком.
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І так само, як ви не берете на себе завдання здійснювати роботу мурашки, ми не можемо брати на себе
виконання завдань, що стоять перед вами.
Ми можемо надавати певну допомогу, і ми надаємо її постійно, але тільки в тих рамках, які допускає
Закон.
Один із цих видів допомоги, що надається нами,
це нагадування про космічні терміни й нагадування
вам про те, ким ви дійсно є.
Ваш потенціал величезний. І на відміну від мурашки, яка в цій манвантарі, у цьому періоді розвитку
Всесвіту, не зможе досягти людської форми розвитку,
ви ще до кінця цієї манвантари будете здатні проявити свою істинну Божественну природу.
Тому стільки зусиль докладається нами, щоб запобігти руйнуванню самої фізичної платформи, цієї
Землі, яка прихистила вас і яка дає вам безпечні умови для проживання та розвитку.
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Кожен катаклізм, кожне стихійне лихо є наслідком
вашої недосконалої свідомості. І насправді ви пожинаєте плоди вашого непослуху, егоїзму й упертості,
коли зустрічаєтеся віч-на-віч із цими проявами стихії.
Інформаційне поле людства й інформаційне поле
Землі дуже тісно пов’язані й переплетені.
Тому будь-яка недосконала думка впливає на всю
планету, обходячи всю земну кулю та вступаючи в резонанс із такими ж недосконалими думками й почуттями.
Так само думки, звернені до Блага, Добра, позитивні мислеформи й емоції додають стабільності всій планеті й сприяють вирівнюванню земної осі.
Щоб ви могли спокійно існувати й розвиватися,
мільярди Космічних Істот готові служити день і ніч
невтомно для того, щоб збалансувати й запобігти багатьом імовірним катастрофам і катаклізмам.
У цьому полягає і ваша допомога, яку ви можете
надати Вознесеним Сонмам.
Медитуйте на Добро, Благо, Любов. Зберігайте
внутрішній мир і спокій. Кожен з вас повинен стати точкою опори на Землі, провідником Світла, через
який здійсниться балансування цієї планети й надходження Світла, необхідного для того, щоб Земля могла
зійти на наступний рівень.
Я з радістю спостерігаю за досягненнями багатьох
з вас. І я щиро радий вашим успіхам на Шляху.
Згідно з Космічним Законом, я не можу прийти й
потиснути руку кожному з вас. Але ви можете у ваших тонких тілах досягти мого рівня, і я обійму кожного з тих, хто підійшов до мене й потисну вашу руку.
Я ЄСМЬ Санат Кумара.
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Я прийшов пробудити
вашу свідомість від довгої сплячки
Гаутама Будда
23 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Гаутама Будда, який прийшов знову через цього Посланника.
Знання, яке я прийшов дати вам сьогодні, припадає
на час мого втілення принцом Сіддхартха. Я був у лісі
впродовж багатьох днів, рахунок яким я втратив. Ішли
тропічні зливи, була спека. День змінювався ніччю, і
потім знову приходив день.
Усе перестало мати для мене будь-яке значення.
Я розумів, що більше немає нічого в цьому світі, що
цікавило б мене, притягувало мою увагу.
Я сидів під деревом баньян у позі медитації. Моя
свідомість залишила мене. І я пішов в іншу реальність. Тоншу реальність, яка стала для мене реальнішою, ніж ліс, у якому я залишив моє фізичне тіло.
Я продовжував сидіти під деревом і водночас я
перебував в іншій реальності без часу. Я відчував
блаженство, і радість, і свободу. Немає в цьому світі
таких сильних почуттів, як ті, котрі я відчував там,
коли перебував у тій реальності.
Я не хотів повертатися в тіло. Надто багато обмежень і надто темно в тому світі, у якому я залишив
своє тіло, у порівнянні з тим світом, у якому я перебував у цій моїй медитації.
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Я відчував єднання з тим Вищим, яке я приймав
за Атмана. Це був екстаз блаженства, що не передається жодною земною мовою.
Що спонукало мене повернутися в тіло, яке я залишив у лісі сидячим у позі медитації під деревом
баньян?
Я повинен був розповісти іншим про отриманий
досвід, я знайшов місце всередині мене самого, де не
було болю та страждання, де були тільки блаженство й
спокій, нескінченна Любов.
Я міг би продовжити перебувати в цьому місці й
далі. Я шукав це місце довгі роки, і я знайшов це
місце. Найбільшим моїм досягненням у тому моєму
втіленні я вважаю те, що я зміг змусити себе повернутися в тіло. Мною рухав жаль до тих живих істот, які
залишилися на Землі і які нічого не знали у своїй зовнішній свідомості про те місце, де я щойно був.
Я повернувся в тіло. Незалежно від того, що світило сонце й стояла спека, я відчув холод і пітьму
навколо мене.
Переді мною стояло важке завдання: розповісти
людям про те місце, де я щойно був, показати їм
Шлях, яким я ішов до цього місця, що розташоване
всередині мене самого.
Яке ж було моє здивування, коли я знайшов послідовників. Ці люди ніколи не відчували того блаженства, яке відчував я під час своїх медитацій. Ці
люди були далекі від досконалості. І вони не могли
відчути чистоту моїх вібрацій.
Багато хто з них просто сліпо вірив мені. Я бачив
в їхніх очах таку тугу за тим світом, пам’ять про який
не збереглася в їхньому свідомому розумі, але вони
вірили всьому, що я говорив. Вони були згодні виконувати всі мої вимоги, щоб знову набути стан абсо108

лютного блаженства й спокою. Я схилявся перед цими
людьми.
Я готовий був їм служити, і заради них я повернувся назад.
Мільйони живих істот відчувають неймовірні
страждання на цій планеті. Вони закупорені у свої фізичні тіла, які подібні до мумій.
І ці люди потребували моєї допомоги. Я повернувся, щоб допомагати всім живим істотам.
І я роблю це досі.
Я перебуваю в тілі Тетяни, я перебуваю в тілах
багатьох інших людських істот на цій планеті. І я допомагаю їм зсередини них самих. Вам важко повірити
в це. Напевно, це може не узгоджуватися з тими уявленнями, які ви отримали з тих чи інших джерел і книг.
Але я та інші Владики Мудрості перебуваємо в вас
як частини вас самих, як ваше Вище Я.
І ми не можемо піти із цієї планети, поки найменша частина нас самих перебуває в тілі будь-якої людини, яка ще змушена втілюватися на цій планеті й не
може поки звільнитися від колеса сансари.
Тому ми приходимо з нашими Вченнями знов і
знов і говоримо на тому рівні, який доступний тій
аудиторії, яка, ми знаємо, отримає доступ до наших
матеріалів.
Як би просто ми не описували Істину, ви не зрозумієте її. Як би складно ми не описували Істину, ви
не зрозумієте її. Але ви можете осягнути всю Істину
відразу, як мить осяяння вашої свідомості, як мить
раптового просвітлення. Ви всі здатні усвідомити Істину. І це станеться з кожним з вас. Може бути, не з всіма це станеться в цьому житті. Але ви неодмінно відчуєте осяяння. Істина прийде до вас не словами й не
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образами. Вона просто раптом промайне у вашому
мозку, і це буде подібно до спалаху блискавки, яка
висвітлить Землю від краю до краю. І ви не зможете
більше спати. Ця мить осяяння буде подібна до пробудження від тривалого сну, у якому ви перебували
мільйони років.
Цю мить пробудження неможливо сплутати ні із
чим. Це мить, коли ваша свідомість підніметься на
рівень вашого Вищого Я. І ви згадаєте, хто ви є та
навіщо ви прийшли на Землю.
І ви не зможете більше спати. Ви будете кожну
хвилину й кожну секунду вашого перебування на
Землі витрачати на те, щоб допомагати всім живим
істотам, щоб розповідати їм про випробуване вами
осяяння та вказувати їм Шлях, який лежить всередині вас, у ваших серцях.

Святослав Реріх. Чаша Будди, 1934 р.
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Ви станете пробудженим, Буддою, який перебуває
у втіленні.
І це наступний ступінь розвитку людства ‒ раса,
що складатиметься з Будд.
Але спочатку буде з’являтися все більше й більше людей, які матимуть здібності, що надто відрізнятимуть їх від інших. Ці люди будуть знаходити подібних до себе по всій земній кулі й об’єднуватися на
основі загального служіння всьому життю на Землі. Це
нова раса людей, Шоста Людська Раса, яка вже приходить у втілення та проявляє себе серед звичайних
людей, які ще не подолали багатьох обмежень своєї
свідомості.
Коли тане сніг, спочатку утворюються окремі місця, вільні від снігу. Потім таких місць стає все більше. З’являється трава, потім з’являються квіти. І в
короткий термін вся земля, наскільки сягає око, перетворюється та наповнюється новими фарбами й новими запахами.
Перетворення Землі настане дуже швидко за космічними термінами. І зараз ми спостерігаємо окремі
місця, вільні від сковуючого їх холоду сну людської
свідомості, готові до пробудження або які вже пробудилися та розквітли першими квітами, що показалися
з-під снігу.
Ми спостерігаємо за вашим цвітінням. Воістину,
людина з розкритою свідомістю нагадує собою незвичайну квітку, якщо дивитися на неї на тонкому плані.
Я прийшов пробудити вашу свідомість від довгої
сплячки. Просинайтеся! Подивіться на сонце вашого
Атмана, що перебуває всередині вас.
Я ЄСМЬ Гаутама, ваш брат.

111

Ви повинні прагнути до контролю
за своїми думками й почуттями
Кутхумі
24 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Кутхумі. Я прийшов!
Я прийшов для того, щоб використати цю можливість і поговорити з вами.
Ви знаєте мене як Майстра-психолога, ви також
знаєте мене як того, хто приходив у втілення разом з
Ель Морією для того, щоб заснувати Теософське Товариство й дати людству знання, приховані від нього
раніш.
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Ви знаєте мене як Світового Вчителя, який поділяє цю посаду з улюбленим Ісусом.
Ви знаєте мої втілення Піфагором і Шахом Джаханом.
Ви багато знаєте про мене. Я відкритий Майстер.
Я той, хто прагне до контакту з невознесеним
людством, і я працюю з багатьма з вас.
Ми дали вам досить багато знань за останні
150 років. І ми продовжимо давати нове знання тим,
хто готовий його сприйняти. Але спочатку ви повинні
засвоїти деякі з наших старих уроків, які ми давали в
минулому.
Погодьтеся, що людство при всій своїй спрямованості отримати нове знання, чомусь неохоче застосовує
вже отримані знання на практиці.
А виклад нового матеріалу доцільно робити тільки в такому випадку, якщо засвоєний старий матеріал.
Інакше ви просто не зможете вмістити нове.
Ваша свідомість подібна до певної ємності. І свідомість кожної людини обмежена, у той час як вона
перебуває у втіленні. Завдяки дару вільної волі ви самі
вирішуєте, чим наповнити ємність вашої свідомості.
Буває так, що учень готовий до засвоєння певного обсягу знань, але його свідомість не має необхідного прагнення та спрямованості. У такому випадку
він віддає перевагу заповнювати ємність своєї свідомості всім, що він зустрічає в зовнішньому світі.
Всім, про що він читає в газетах, дивиться по телевізору, слухає по радіо.
До певного етапу така всеїдність допустима. Але
тільки до певного етапу.
Тому що, коли людина сама не докладе зусиль до
обмеження потоку інформації, яка надходить в її зов113

нішню свідомість із фізичного світу, то вона заповнить свою свідомість масою непотрібних речей, і коли
настане космічний момент для отримання реального
знання внаслідок того, що Небеса вирішують дати це
знання невознесеному людству, свідомість такого індивідуума просто не здатна вмістити нічого нового.
Мало того, у всьому цьому хаосі інформації, що
міститься в її [людини] зовнішній свідомості, вона не
здатна орієнтуватися. Для неї відомості, отримані зі
світського друку, мають таке саме значення, як інформація, отримана з диктовок Владик.
Частина цього інформаційного сміття переміщується в підсвідомість та осідає там. І часом, коли
монстр будь-якої загнаної всередину психологічної
проблеми об’єднується з подібними вібраціями, що
містяться в так званих засобах масової інформації, то
результат, який проявляється в зовнішній поведінці
людини, є настільки непередбачуваним і не вкладається ні в які рамки, що жоден психолог не може допомогти вам у вирішенні психологічної проблеми, яка
несподівано постала перед вами.
Але всі проблеми ви створюєте собі самі. Саме в
той момент, коли, не замислюючись про наслідки,
складаєте в ємність вашої свідомості всю інформацію,
з якою ви стикаєтеся у вашому житті. Вам вже неодноразово говорилося через цього Посланника, що 90%
інформації, що оточує вас у вашому світі, є неправдивою, не потрібною вам для вашого розвитку як духовних істот.
Тому я пропоную вам для початку обмежити
вашу всеїдність. Не варто надто покладатися ні на яку
інформацію, що приходить до вас із зовнішнього світу.
Для початку ви повинні прагнути до контролю за
своїми думками й почуттями.
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Приділіть собі 10-15 хвилин у день, коли ніщо не
відволікає вас. Ви можете це зробити перед відходом
до сну. Спробуйте постежити за тим, про що ви думаєте. Розглядайте свої думки. Вивчайте їх. Уявіть собі,
що ваші думки є рибами в акваріумі. Ось до вас підпливає одна думка. Вивчайте її. Із чим пов’язана ця
думка? Якщо ця думка прив’язує вас до цього світу,
змушує вас зосереджуватися на навколишньому світі, відпустіть цю думку. Вона не потрібна вам для вашого духовного зростання.
Потім розглядайте наступну вашу думку, і наступну.
Ваша свідомість наповнена так багатьма думками, які є ні чим іншим, як енергією, котру ви залучаєте
ззовні і яка співзвучна енергії, що міститься у ваших
емоційних і ментальних тілах.
Коли ви таким чином проаналізуєте все, про що ви
думаєте, проаналізуйте всі ваші думки за день.
І ви зрозумієте, що ваша свідомість так заповнена
переробкою непотрібної інформації, що у вас просто
не вистачає потужності вашої свідомості, щоб почати
обробляти дійсно корисну для вашого розвитку інформацію.
Ось чому найголовнішим є момент прийняття рішення, що ви не будете більш заповнювати вашу свідомість непотрібною інформацією з навколишнього
фізичного світу.
Після цього ви, можливо, вирішите використовувати будь-яку медитативну практику, яка допоможе
вам звільнитися від ваших думок, що прив’язують вас
до вашого світу.
Мета будь-якої медитативної практики, якщо вона
істинна, домогтися стану бездумності.
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І коли ви зможете зберігати цей стан бездумності
досить тривалий час, ви зможете отримати доступ
до правдивої інформації, яка дійсно потрібна вам для
вашого духовного просування.
Настав час, коли ментальне поле планети повинно
бути очищене. Тільки тоді, коли ви звільните ємність,
ви можете наповнити її тим, що в цей момент вам
необхідно в неї покласти.
Я пропоную вам серйозно переглянути своє ставлення до необдуманого надання своєї свідомості впливу всіляких інформаційних потоків вашого світу.
Із цих диктовок ви повинні були засвоїти, що ваш
світ містить 90 % ніяк не потрібної вам інформації.
Звільніться від цієї інформації, і ви отримаєте доступ
до тієї інформації, яка вам потрібна.
Те ж саме стосується ваших почуттів.
Аналізуйте свої почуття за день. Не треба дивитися на інших людей. Я знаю, що люди, особливо в
Росії, постійно перебувають у стані близькому до депресії. Спостерігайте за своїми почуттями впродовж
дня. Як часто ви відчували любов, радість, безпричинно гарний настрій? Скільки разів ви зупинялися посеред вулиці, щоб помилуватися деревами або хмарами? Як часто ви взагалі виїздите на природу?
Ваші емоції так само, як ваші думки схильні до
впливу загального інформаційного поля Землі. І це
поле перешкоджає проникненню у ваш щільний світ
будь-яких образів та уявлень з вищих октав.
Людство перебуває під ковпаком із власних недосконалих думок і почуттів, під який воно само себе
загнало.
І зараз ви повинні почати розгрібати завали ваших
недосконалих думок і почуттів.
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Ваші засоби масової інформації підстроюються
під середній рівень людської свідомості. Тому вони
перешкоджають вам перейти на вищий рівень свідомості. Відмовтеся від споживання інформаційних сурогатів, і підштовхувані конкурентною боротьбою засоби масової інформації почнуть підстроюватися під ваш
рівень свідомості.
Цей світ є тільки відображенням вашої свідомості.
І, змінюючи свою свідомість, ви здатні будете притягнути до себе досконаліші прояви з тонкого світу.
І станеться осадження цих досконалих зразків, які
вже давно приготовані для вас найбільш передовими
розумами людства й чекають, коли ж ви приймете цю
досконалість у свій світ.
Метою моєї сьогоднішньої бесіди було нагадати
вам про те, що ви самі несете відповідальність за все,
що трапляється на Землі.
Тому не лінуйтеся та не відкладайте в довгу шухляду, беріться до змінення вашої свідомості прямо
зараз.
Я ЄСМЬ Кутхумі, з любов’ю до вас.
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Я відчуваю вашу Любов.
І я посилаю вам свою Любов!
Улюблений Сен-Жермен
25 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Сен-Жермен! Я ЄСМЬ який прийшов!
Я ЄСМЬ!
Радість нашої зустрічі буде затьмарена сумною
звісткою, яку я бажаю донести до вас зараз. Ви знаєте
про те, що я заклав своє каузальне тіло для того, щоб
людство Землі могло скористатися даром фіолетового
полум’я в цей важкий для планети час.
Закон такий, що енергія має витрачатися розумно.
І хтось повинен відшкодувати збиток від витраченої даремно енергії.
Я заклав своє каузальне тіло за право землян користуватися фіолетовим полум’ям. Це була колосальна можливість, яка мала сприяти стрибку у свідомості
людства. Розчинивши за допомогою цього універсального розчинника кармічні завали, ви могли б зійти на
наступний ступінь еволюційного розвитку, минаючи
катаклізми й всілякі стихійні й техногенні лиха й катастрофи.
Але цього не сталося. Фіолетове полум’я було
використане людством не так, як це планували Вознесені Сонми. І як вам пояснив улюблений Сурія3, у
цей момент диспенсація фіолетового полум’я діє виДив. диктовку Сурії від 19 березня 2005 року «Ми просто прибрали
сірники від дітей».
3
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бірково й тільки для тих індивідуумів, хто здатний
застосовувати це полум’я, не завдаючи додаткового
збитку планеті.
Хтось мав відшкодувати збиток, енергетичний
збиток від знову допущеної людством неправильної
кваліфікаціі енергії фіолетового полум’я. І цей хтось
був я. Я позбавився величезної частини свого каузального тіла, енергія якого була спрямована на те,
щоб відшкодувати збиток, принесений людством при
псевдокваліфікаціі енергії фіолетового полум’я.
Тому я прийшов, щоб сказати вам про ту жертву,
яку мені довелося принести заради вас. Не тому, щоб
отримати ваше співчуття чи підтримку. Я прийшов
проінформувати вас про те, що сталося. І якби цього
не сталося, то та карма, яку створило людство неправильним використанням енергії фіолетового полум’я,
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могла б призвести до незворотних наслідків для планети Земля.
Я прийшов повідомити вас про цю сумну подію.
Але не сумуйте. Цей світ завжди вимагав жертв з боку вищих істот. І подібні жертви приносилися завжди
протягом всієї історії розвитку цивілізації на планеті
Земля.
Я скажу вам більше. Багато Істот Світла жертвували й жертвують своїми каузальними тілами для того,
щоб моментум Світла, моментум досягнень, що міститься в цих тілах, був використаний для стабілізації
становища як на цій планеті, так і на інших планетах в
інших галактиках, де становище так само неблагополучне, як на Землі.
Я припускаю, що багато хто з вас буде засмучений цією звісткою. Я спостерігав багатьох з вас під
час читання велінь фіолетового полум’я. Ви робили
це настільки щиро й самовіддано, що заради цього
вашого прагнення, заради цього вашого пориву й заради набутих вами при цьому досягнень я готовий пожертвувати всім, що у мене є, усіма своїми тілами й
всім, хто Я ЄСМЬ.
Можливо, вам це здасться нерозумним. Однак я
хочу вам нагадати, що всі ми, Вознесені Сонми й невознесене людство, складаємо єдине тіло Бога. Ми єдині. І ми безсмертні. Тому неможливо померти, навіть
якщо ви пожертвуєте всіма своїми тілами. Це містерія Бога, і коли-небудь ви зрозумієте сенс цієї містерії.
Зараз же я можу вам сказати, що немає ніякої вищої насолоди в цьому Всесвіті, ніж та насолода, яку ти
відчуваєш, приносячи себе в жертву заради життя, заради спасіння живих істот.
Ви теж у своєму житті приносите ці жертви. Кожен приносить ту жертву, яку він може принести згідно
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зі своїм рівнем розвитку, відповідно до рівня розвитку
своєї свідомості.
Ви жертвуєте своїм вільним часом, читаючи веління фіолетового полум’я, ви жертвуєте своїми звичками, своїми недоліками.
І коли-небудь ви підніметеся на той ступінь свого
розвитку, який дозволить вам пожертвувати частиною
або всім вашим каузальним тілом на благо Життя.
Скажу вам по секрету, що всі ваші жертви, які ви
вже принесли і які ви ще принесете, насправді не є ніякими жертвами, якщо дивитися з позиції Духовного
Світу. Ви жертвуєте смертною частиною вас самих, але
набуваєте безцінний досвід, який забарвлює вашу монаду в дивовижні кольори.
Рівно стільки, скільки ви віддаєте, стільки ви й
отримуєте. І більш отримуєте, тому що ви віддаєте
тлінну валюту, яка має ходіння у вашому світі, а набуваєте безцінні нетлінні скарби на Небесах.
І настане день, коли ви будете готові пожертвувати й цими вашими безцінними скарбами, тому що ви
розумієте, що немає більш межі, яка відділяє вас від
Бога. І ви вже не поділяєте у своїй свідомості те, що
належить вам, і те, що належить Богові. Тому що ви
єдині.
І це той стан, який ви повинні набути.
Я ЄСМЬ Сен-Жермен. Той самий Сен-Жермен,
якого ви любите. Я знаю, як ви мене любите. Я відчуваю вашу Любов. І я посилаю вам свою Любов натомість.
Любов ваших сердець, енергія Любові ‒ це те, що
необхідно нам, Вознесеним Сонмам. Ваша Любов
для нас подібна до найкращої поживи на Землі, яку ви
можете вкушати.
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І ми посилаємо вам нашу відповідну Любов. І ви
відчуваєте цю нашу Любов як Благодать. І це найкраща, найвища насолода, яку ви можете відчути, перебуваючи у вашому фізичному світі.
Це таємниця алхімії. Це обмін енергією між октавами, і це план Бога для людства Землі.
Дуже скоро, уже протягом наступної Шостої Раси,
людство відмовиться від грубої їжі. І воно буде харчуватися концентрованою Божественною енергією, що
вливається через чакри в нижні тіла й живить ці тіла.
Це схоже на фантастику, але це буде. Ви станете
расою духовних істот, і ви зможете згадати все своє
життя на Землі, усі найдрібніші подробиці кожного
свого життя. Але хочу вам сказати, що перше, що ви
будете намагатися зробити, це ніколи не згадувати цей
ваш земний досвід. Тому що для ваших витончених
душ буде нестерпним спогад про цей досвід.
І те, що вас оточує зараз, буде здаватися вам просто страшним сном, який тривав мільйони років. Але
сни закінчуються. І я бажаю вам якнайшвидшого пробудження до реального життя!
Я ЄСМЬ Сен-Жермен,
і я посилаю вам свою Любов!
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Нехай найближчим часом читання
моїх Розаріїв буде першочерговим
завданням вашого життя
Мати Марія
26 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Мати Марія, ваша Мати на Небесах, яка
прийшла до вас через цього Посланника.
Багато разів я приходила через багатьох людей, які
втілені на планеті Земля сьогодні. Я користуюся тією
диспенсацією, що була мені дана, і котра дозволяє використовувати ту енергію, яку люди дають мені при
читанні Розаріїв, для того щоб проявляти себе у фізичному світі.
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Я являюся багатьом, і я маю таку можливість доти, поки не вичерпається потік енергії, що посилається з ваших сердець моєму серцю.
Я використовую кожну можливість, щоб постати
перед тими, хто готовий побачити й почути мене.
Я приходжу зараз через Тетяну, тому що настав термін дати вам невелике наставляння, необхідне вам на
цьому етапі.
Ви можете уявити мене. Я стою просто перед вами, коли ви читаєте ці рядки. Я стою перед вами з
букетом троянд у моїх руках. І цей букет я приготувала для вас, мої улюблені. Для вас, хто спрямований
і проводить стільки годин у читанні моїх Розаріїв. Не
залишайте цю роботу, прошу вас, мої улюблені.
Я розумію, як багато спокус у вашому світі, котрі
здаються вам важливими в порівнянні з молитвами, які
я прошу вас давати мені щодня.
Проте, якби не потреба часу й не потреба у вашому служінні, я не потурбувала б вас.
Улюблені, не має ніякого особливого значення,
який Розарій ви читаєте, чи читаєте ви традиційні католицькі Розарії, чи Розарії, які я дала останнім часом
через багатьох посланників. Зрозумійте, має значення тільки спрямованість ваших сердець, чистота ваших
сердець і бажання допомогти всьому Життю на цій
планеті.
Я не хочу вас лякати ніякими майбутніми лихами
й катаклізмами. Не тому, що вони не передбачаються
найближчим часом. Катаклізми неминучі, оскільки
люди як і раніше не бажають звернути свої погляди
на Небеса й упираються у своєму прагненні отримувати й отримувати задоволення в цьому світі.
Тому нам така потрібна енергія ваших молитов.
Я запевняю кожного, хто щодня в цей важкий час чи124

татиме мої Розарії, що в радіусі 100 кілометрів від
того місця, де відбувається ваше щоденне служіння, не
станеться ніяких катаклізмів і лих.
Особливо я звертаюся до жителів моєї улюбленої
Росії. Дуже велика протяжність вашої країни й мала
щільність населення в багатьох районах вимагають
від вас служіння з подвійним і потрійним зусиллям. Росії відводиться велика роль у зміненні свідомості людства, у підйомі цієї свідомості на вищий рівень.
Тому я прошу кожного, хто почує це Послання,
нехай найближчим часом читання моїх Розаріїв, незалежно від того, через кого з посланників ці Розарії до
вас прийшли, буде першочерговим завданням вашого життя. Ви повинні давати мені один Розарій щодня.
Я прошу вас. Я благаю вас, мої улюблені.
До кожного з вас, хто візьме на себе зобов’язання
читати мої Розарії щодня, я прийду особисто й дам
вам троянду з мого букета, на знак моєї любові до вас.
І це ще не все, мої улюблені. Я прошу, щоб ви читали мої Розарії з почуттям найвищої любові, яку ви
можете відчувати до вашої планети, до всіх живих істот, що населяють цю планету. І я прошу вас, перед
тим як читати Розарій, увійдіть у своє серце. Відчуйте тепло у вашому серці. Подумайте про мене. Я знаю,
як вам важко перебувати у втіленні на Землі в цей
важкий час. Але згадайте про те, як було важко мені,
коли мій син Ісус був розп’ятий на моїх очах. Як було
мені дивитися на його страждання?
Улюблені, ви любите мене? Ви можете щодня
всього лиш декілька хвилин перед читанням Розарію
посилати мені Любов з ваших сердець? Адже це нескладно. Ви виконаєте моє прохання, улюблені?
Я люблю вас всіх. І я прийду до вас під час читання ваших Розаріїв. Ви відчуєте, ви неодмінно від125

чуєте мою присутність. Ви можете перервати читання
й поговорити зі мною. Я вислухаю всі ваші прохання,
усі ваші бажання.
І я обіцяю надати вам всю допомогу, яку мені дозволить надати вам Космічний Закон.
Я зроблю для вас все, що в моїй змозі. Можу я
розраховувати, що ви теж зробите те, про що я прошу?
Повірте мені, якби я не знала те, що знаю я і що
приховано від ваших очей, я ніколи б не просила вас
про ту роботу, яку тільки ви можете зробити.
Найменш я хочу, щоб ви відчували страх. Не
бійтеся нічого. Я була серед вас, я ходила по Землі і я
можу вас запевнити, що кожен отримує рівно стільки
випробувань у своєму житті, скільки він може витримати.
Надто важку карму створило людство. І спокутування цієї карми вимагає великих жертв і страждань.
Але Господь милостивий, і він дає вам інструменти, які дозволяють пом’якшити вашу карму й полегшити ваш тягар. Не нехтуйте цими інструментами
й не нехтуйте даною вам можливістю.
Я залишаю вас. І я рада була використати цю можливість, щоб іще раз нагадати вам про ту роботу, яку
ви повинні зробити.
Ми обов’язково зустрінемося з кожним під час
читання ваших щоденних Розаріїв.
Я ЄСМЬ Мати Марія, і до зустрічі.
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Вам необхідний імунітет проти зла
Улюблена Гуань Інь
27 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Гуань Інь. Я ЄСМЬ прийшла до вас через
цього Посланника.
Можливо, хтось із тих, хто читає ці диктовки, не
знає мене. Я відома на Сході. І я маю для жителів
Сходу таке саме значення, яке Мати Марія має для
жителів Заходу.
Жіноча основа виходить на перший план у цей час.
І поклоніння Жіночому Пломеню, жіночому аспекту
Бога має бути визнане вами зараз.
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Не тому що цей аспект головний. А тому, що довгий час цей аспект Бога був принижений.
Наш Бог ‒ Батько-Мати. І чоловічий, і жіночий аспекти мають однаково важливе значення.
Принижуючи один з аспектів, ви порушуєте Божественну гармонію, і це відображається у вашому
світі у вигляді різних негармонійних проявів, починаючи від негармонійних проявів всередині сім’ї та закінчуючи різними катаклізмами й стихійними
лихами.
Обидва аспекти прояву Божества мають бути врівноважені у вашому житті. Аспект Отця, шанування
Волі Отця, Волі Бога, і аспект Матері, той аспект,
який дозволяє проявити цю Волю збалансовано в
матерії.
Саме приниження жіночої основи за останні багато тисячоліть призвело до того, що прояв Божественного задуму для планети Земля був спотворений.
І те, що ви бачите навколо себе у ваш час, є жалюгідною пародією на той задум Бога, який первісно існував для вашої планети.
Я Богиня Милосердя та Жалю. І я виконую свою
місію допомоги всім живим істотам, які перебувають
на цій планеті. Я виконую свою місію на Сході так
само, як Мати Марія виконує свою місію на Заході.
Але немає різниці між нашими місіями. Ми прийшли
допомагати жителям Землі, і ми будемо виконувати
нашу місію, незважаючи ні на що.
Мені хотілося б звернутися до жителів Росії та
всіх країн, які розуміють російську мову, а також до
тих країн, мовами яких згодом, як ми сподіваємося,
будуть перекладені ці диктовки.
Я звертаюся до вас із проханням зберігати у своїй свідомості баланс, рівновагу між жіночою і чоло128

вічою основами. І оскільки чоловіча основа є переважаючою у вашому світі, то мені б хотілося, щоб ви
більше приділяли уваги жіночому аспекту, особливо
це стосується жителів Росії.
Переважання чоловічих вібрацій веде цю країну
дорогою, позбавленою достатку для більшості її жителів. Найбагатша у світі країна за кількістю природних
багатств на душу населення є зараз злиденною країною, якщо розглядати рівень розвитку країни за доходом на душу більшості населення, а не брати середній показник, до якого включаються і багаті, і бідні.
Якби в Росії було розвинене шанування Матері,
Материнського аспекту Бога, хіба могли б люди цієї
країни допустити, щоб жінки похилого віку, які віддали всі свої сили, працю, здібності на благо цієї країни, які виростили дітей і онуків, ледве животіли, і навіть змушені були просити милостиню та шукати їжу
на смітниках.
Щораз, коли ви бачите жінку похилого віку, яка
сидить у лахмітті й просить милостиню, знайте, що
це я, Богиня Милосердя, прийшла до вас в образі цієї
жінки, щоб пробудити Милосердя та Жаль у ваших
серцях.
Ви зобов’язані поклонятися Жінці-Матері, яка дала
вам життя, яка привела вашу душу у втілення.
І неважливо, як несправедливо й суворо ваша мати
обходилася з вами в дитинстві. Ви не знаєте, які кармічні стосунки пов’язують вас із вашою матір’ю.
І я кажу вам, що у вашому Всесвіті діє Закон Відплати, і ви самі заслужили це несправедливе, як вам
здається, ставлення з боку вашої матері до вас. Ви не
знаєте, скільки разів у своїх минулих життях ви мучили й навіть вбивали того індивідуума, який зараз
втілений вашою матір’ю. І повірте мені, Бог дав вам
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найлегший шанс відпрацювати ваші кармічні взаємини з тим індивідуумом, який зараз є вашою матір’ю.
Вам здається, що ваш уряд чинить з вами несправедливо, що ви заслуговуєте кращої долі. Так, звичайно, ви заслуговуєте кращої долі, і попереду Росію очікує велике майбутнє.
І ви можете мені не повірити, але вся ситуація у
вашій країні пов’язана саме з недостатнім шануванням
жіночої основи, жіночого аспекту Бога. Баланс взаємин у сім’ї, баланс взаємин між батьком і матір’ю, правильні відносини в сім’ї, правильні сімейні підвалини
є основою здорового суспільства. І те виховання, ті основи, які отримує майбутнє покоління в сім’ї, не можна порівняти ні з якими знаннями, отриманими в інтернеті, по телевізору або у школі.
І саме на руйнування сім’ї були спрямовані всі
зусилля того режиму, який існував у Росії 70 років,
який на Заході називають комунізм, а в Росії називали соціалізм.
Усі зусилля цього режиму були спрямовані на те,
щоб зруйнувати сім’ю як осередок суспільства. І, утративши свою основу, Росія стала вразлива для тих вірусів пропаганди «вільного способу життя», що
прийшов зараз до неї із Заходу.
Здоровий організм має імунітет проти будь-якого
руйнівного вірусу. А такими вірусами для людського
суспільства є пропаганда сексу, наркотиків, насильства.
А оскільки організм Росії був ослаблений впродовж
цих 70 років, то він не може протистояти цим зовнішнім інфекціям і вірусам, котрі буквально заполонили
інформаційне поле цієї країни.
І аналогія з людським організмом тут цілком повна. Організм повинен звільнитися від вірусів і токси130

нів, що виділяються цими вірусами. І це звільнення
може бути досягнуте очисними процедурами.
Немає сенсу боротися з вірусами. Треба докласти
зусиль для посилення імунітету.
Зло існує в цьому світі. І зла дуже багато. Вам потрібний імунітет проти зла. І тоді ніякий вірус вам
буде не страшний.
І перший крок, який має бути зроблений, ‒ кожен
член суспільства, кожен осередок суспільства повинен
захотіти бути здоровим, звільнитися від брехні й пропаганди, що спутали його.
Умійте розрізняти в навколишньому житті правильні Божественні зразки й помилкові зразки, які прищеплюють вам культуру смерті й пекла.
Виганяйте зі свого життя все, що не від Бога. Всю
брехню, яка вливається у вашу свідомість з екранів
телевізорів, комп’ютерів. Шукайте й знаходьте навколо себе правильні зразки. Культивуйте їх.
Тільки від вас самих залежить, куди ви будете
вкладати так важко зароблені вами гроші. Будете ви їх
витрачати на отримання безглуздих задоволень від
життя, або ви витратите їх на те, щоб ваші діти отримали доступ до культурних цінностей минулого і теперішнього.
Вібрації, що містяться в музиці російських композиторів і в картинах російських художників 18-19 століть, здатні нейтралізувати вібрації смерті, укорінені у
вашу свідомість разом з переглядом телевізійних передач і прослуховуванням тієї музики, яка заповнює
простір Росії останнім часом.
Оберігайте ваших дітей від перегляду телевізійних
передач, прослуховування рок-музики. Повірте мені, та
шкода, яку неусвідомлено отримують їхні душі, не ви131

тримує ніякого порівняння з користю від використання ваших сучасних засобів масової інформації.
Використовуйте будь-яку можливість бути на природі. Проводьте час на природі. Не за шашликом під
музику й рекламу, що доносяться з радіоприймача.
Слухайте звуки природи. Дивіться на птахів, дерева. Дивіться на хмари. Слухайте тишу.
Ми не можемо всіх людей змусити молитися та
читати наші Розарії, але ми можемо звернути увагу
людей на перешкоди, що оточують їх у житті, їхньому
духовному зростанню, від яких слід відходити, поступово замінюючи їх досконалими зразками.
Якщо вам важко самим розібратися в якості того,
що вас оточує, шукайте людей, котрі є серед вас, і які
змогли зберегти своє співзвуччя з Богом, і для котрих
немає більшого щастя, ніж передати вам своє сприйняття Божественної реальності, наділити вас частиною своїх вібрацій чистоти.
Я дала вам достатньо багато інформації для роздумів. У мене немає часу ходити коло й навколо.
І я дала вам саме те, що потрібно вам зараз для
того, щоб ваші душі змогли підбадьоритися та пробудитися до Вищої Реальності.
Я роблю це з любові й жалю до вас.
Я ЄСМЬ Гуань Інь.
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Я запрошую вас у свою Школу Містерій
Господь Майтрейя
28 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Майтрейя. Я ЄСМЬ прийшов. Я прийшов
через цього Посланника до вас. Я прийшов!
Уважно стежте за моїми сьогоднішніми словами,
зверненими до вас. Вам може здаватися, що мої слова
незначні й не несуть ніякої нової інформації. Не поспішайте із судженнями. Надайте мені можливість вирішувати, що вам необхідно отримати саме зараз, для
того щоб ви змогли зробити наступний крок на вашому духовному Шляху.
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Ви всі є воїнами Духа. Ви приходите в цей фізичний світ для того, щоб боротися з ілюзією. Тому
що такий план Бога зараз. Спочатку ви вбираєте в
себе ілюзію, ви навіть можете повністю ототожнювати себе із цією ілюзією. І ось настає момент, коли ви
повинні розстатися із цією ілюзією, перейти на вищий ступінь розвитку вашої свідомості.
І ви стаєте ареною боротьби тих сил, які відстоюють ілюзію, і тих сил, які прагнуть цю ілюзію подолати. Вам здається, що ця битва йде у вашому світі,
насправді ця битва відбувається всередині кожного з вас.
У цьому й полягає те посвячення, яке ви проходите на цьому етапі ‒ зрозуміти, що вся битва відбувається всередині вас. І доти, поки ця битва буде відбуватися всередині вас, ви будете знову й знову приходити у втілення в цей фізичний світ та опинятися в
оточенні таких самих людей, усередині яких відбувається ця битва.
І ви будете боротися з вашими пристрастями, з вашими недоліками й з вашими недосконалостями доти,
поки повністю не переможете їх.
У цьому полягає сенс тієї битви, яку ведуть сили
Світла проти сил пітьми. Але цей сенс я даю вам зараз,
і цей сенс битви дається для вашого рівня свідомості. Коли ваша свідомість стане яснішою та ваш розум
буде подібний до прозорого кристала кришталю, тоді
ми дамо вам нове знання та нове розуміння битви.
Тому моя вам порада: припиніть вести зовнішню
війну, перестаньте шукати ворогів зовні себе.
Кожен, хто підходить до вас на фізичному плані,
підходить до вас саме через те, що ваші вібрації дозволили йому це зробити. І якщо ця людина завдає вам
шкоди, ображає вас, ви не повинні сприймати цю людину як вашого особистого ворога або упалого ангела.
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Вона прийшла до вас або для того, щоб ви могли повернути їй свій кармічний борг, або вона прийшла до
вас для того, щоб дати вам урок. Перевірити, наскільки
ви засвоїли урок, отриманий вами від нас через наше
Вчення.
І щораз, коли вам захочеться помститися тій людині, яка заподіяла вам шкоду, покарати її, ви повинні
розуміти, що це я приходив до вас в образі цієї людини, щоб прийняти у вас іспит, наскільки ви засвоїли
наші уроки.
Немає нічого за межами вас самих, із чим варто
боротися. І якщо ви хочете, щоб я показав вам вашого
справжнього ворога, підійдіть до дзеркала й погляньте
на нього. Ось ваш істинний ворог, разом з усіма його
плотськими бажаннями, егоїзмом, самовпевненістю
та впевненістю, що він вже пізнав всю Істину й може
вчити цій Істині інших.
Для того щоб вчити Істині, вам необхідно багато
попрацювати над собою. І ви повинні пройти через
битву з нереальною частиною вас самих, ви маєте уразити свого стража порогу, своє его. Ви повинні здобути
перемогу у вашій власній свідомості. Ви маєте вийти
переможцем з вашої битви. Ось тільки тоді, і не раніше, ви отримаєте право вчити.
Мантія Гуру так само, як мантія Посланника, не
дається нами без досягнення певних заслуг. Багато хто
з вас мав мантії в минулих втіленнях. І ваші душі знають це. Ви маєте величезний, напрацьований вами моментум досягнень у минулому.
З різних причин ви втратили ваші мантії. І щоразу, приходячи у втілення, ви отримуєте можливість
знову пройти посвячення та повернути свою мантію.
Тому я запрошую вас у свою Школу Містерій для
проходження тестів. Багато хто з вас хотів би навча135

тися особисто в мене. І я завжди готовий до приймання
учнів. Ви повинні просто підійти до вівтаря та побажати, щоб я взяв вас собі в учні. Ви можете просто
висловити це бажання у вашому серці.
Багато хто виявляє бажання стати моїми учнями.
І я беру всіх собі в учні. Однак дуже мало хто із цих
учнів проходить вже перший, даний мною тест.
Мені не треба приходити до вас особисто, щоб
дати вам перший тест. Я пошлю до вас ту людину, яку
ви вважаєте своїм ворогом, і ця людина скоїть проти
вас будь-яку дію, яка здасться вам образливою. Завдання будь-якого тесту вивести вас із рівноваги. Ви
будете оцінюватися не за тим, вийдете ви з рівноваги
чи ні, ви будете оцінюватися за тим висновком, до якого ви прийдете в результаті цього тесту.
Кращі учні завжди дякують Богові й дякують мені, як Вчителеві, за можливість пройти цей тест.
Ті, хто не готовий навіть до початкового ступеня
моїх посвячень, просто не можуть зрозуміти, що я дав
їм цей тест. Вони реагують так, як вони реагували завжди ‒ образою, ненавистю, обуренням, бажанням помститися.
І ця людина позбавляється можливості проходити навчання під моїм керівництвом іноді до кінця свого
поточного втілення.
Тому багато бажаючих вступити в мою Школу Містерій, але тільки одиниці витримують цей маленький
вступний іспит і отримують можливість пройти інший
тест.
Мені не треба збирати моїх учнів десь у певному
місці на Землі, щоб дати їм тест. Я використовую обставини вашого життя та людей, які оточують вас у
житті, щоб дати вам свої тести.
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Можливість вступу до моєї Школи Містерій є у
всіх, але лиш одиниці отримують можливість закінчити цю школу й отримати після закінчення її мантію
Гуру.
І для вас вже не буде ніякою новиною, що Тетяна, через яку я даю цю мою диктовку, закінчила мою
школу у 2002 році, пройшовши прискорений курс навчання. Такою була потреба.
І, коли Тетяна розпочинала навчання, далеко не
всі серед нас відчували впевненість, що вона зможе
пройти це навчання. Але вона пройшла, і тільки після цього ми маємо можливість давати це наше Вчення
через неї.
Я хочу, щоб ви знали, немає ніякої винятковості в
цій ситуації. Кожен з вас може побажати отримати
навчання під моїм керівництвом. І я запрошую всіх
вас до себе в учні.
Але тільки ви завжди повинні пам’ятати, що з тієї
миті, як ви звертаєтеся до мене з проханням прийняти
вас у мої учні, у вашому житті будуть відбуватися всі
уявлені біди й нещастя, ваше звичне життя буде валитися прямо у вас на очах.
І яким би жорстоким вам це не здалося, це є необхідним етапом навчання. Ви маєте усвідомити, що
все, що вас оточує, є ілюзією, і ви повинні покінчити у
своїй свідомості з всіма своїми прихильностями. Вам
буде здаватися, що ви невиліковно хворі, що ви маєте
померти. І ви повинні прийняти цю думку зі смиренням. Вам буде здаватися, що ви збилися зі Шляху, що
Бог не може бути таким жорстоким і так карати вас.
Ваш плотський розум буде кидатися в пошуках будьякої ілюзорної можливості, за яку він зможе зачепитися, щоб відвести вас зі Шляху Посвячень.
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А ви будете боротися зі своїм тілесним розумом,
зі своєю нереальною частиною. І чим довше ви будете
чинити опір, тим боліснішим буде для вас проходження остаточного тесту, випускного іспиту Школи. І ви
не зможете стати випускником моєї Школи доти, поки
хоч якась частина вас буде чинити опір підпорядкуванню Божественному Законові.
Так, мої улюблені, випускники моєї школи відмовляються від своєї Богом даної їм вільної волі.
Вільна воля дана людині Богом як дар. І коли людина зі своєї вільної волі відмовляється від цього
Богом даного дару, то вона проходить остаточне посвячення в моїй Школі. Вона здає випускний іспит.
Я розкрив вам сьогодні багато таємниць моєї
Школи.
Я був дуже відкритий. Насправді я ніколи ще не
був настільки відвертий у своєму виступі перед настільки великою аудиторією. Я сподіваюся, що моя
сьогоднішня розмова піде вам на користь.
І якщо хтось із вас все-таки відчуває себе здатним
пройти навчання в моїй Школі ‒ ласкаво просимо. Двері моєї Школи завжди широко розкриті. Тільки дуже
мало бажаючих увійти в ці двері й випробувати себе.
Я ЄСМЬ Майтрейя,
і я чекаю вас.
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Ваша планета вступає в цикл,
що веде до згортання ілюзії
Улюблений Серапіс Бей
29 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Серапіс, Я ЄСМЬ який прийшов.
Створення цього Всесвіту і його розвиток пов’язані з подоланням тисяч перешкод. І ці перешкоди породжуються взаємодією двох основних сил, що діють у
цьому Всесвіті. Первісно чистий Божественний задум
у мить початку диференціації, прояву відчуває опір з
боку сил, які перебувають у спокої вічного блаженства.
Ці сили перешкоджають початку прояву Всесвіту. Вони
зволікають вийти з первісного спокою блаженства. Точно так само, як ви зволікаєте прокидатися вранці від
сну, особливо якщо ваш сон був солодкий, як у дитинстві.
Проходить час, і Всесвіт починає відчувати опір
з боку сил, які не бажають повернення до первісного
спокою. Це схоже на те, як людина надто заглибилася
у проблеми дня та не поспішає зануритися в сон.
Але так само, як неминуче чергуються день і ніч,
період неспання і період сну, цей Всесвіт має свій день,
своє неспання і свій спокій, відпочинок.
Усе підлягає своїм циклам. І циклам всередині
циклів.
Ваша планета вступає в цикл, що веде до згортання ілюзії. Проте людські істоти так занурилися в цю
проявлену ілюзію, що чинять опір встановленому
порядку.
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У вас є безсмертна частина, ваша Вища частина.
І у вас є смертна частина, ваші чотири нижчих тіла.
Ваша Вища частина підпорядковується Божественному
Законові, тому що протягом всіх ваших мандрів як індивідуальності в цьому проявленому світі ця частина
вас самих ніколи не втрачала зв’язку з Творцем. Ваша
нижча частина на певному етапі еволюційного розвитку втратила своє почуття єдності з Творцем цього Всесвіту й почуття своєї єдності з всією світобудовою.
Вона побажала жити своїм окремим життям і заблукала у джунглях ілюзії. І як би довго не тривало
мандрування душі просторами космосу, настає момент,
коли вона повинна повернутися з ілюзорного світу в
Реальний Світ Бога. Ось цей етап зараз настав. Етап
відмови від ілюзії та етап повернення в Реальний
Світ.
Тому вам даний провідник, ваш Ангел-Охоронець,
ваше Святе Я Христа. І цей провідник має вивести вас
на вірний Шлях, Шлях повернення в Царство Отця.
Усе зовнішнє вчення, яке ми даємо через цього
Посланника або будь-якого іншого нашого Посланника, має на меті саме встановити зв’язок з тією частиною вас самих, яка пам’ятає, хто ви є. І чим міцнішим
буде ваш зв’язок з реальною частиною вас самих, тим
швидшим для вашої індивідуальності буде шлях повернення Додому.
Усі справжні посвячення, які я давав моїм учням
і які дають своїм Учням інші Владики, спрямовані
саме на те, щоб подолати опір ілюзорної частини вас
самих і вивести вас на контакт з вашою безсмертною
частиною.
І ті з вас, хто відвідував мою Обитель, мій Храм у
Луксорі, повинні згадати зараз про ті знання, які вони
отримали в моєму храмі.
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Я суворий вчитель, і я вимагаю надзвичайної дисципліни від моїх учнів. Тому що коли учень не підпорядковується обраному ним самим Вчителю, то такий
учень не має права проходити навчання під нашим керівництвом.
Веління часу таке, що ваше навчання та ваші посвячення проходять у звичайному житті. Вам не потрібно їхати на край світу до заморського вчителя, щоб
отримати необхідні вам знання. Веління часу таке, що
ви отримуєте всі необхідні вам знання в тому місці, де
ви проживаєте. Ви проходите посвячення у вашому
звичайному житті. І ми використовуємо обставини вашого життя, щоб дати вашій душі саме ті посвячення,
яких вона найбільш потребує.
І ви отримуєте знання під час нічного сну, несвідомо чи цілком свідомо відвідуючи наші обителі й проходячи навчання вві сні.
Ваші душі воістину трудяться день і ніч, не покладаючи рук.
І я не кажу тут про ті душі, які ухиляються від
навчання, уважають за краще витрачати час нічного
сну не для власної освіти, а, відвідуючи шари астрального плану й продовжуючи вві сні отримувати ті самі
ілюзорні задоволення та насолоди, до яких вони прагнуть, перебуваючи у фізичному світі.
Я не хочу лякати цих недбайливих індивідуумів,
але все, що не вкладається у плани Бога, не зможе
продовжити своє існування в Новому Світі. Не тому,
що Бог жорстокий і прагне покарати вас. Ні, ви самі
прирікаєте себе на небуття, тому що не зможете існувати в тоншому світі, яким із часом має стати ваша
планета, як і інші планети у Всесвіті. Життя поступово
буде перенесено на тонший план. Звичайно, це займе
багато мільйонів років. І ті, хто не зможе пристосува141

тися до життя на тоншому плані, будуть зметені вітром
космічних перемін.
Тому в цих диктовках вам дається імпульс, що
націлює вас на переміщення центру вашої істоти на
тонший план.
Піднімаючись у своїй свідомості на тонший рівень,
підвищуючи свої вібрації, ви наче підтягуєте всю планету на свій рівень.
Я даю вам образ альпініста, який видирається на
прямовисну гірську вершину, що є Вершиною Божественної Свідомості, і тягне за собою на тросі всю
планету. І чим більше буде таких альпіністів, які штурмують Вершину Божественної Свідомості, тим швидше
й безболісніше пройде процес підвищення рівня вібрацій цієї планети, процес переходу на новий рівень
розвитку.
Я маю вам сказати про таке явище, як прорив
греблі. Якщо Божественна Енергія, що дається на перетворення цього світу, зустрічає опір з боку переважної більшості індивідуумів, які населяють цю планету, свідомість котрих у такому випадку може бути уподібнена до греблі на шляху вод Божественного від-
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новлення та перетворення, то рано чи пізно вода, що
прибуває, прорве дамбу й змете на своєму шляху все,
що чинить їй опір.
Тому тільки ваша свідомість є тим, що перешкоджає Божественному оновленню. І чим швидше ви
зміните свою свідомість, тим менше катаклізмів очікує
вашу планету в майбутньому.
І щораз, коли ви не можете впоратися з якимось
блоком у вашій свідомості, щораз, коли ви лінуєтеся
виконувати вимоги, які ми ставимо своїм учням, ви
повинні пам’ятати про ту громаду води, яка в будьякий момент може обрушитися на Землю та змести
все, що чинить опір Божественному Законові.
Я розповів вам про потребу часу.
І я хочу на завершення дати вам наставляння про
те, як подолати опір своєї власної свідомості максимально ефективно.
Коли ви відходите до сну, згадуйте, що вам необхідно відвідати Священні Обителі, розташовані в ефірних Октавах Світла. Остання ваша думка перед відходом до сну, перед тим як ваша свідомість залишить
вас, має бути думка відвідати наші Священнообителі й
бажання, щоб отримане вами в наших Священнообителях знання було донесене до вашої зовнішньої свідомості впродовж наступного дня.
Не нехтуйте цією нашою допомогою і цією можливістю, що надаються вам Вознесеними Сонмами.
А зараз я прощаюся з вами, але сподіваюся на зустріч з кожним з вас у моїй Священнообителі над
Луксором.
Я ЄСМЬ Серапіс Бей.
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Плотський розум повинен поступитися
місцем Божественному розумові
Улюблений Заратустра
30 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Заратустра, який прийшов через цього
Посланника.
Вогненність ‒ основна моя якість. Вогонь ‒ моя
стихія!
Змінення Вчень, які ми даємо, відбувається при
дотику вогненних вібрацій, притаманних нашому світові з вібраціями фізичного плану планети Земля.
Але вогонь, що міститься в моїх словах, ви можете відчути навіть крізь світи.
Я прийшов!
Стан вогняного світу надто відрізняється від стану вашого світу, і образи нашого світу можуть незвично сприйматися вашою свідомістю. Ми говоримо мовою полум’я, і перетворення наших вібрацій на земну мову не може передати всю повноту інформації, що
міститься в них. Проте суть, основа повідомлення передається досить повно.
Мій прихід до вас сьогодні зумовлений бажанням
дати вам невелике Вчення. Я давав це Вчення моїм учням у той час, коли перебував у втіленні на Землі багато тисяч років тому. Однак цінність цього Вчення досі
не змінилася. Мало того, я скажу вам, що дуже мало
людей на Землі змогло засвоїти це Вчення у всій
повноті.
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Коли досконалий Дух сходить у щільний фізичний
світ, а це відбувається тоді, коли Високі космічні Духи,
що досягли певної міри досягнень протягом попередніх манвантар, відповідно до Космічного Закону повинні знову зійти у втілення, то при зіткненні із
щільною, розвиненою матерією відбуваються ті речі,
про які я маю вам розповісти.
Можливо, ви чули в будь-яких інших вченнях або
читали в будь-яких книгах, що людина із самого початку, як вона була створена за образом і подобою Божою, мала Вищу, безсмертну частину, що ніколи не
забуває про свою єдність із Творцем, і нижчу частину,
яка за багато мільйонів років втілення на планеті втратила почуття єдності з Творцем і втратила зв’язок зі
своєю Вищої частиною.
Проте в історії розвитку людства був період, коли
його розвиток було визнано безвихідним і марним.
Людські істоти були подібні до тварин і тільки за
своєю зовнішньою формою нагадували людину. Так
сталося, що нижчі творці форми не змогли передати
людині того вогню, який притаманний людським істотам і робить їх подібними до Бога. Це вогонь розуму,
іскра Божественності, яка повинна бути присутня в
людській істоті.
Багато мільйонів років тому еволюція Землі мала
припинитися як невдала. І врятувати становище зголосилися Високі Духи, які перебувають у стані блаженства, або нірвани, із часу попередніх манвантар. Ці
Духи повинні були зійти у високоорганізовану матерію
та надати їй притаманну їм якість, властивість вогню,
полум’я, мудрості.
Вони зійшли. Вони зійшли в тіла людей, які були
тваринами за своєю суттю. І передали людям властиву
їм самим якість вогню. І очі людей освітилися вогнем
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розуму. І люди зрозуміли, що вони відрізняються від
тварин. Таким чином, кожна людина отримала всередину себе насінину, іскру, вогонь від високодуховних
істот, які спустилися в матерію з вищих сфер вогню.
Кожен Високий Дух дав частку свого вогню багатьом людським істотам.
І кожен був наділений розумом відповідно до ступеня та рівня свого розвитку.
Це було падіння в зародження Вищих Духів, або
Ангелів. Вони зійшли частково під впливом Космічного
Закону, частково керуючись власним спонуканням врятувати людство Землі від знищення. Оскільки позбавлене розуму людство не могло відповідати Божественній меті, з якою воно було створено.
Ваду в людині вдалося виправити жертвою з боку
цих Високих Істот, які пожертвували своїм нірванічним спокоєм, щоб зійти й допомогти.
Вони зійшли й наділили людей розумом і частиною власних властивостей, які були лише блідим відбитком їхніх колишніх заслуг у минулих манвантарах.
І що людство? Людство стало розумним. І воно
отримало право діяти відповідно до своєї вільної волі.
Так, як розум кожного велів.
І коли люди усвідомили, що вони подібні до Богів,
то вони почали поводитися як Боги. Вони почали вести себе так, як, вони думали, мають вести себе Боги.
Вони хотіли перебувати у блаженстві й задоволеннях, вони хотіли отримувати всі доступні їм види насолод у цьому фізичному світі.
Розум людини, коли він контактує з проявленим
щільним світом, носить двоїстий характер. Саме тому,
що ті якості Богів, які існують у Божественному Світі,
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на плані ілюзії перетворюються у свою повну протилежність.
У цьому полягає парадокс проявленого світу. І в
цьому полягає задум Бога для проявленого світу.
Коли розум починає діяти в умовах матеріального
світу, він змушений використовувати щільну матерію
як предмет, до якого він докладає свої здібності. І коли розум починає докладати свої здібності до щільної
матерії, пам’ятаючи про Божественний Світ, він намагається ввести закони Божественного Світу в щільний
світ. А оскільки матерія має дуже низькі вібрації, то
будь-яка якість розуму, що застосовується у фізичному світі, може призводити до створення протилежності
тій якості, яку було б створено в результаті подібних
зусиль у тонкому світі, у світі вогненному.
Ось тут таємниця. Коли Високий Дух потрапляє з
вогненних сфер у нижчі світи й продовжує використовувати в матерії якості розуму, властиві вогненному
світові, то результат впливу на матерію не завжди буде
відповідати Божественному задумові саме через щільність самої матерії.
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Мільйони років тому кожен з вас, хто читає ці
рядки, був наділений іскрою Божественного розуму
завдяки сходженню в вас частини Високих Духів, які
прийшли наділити вас розумом.
І кожен з вас має всередині себе частку цих Владик, які називаються в різних вченнях по-різному: Владиками Мудрості, Вознесеними Владиками або Владиками Шамбали.
Сім Великих Духів зійшли. Кожен дав частку себе
мільйонам душ людей.
І люди отримали можливість жити й розвиватися.
І кожен з людей отримав всередину себе частку Високої Душі, яка стала його внутрішнім вчителем, його
Ангелом-Охоронцем, або Я Христа.
І тепер не можна розрізнити, де закінчується тваринна частина людини, а де починається його духовна
основа.
І людина постійно змушена боротися зі своєю тваринною природою та постійно прагнути до Духа. Але
рано чи пізно настане день, коли людина переможе
тваринне всередині неї самої, переможе свої пристрасті, переможе своє его й дасть можливість Духові повністю опанувати себе. І людина не буде більш нижчою
людиною, сумішшю тварини і людини. Звір буде приборканий, і людина стане подібна до Бога.
Іскра розуму, що палає у храмі кожної людини,
зараз тліє, а в багатьох близька до згасання або
згасла.
Тому для загоряння цієї іскри дається Вчення, даються наставляння.
Тваринна людина повинна поступитися місцем Божественній людині. Тлінна людина повинна поступитися місцем нетлінній.
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Плотський розум повинен поступитися місцем Божественному розумові.
І це станеться. Тому що іскра й полум’я в вас не
дадуть вам спокою доти, поки це не станеться. Ви будете метатися, ви будете шукати. Ви будете прагнути знайти у фізичному світі той стан нірвани, який пам’ятає частка Вищих Істот в вас. Ви будете шукати
цей стан всюди на Землі. І ви не знайдете його на фізичному плані.
І ось тоді, коли ви зрозумієте, що ніщо в цьому
світі більш не приваблює вас, коли ви відмовитеся
від будь-якої прихильності до цього світу, ось тоді ви
набудете справжню нірвану й можливість отримати
блаженство в єднанні з Вищої частиною вас самих і
через неї з Творцем цього Всесвіту.
А доти ви будете боротися, ви будете страждати,
ви будете метатися, і ви будете шукати.
І ви знайдете свій Витік, свою Перемогу й своє
Блаженство.
І тоді частки Вищих Істот, які перебувають в вас,
отримають можливість злитися воєдино, і вони теж
отримають свободу від кайданів матерії, що сковує їх
мільйони років.
Я дав вам Вчення, яке я давав моїм учням тисячі
років тому. Прийшли інші релігії, прийшли інші вчення. Але ось зараз настав час повернути вам знання про
вашу історію. І це знання допоможе вам по-іншому
поглянути на самих себе й на ту боротьбу, що відбувається у вашому світі.
Я ЄСМЬ Заратустра,
і я стою в полум’ї Єдності.
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Ми повинні дати можливість Богові
проявляти себе через нас
Конфуцій
31 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Конфуцій, який прийшов до вас через
цього Посланника.
Я прийшов для наставлянь у науці Божественної
Мудрості. Із часу мого втілення на Землі пройшло багато сотень років. І я радий наданій можливості повторити вдячній аудиторії слова мого Вчення.
Завжди краще слухати слова з першоджерела, ніж
довіряти трактуванню цих слів людьми, які думають,
що вони досягли чималого ступеня пізнання мудрості,
проте вони перебувають біля підніжжя вершини Божественної Мудрості, і суєта життя постійно відволікає
їхню увагу й не дає зробити в напрямку цієї вершини
жодного кроку.
Я думаю, що не так буде з тими, хто читає ці рядки. І ви будете здатні на якийсь час відволіктися від
навколишньої ілюзії та зосередитися на вічних Істинах, ніяк не пов’язаних з вашим часом, вашою країною та оточенням, до якого ви належите.
Постарайтеся зосередитися на своєму серці. Ударах серця. Послухайте своє дихання. Вдих… Видих…
Робота вашого серця та ваше дихання ніяк не пов’язані з державою, у якій ви живете. І ніяк не пов’язані з тією роллю в житті, яку ви виконуєте.
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Так само й Божественна Істина. Вона існує сама
по собі й не залежить від вашої свідомості й ваших
думок.
Тоді навіщо ви існуєте, якщо цей світ може чудово обходитися без вас? Ви ставили собі це запитання?
Ви запитували коли-небудь себе, навіщо ви живете?
Я думаю, що хоч би раз у житті це запитання
поставало перед кожним з вас. А для багатьох це запитання поставало так наполегливо й так часто, що
пошуки сенсу життя буквально перетворилися для
них у сенс життя.
Ви маєте рацію, мої улюблені, гідне завдання ‒
зрозуміти, навіщо ж ви живете й навіщо існує все,
що оточує вас.
Коли я перебував у втіленні, я був буквально
одержимий цим запитанням. Бували дні, коли я не
знаходив собі місця, намагаючись відповісти на це
запитання знов і знов.
Я був віруючою людиною, і я дотримувався тієї
системи світогляду, яка була прийнята в навколишньому суспільстві. Доти, поки я не зрозумів, що
ця система світогляду створена людьми, такими ж
людьми як я сам. У міру того як я ставав старше, я
розумів, що я недосконалий, тому будь-яка моя думка ставала недосконалою ще до того, як я її висловив
вголос. Чому я недосконалий? І чому я, як не намагаюся, не можу подолати ці недосконалості в собі?
Вам знайомі ці запитання? Ви теж ставили їх собі?
Згодом відповідь на це запитання лягла в основу
тієї системи навчання, яку я давав людям, охочим отримати навчання в мене.
Я чітко усвідомлював, що всередині мене є Вища,
більш досконала частина мене. І я міг спілкуватися із
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цією частиною мене самого. Однак я усвідомлював,
що прояву цієї частини мене самого заважаю я сам.
Не хтось за межами мене, а саме я сам.
Я припускав, що я та всі живі істоти створені за
образом Того, хто створив цей світ, хто за своїм становищем є незрівнянно вище нас. І ми всі пов’язані з Ним і складаємо нерозривну Єдність. І так само,
як у мені є Вища частина мене самого, цей Творець і
Сотворитель Світу має вищу частину себе Самого й
нижчу частину себе Самого. І ця нижча частина Його
Самого ‒ це я у втіленні. Це я у втіленні й всі інші
живі істоти у втіленні, і вся Земля, яку я бачив, наскільки сягало око.
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Ми всі були Ним у втіленні.
І Він через нас жив і творив, і пізнавав. Він пізнавав Сам себе через нас, через кожну живу істоту.
Ми всі були Його клітинками й судинками. Ми
складали Його тіло. І ми всі були пов’язані з Ним, і
між собою.
Усе, що розділяло нас один від одного й від Єдності з Ним, потребувало подолання.
Тому я вчив, і я продовжую вчити зараз тільки однієї простої речі. Я запрошую кожного з вас зайнятися
роботою над тією частиною вас самих, яка заважає вам
стати єдиним із Творцем. Над тією частиною вас самих, яка відділяє вас від стану повного єднання з Богом, Творцем, Атманом, Вищим Розумом. Неважливо,
як ви назвете те, частиною чого ви насправді є.
Ви не можете робити щось за іншу людину. Ви не
можете змусити іншу людину робити щось, що треба вам. Насправді, ви можете це зробити, але для цього вам доведеться проявити насильство. Вам доведеться силою змусити когось працювати на вас або
виконувати ваші накази. Неважливо, буде це груба фізична сила або сила написаного вами закону.
Однак спробуйте у своєму тілі змусити серце дихати, а легені перекачувати кров по вашій кровоносній
системі.
У вас не вийде. А якщо звернутися до історії, то
вся історія якраз і складається з тих моментів, коли
хтось намагався змусити когось робити те, що йому
треба. Звідси війни, звідси прояв будь-якої несправедливості у світі.
А в основі цієї несправедливості завжди лежить
бажання когось зробити так, як йому треба.
І ми повернулися до теми власної недосконалості.
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Коли я був молодим, я дійсно думав, що можу силою свого переконання та особистим прикладом надихнути світ змінитися. Я витратив багато сил та енергії, намагаючись переконати людей, як вони повинні
діяти, як вони мають себе вести.
У мене не вистачало сил переконати людей робити
так, як, мені здавалося, буде робити розумно.
Тоді я став намагатися діяти спільно з тими людьми, які прийняли мою систему переконання. Однак
моїх сил як і раніш не вистачало.
Повірте мені, я витратив дуже багато своїх сил,
щоб переконати людей у тім, що вони живуть неправильно й щоб вони хоч би вислухали мене, як їм варто жити.
Рік проходив за роком, десятиліття за десятиліттям, а ситуація у світі не змінювалася, як би я не старався та скільки б зусиль я не докладав.
Чому?
Я був тільки маленькою піщинкою, маленькою клітинкою в організмі цього Всесвіту. І я намагався переконати весь Всесвіт, що він повинен жити за моїми
законами.
І через багато десятиліть я, нарешті, усвідомив, що
єдина людина, яка мені заважала на всій Землі, був я
сам. Це було моє непомірне марнославство й непомірна впевненість у тім, що я пізнав всю Істину й можу
вчити цій Істині інших.
Моя зовнішня людина замість того, щоб підкоритися Законові, який діє в цьому Всесвіті, намагалася
змусити весь Всесвіт жити за своїм законом.
Я зрозумів головну Істину. І я маю сказати вам,
що варто було згаяти ціле життя, щоб усвідомити цю
Істину.
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Безглуздо й марно встановлювати свої закони в
тому світі, у якому ми живемо. Ми повинні підкоритися Законові, який лежить в основі цього Всесвіту і
який вже створений у мить творення цього Всесвіту.
І Закон такий, що ми маємо відмовитися від бажання проявити себе, своє его у своєму житті, ми повинні зробити все від нас залежне, щоб дати можливість Богові проявляти себе через нас.
Тоді ми зможемо відновити нашу Єдність. І тоді
ми зможемо брати участь у реалізації задуму Творця
цього Всесвіту.
І це те завдання і та робота, яку кожен повинен
виконати. І немає жодної людини у всьому Всесвіті,
яка б виконала цю роботу за вас. Тому ця робота є
найважливішою. І виконання цієї роботи є сенсом вашого життя, який ви шукаєте за межами самих себе й
не можете знайти.
Я даю вам плід моїх роздумів під час мого земного життя. Але я не можу змусити вас їсти цей плід.
Це ви повинні зробити самі.
Ніхто зовні вас самих не зможе зробити роботу
за вас.
Я залишаю вас. І я дуже сподіваюся, що дав вашій думці вірний напрям.
Я ЄСМЬ Конфуцій.
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Настав час нового Виходу, який ви
повинні зробити у своїй свідомості
Мойсей
1 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Мойсей, який прийшов через цього Посланника.
Я ЄСМЬ який прийшов!
Із часу тих подій, які описані в Біблії як Вихід євреїв з Єгипту, пройшли багато сотень тисячоліть. І насправді я втілювався на Землі з місією вивести П’яту
Корінну арійську Расу з материка Атлантида на материк Євразія, тоді недавно сформований. Набагато пізніше ці події були перетворені й трансформовані в легендах і переказах різних народів і дійшли до сучасних читачів у тому вигляді, як вони викладені в Біблії.
Але ці події значно давніші.
Ми перебували на ворогуючому материку. Ішла
безперервна війна між тими, хто зберіг у своїх серцях відданість Богові, і тими, хто, пам’ятаючи про свій
Витік, усе-таки піддався спокусам ілюзорного світу й
використовував свої здібності для отримання вигід у
цьому світі.
Усе було так само, як у ваші дні.
Були люди, які зберегли в собі іскру Божественності, і були ті, хто прийняв рішення використовувати
Божественну енергію для затвердження власної влади
й могутності.
Усе було так само, як зараз. Дуже небагато людей,
які належали до нової Раси, що виросла в надрах ста157

рої Раси атлантів, були готові піднятися на наступний
ступінь еволюційного розвитку.
Я втілився на Землі, і переді мною стояло завдання
відокремити цей обраний народ, насінину майбутньої
Раси, від загрузлої у гріху Раси атлантів, вивести цей
народ у Землю Обітовану, з тим щоб материк, на якому панував гріх, був знищений водами, зметений з лиця
землі разом з непокірними, не бажаючими скоритися
Волі Бога атлантами.
Я зібрав людей, які повірили мені, і повів їх у нову
Землю на Схід.
Ці люди повинні були забути саме перебування на
Землі гріха. Я дав їм новий Закон, записаний на скрижалях, Закон, який був зрозумілий і стверджував основні принципи, необхідні для розвитку нової людської Раси.
Яке ж було обурення та гнів, коли одного разу я
повернувся після мого спілкування з Богом і побачив
мій народ, який танцює перед Золотим тельцем і вкло-
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няється зовнішньому Богові, відлитому їм у формі, замість поклоніння Богові, який перебуває всередині них.
Я зазнав настільки сильний гнів, що розбив скрижалі, на яких був записаний Закон. І я розпорядився
покарати винних так суворо, щоб після цього люди
століттями пам’ятали й остерігалися слідувати шляхом поклоніння зовнішнім Богам.
Це було надзвичайно жорстоке покарання4, але я
був у відчаї. Я не знав, як ще по-іншому можна було
впливати на свідомість цих напівдиких людей.
І це було великим гріхом з мого боку. Я застосував силу й силою намагався змусити цих людей увірувати в істинного Бога.
Проте Закон Карми не був мною порушений. Був
інший час, і моє бажання підвищити свідомість цих
людей до свого рівня було щирим. Мало хто знає, що
саме в тому житті я був покараний за свій вчинок. Мене вбив власний народ. Закон Карми було вдоволено.
Мойсей має на увазі наступну подію, описану в Біблії: «Вихід», глава 32.
«15. І повернувся, і зійшов Мойсей з гори, у руці його були дві скрижалі одкровення [кам’яні], на яких написано було з двох боків: і на тому
й на іншому боці написано було;
16. скрижалі були діло Боже, і письмена, написані на скрижалях, були письмена Божі.
19. Коли ж він наблизився до табору, то побачив тельця і танці, тоді
він розгнівався і кинув скрижалі з рук своїх і розбив їх під горою;
20. і схопив він тельця, що зробили вони, і спалив на вогні, і стер на
порох, і розсипав по воді, і дав її пити синам Ізраїлевим.
26. І став Мойсей у брамі табору й сказав: Хто за Господа, [іди] до
мене! І зібралися до нього всі сини Левіїни.
27. І він сказав їм: так говорить Господь Бог Ізраїлів: покладіть кожен меча свого на стегно своє, пройдіть табором від брами до брами
й назад, і вбивайте кожен брата свого, і кожен приятеля свого, і кожен ближнього свого.
28. І зробили Левіїни сини за словом Мойсея: і впало того дня з народу близько трьох тисяч людей».
4

159

А люди здобули найкраще повчання, яке відповідало рівню їхньої свідомості в той час.
Багато сотень тисячоліть по тому триває ця боротьба на фізичному плані планети Земля. Люди вбивають один одного, як іновірців. Багато хто продовжує
відчувати стан ненависті й ворожнечі до кожного, хто
має інші релігійні або моральні переконання, має навіть інший колір шкіри й інші звичаї.
Уся історія розвитку людства є безперервними
війнами й боротьбою за владу, контроль і багатства
цього світу.
Безперервна низка вбивств, насильств, воєн, лих,
страждань.
Я не був надто жорстокий стосовно свого народу у своєму бажанні дати їм урок. Я діяв у рамках того
рівня свідомості, який мав мій народ. Саме тому я кажу, що закон Карми не був мною порушений.
І якби я намагався вчити мій народ у той час так,
як багато сотень тисячоліть по тому вчили своїх учнів Будда, Христос, Зороастр, то навряд чи я знайшов
хоча б кількох людей, які пішли б слідом за мною.
Був жорстокий час, і застосоване мною насильство було виправданим.
І ось прийшов інший цикл. Свідомість людства
знову повинна бути піднесена на наступний рівень
еволюційного розвитку. І так само, як за часів зміни
Четвертої Раси П’ятою Расою, іде безперервна ворожнеча й війни.
Але ці війни набули ще більш руйнівного характеру. Жертвою останньої світової війни стали десятки
мільйонів людей, і завдяки сучасним засобам комунікації в будь-який створений конфлікт миттєво втягуються всі країни.
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Світ став схожий на порохову бочку, коли достатньо однієї іскри, щоб вся планета була розірвана на
шматки.
У цих умовах на перше місце виходить відмова
від прояву насильства в будь-якому вигляді. І передусім ви повинні відмовитися від насильства у своїй
свідомості.
Так само, як ніч темна перед світанком, так само
ці останні глобальні війни з їхніми багатомільйонними жертвами повинні безповоротно канути в минуле.
Земля не здатна більше витримати жодної глобальної
війни. Тому я прийшов дати вам це Вчення про ненасильство й про незастосування насильства.
Існував певний цикл у розвитку людства, який займав багато сотень тисяч років, під час якого було припустимо застосовувати насильство. І кармічна відповідальність навіть при вбивстві під час воєн і конфліктів
не була настільки важкою, якою вона стає у ваш час.
І зараз я маю вам сказати, що відповідно до нового етапу космічного розвитку для вашої планети настає період, коли ви набуваєте кармічний борг, не тільки коли здійснюєте фізичне вбивство, але навіть тоді,
коли намагаєтеся подумки у своїй свідомості знищити
своїх ворогів.
Настав час нового Виходу. Виходу для нової людської Раси, яка вже прийшла й продовжує приходити
у втілення на зміну старій П’ятій Корінній Расі.
І настав час зробити Вихід у своїй свідомості, відокремитися у своїй свідомості від всього старого, віджилого.
Для людей нової Раси буде характерна, передусім, відмова від насильства в будь-якій формі. І це не
означає, що насильство зникне з лиця Землі найближ161

чим часом. Ні, так само, як потрібно було багато років, щоб виросло кілька поколінь людей, які не пам’ятали землі гріха Атлантиди під час того Виходу, так
само буде потрібна зміна багатьох поколінь людей,
перш ніж людство стане здатне відмовитися від насильства й почуття боротьби, насамперед, у своїй
свідомості.
І будуть цілі території, населені людьми, які мають
нову свідомість, і будуть території, на котрих буде переважати стара свідомість і старе мислення.
І поступово території, на котрих буде переважати
старе мислення, одна за одною ітимуть під воду. І з’являться нові землі, на котрих будуть селитися люди, які
належать до нової Раси. І відмінністю цих людей від
тієї Раси, яка живе нині, буде поки тільки одне ‒ абсолютно новий рівень свідомості цієї Раси й неприйнятність для цієї Раси будь-якого почуття боротьби й
насильства.
Настав час нового Виходу, який ви повинні зробити у своїй свідомості.
І ця нова свідомість надасть вам можливість незабаром звільнитися від більшості ваших прихильностей до старого світу й визволить вас невдовзі від кайданів самої плоті.
І не треба буде нікого карати з людей, які впираються у своєму небажанні слідувати віянням нового
часу. Ці люди самі прирікають себе на покарання, а
Матір-Земля подбає про очищення самої себе від цих
людей.
Я ЄСМЬ Мойсей, і я знову прийшов,
щоб вказати вам Шлях вашого Виходу.
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Майбутнє Росії пов’язане
з відновленням традицій істинної віри
Господь Шива
2 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Шива! Я прийшов!
Я прийшов до вас через цього Посланника. Я прийшов!
Шива ім’я моє. Шива!
Я ЄСМЬ Шива!
У далекій Індії, у далекій щодо так званого західного цивілізованого світу, мене шанують як вище Божество. Мені поклоняються мільйони. Мільйони підносять до мене молитви й приносять жертвопринесення.
Я верховне Божество, і я маю сувору вдачу. Однак
для тих, хто відданий мені, я є найкращим другом, з
яким вони можуть проводити свій час у бесідах і відчувати насолоду від моєї присутності й мого спілкування.
Однак я суворий до всіх, хто не шанує Бога, хто
забув про свою Божественну природу й не поклоняється Богові. Богові зовні себе й Богові всередині себе.
Усе є Бог. Усе, що вас оточує, усе, що ви бачите,
наскільки вистачає вашого погляду, усе є Бог. І ви є Бог.
Так, ви теж є Богом у втіленні, але тільки тоді, коли
ви дотримуєтеся певних умов, необхідних для того,
щоб проявилася ваша справжня Божественна природа.
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Я навчу вас, що вам необхідно робити для того,
щоб стати Богом.
Передусім, ви повинні любити й шанувати Бога
у всьому, що вас оточує. Немає нічого, що розділяло б
вас і будь-яку частку життя ‒ від найменшої мурашки
до найбільш просунутого Гуру.
Ви є всім цим, і водночас ви є індивідуалізацією
Божества у вашій обмеженій фізичній формі. І саме
ваша фізична форма є тим, що відділяє вас від повної Божественності. Тому вам дана ця форма на якийсь
час, щоб ви могли випробувати себе в земному житті
протягом багатьох мільйонів років, пройшовши тисячі
й десятки тисяч земних втілень.
Ви використовуєте цю форму для тих цілей, для
яких Бог бажає, щоб ви використовували цю форму.
Бог бажає проявити себе через вашу фізичну форму.
І ваше завдання ‒ дати можливість Богові проявити
себе через вас.
Ви повинні підпорядкувати ваше життя Богові,
яким ви є. І в цьому полягає завдання кожної людини.
Ви повинні доглядати за своєю формою, утримувати її
в порядку, живити її всім необхідним.
Однак ви ніколи не повинні забувати, що ви є Богом, і тому ви не можете робити те, що негідно Бога.
Озирніться на ваше життя, на обставини вашого
життя. Чи все у вашому житті відповідає Божественному стандарту?
Ви маєте звертати увагу на всі боки вашого життя.
Що ви їсте? У що ви одягаєтеся? З ким ви спілкуєтеся?
Як ви поводитеся з вашими родичами й знайомими?
Вони є такими самими Богами у формі. І ваше
ставлення до них має бути подібно до вашого ставлення до Бога. Ви можете піти у храм чи церкву. Ви
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бачите там зображення Божеств. Ви поклоняєтеся цим
Божествам. Проте немає великої різниці між вами,
людьми, які вас оточують, і Божествами у храмі. Ми
всі є виявами Божества.
Так, ми всі стоїмо на різних східцях прояву Божества, але це не має великого значення.
Погодьтеся, що коли ви самі будете ставитися до
себе як до Бога, і якщо ви будете ставитися до всіх
людей, які вас оточують, як до Богів, то ваше життя
зміниться. І воно зміниться так швидко, наскільки довго й повно ви зможете втримувати образ Божества у
своїй свідомості.
Ось чому вам необхідно мати зображення Божеств
у себе вдома, у місці, де ви працюєте.
Дуже важливо постійно мати перед очима зразок
для наслідування. Ваш світ є світом форми, тому для
вас дуже важливо саме візуально постійно уявляти перед собою Божество, яким ви є.
Ви згодні зі мною? Ви стаєте тим, до чого ви
прагнете, і які образи ви втримуєте постійно у своїй
свідомості.
Подивіться на те, що вас оточує вдома, на вулиці,
уважно поставтеся до тих образів, які ви розглядаєте
у вигляді реклами, котрою заповнені ваші телевізійні
передачі. Як, по-вашому, те, що вас оточує, схоже на
Божественну реальність?
Я пропоную вам найдешевший спосіб стати Богом.
Вам просто необхідно захистити себе від недосконалих образів і оточити себе досконалими Божественними образами. І не має ніякого значення, до якої релігії
або віри належить цей образ.
Це повинні бути образи, які підносять вашу свідомість, дають вам можливість перебувати в якомога
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більш досконалому стані свідомості, максимально, наскільки можливо, наближеному до Божественних вібрацій досконалості.
Я Шива. Я рідко приходжу через людей, які дотримуються не індуїстських релігійних переконань. Люди
на Заході не вміють шанувати Божество й не вміють
правильно ставитися до Божества.
Тому я раджу вам вивчати традиції Індії, країни, у
котрій збереглися традиції шанування Божества. Країни, у котрій цінують людей, які присвятили свої життя служінню Божеству.
У жодній країні світу не створені такі умови для
служіння Богові, як у Матері Індії.
Я люблю народ цієї країни. І я прагну бути присутнім у цих людях Індії.
Щастям для такої країни, як Росія, буде створення
правильного ставлення до Бога, до морального виховання. Росія ‒ країна, улюблена Богом. І майбутнє Росії
пов’язане з відновленням традицій істинної віри. Віри,
заснованої не на зовнішньому шануванні Божества, а
на внутрішньому шануванні Бога, який перебуває в
кожній людині.
Виховання підростаючого покоління у традиціях
поклоніння Божеству, що перебуває в кожній людині,
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у повазі до старшого покоління є першочерговим завданням.
Будь-який зовнішній образ Божества необхідний
тільки як нагадування вам самим про вашу Божественну природу й Божественну природу всіх людей, які
оточують вас.
Шанування Божества не має нічого спільного з
релігією. Релігія є зовнішнім шляхом, який необхідний на певному етапі, але не можна надто багато уваги
приділяти цьому шляху.
В Індії є багато храмів, у яких служать Божествам.
Але в Індії є багато мудреців, йогів, які вчать шануванню Божества у своєму серці й вчать тому, як досягти безпосереднього спілкування з Богом всередині себе
й з Божествами, які завжди готові до спілкування з
людиною.
Я обіцяю вам, що я прийду до кожного з вас, хто
зробить до мене заклик у своєму серці. Я прийду до
вас і допоможу у вирішенні тієї проблеми, яка найбільш гостро стоїть перед вами в цей момент і заважає вашому духовному просуванню.
Я ЄСМЬ Шива, і я був радий
нашому сьогоднішньому спілкуванню.
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Учення про Общину
Гаутама Будда
3 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Гаутама, який знову прийшов через мого
Посланника.
Я хочу сьогодні зупинитися на темі взаємин між
членами різних общин і релігійних напрямків.
Дуже легко встановити ваші особисті стосунки з
Богом всередині вас. І дуже складно встановити відносини з іншими людьми, які, здавалося б, прямують з вами одним Шляхом і мають бути вашими друзями. Але саме з боку цих людей, які йдуть з вами
одним Шляхом, ви зустрічаєте найбільш опору й негативних почуттів у вигляді ненависті, заздрості, засудження.
Чому?
Багато хто з вас ставив собі це запитання. І багато хто з вас намагався знайти на нього відповідь, але
марно.
Ваші попутники на Шляху насправді є вашими
кармічними партнерами. Ви притягнулися один до одного для вирішення ваших кармічних протиріч. Немає жодного боргу, що може бути вам прощений. Тому,
коли ви досягаєте певного рівня духовних досягнень,
ви не можете рухатися далі доти, поки не зустрінетеся
з усіма індивідуумами, які перебувають у втіленні, з
котрими ви маєте невирішені кармічні проблеми.
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Тому ви, з одного боку, опиняєтеся в товаристві
людей, які притягнулися до Вчення бажанням досягти
просвітлення в царині пізнання Божественної Істини,
а, з іншого боку, ці ж самі люди є вашими давніми кармічними боржниками, або ви повинні повернути їм
ваш кармічний борг.
Тому настільки часто суперечності в духовних
течіях стають такими гостро вираженими, котрі доходять до повної ворожості, що, здається, воістину ці
люди не мають нічого спільного з Богом і служать самому дияволу.
У кожному з вас є Бог і в кожному з вас є диявол. Немає людей, які перебувають у втіленні, котрі
були б досконалі.
Сама досконалість, щоб втілитися у вашому світі, має обтяжити себе такими взятими на себе добровільно кармічними проблемами, притаманними цій
планеті, що, зустрівшись із цією Божественною досконалістю у плоті, ви подумаєте, що зустрілись із самим дияволом.
Істина тут полягає в тім, що найбільш досконалі
душі намагаються, прийшовши у втілення, узяти на
себе якомога більший кармічний багаж, котрий належить іншим людям, щоб полегшити їхній тягар.
Тому сьогодні я даю вам це Вчення та це розуміння взаємодії людей всередині общини, і чому багато
людей, стикнувшись на власні очі з багатьма проблемами, властивими групі, віддають перевагу піти й
шукати іншу общину з меншими проблемами й більш
врівноважену й збалансовану у своїх проявах. При
цьому люди забувають, що вони, відповідно до якості
своїх вібрацій, притягнуться саме до тієї групи людей,
яка може їм дати найшвидший спосіб відпрацювання
кармічних боргів.
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Не всі недосконалості ви можете подолати, використовуючи молитви й інші духовні практики. Частину цих недосконалостей можна подолати, тільки стикнувшись у житті з тією людиною, з якою у вас є карма,
і відпрацювати цю карму безпосереднім спілкуванням
і вирішенням конфлікту й подоланням цього конфлікту, насамперед, у своїй власній свідомості.
Тому ніколи не варто зазнавати гнів або обурення, коли хтось із ваших братів на Шляху вчиняє з вами
несправедливо, як вам здається. Ви маєте можливість
віддати свій кармічний борг цій людині найбільш м’яким можливим способом з усіх. Уявіть собі, що ви
вбили цю людину в минулому або в одному з минулих
життів. А в цьому житті ця людина всього лиш завдала вам словесну образу, або вигнала вас із общини,
або створила для вас нестерпні умови існування в общині шляхом інтриг і пліток.
Хоча для багатьох з вас здається, що було б набагато краще, якби ви були вбиті, ніж витримувати цей
нестерпний душевний біль.
Дозвольте Богові вирішувати, як ви повинні відпрацювати ваш кармічний борг. Дозвольте Богові піклуватися про вашу душу. Повірте, ви отримуєте саме
ті випробування у вашому житті й зустрічаєтеся саме
з тими ситуаціями, які найкраще сприяють вашому
просуванню Шляхом.
І скільки б ви не бігали по різних релігійних групах і общинах, шукаючи місця, де вам було б комфортно перебувати серед людей, які оточують вас в
общині, ви не знайдете ніде того, що ви шукаєте, бо
енергії, котрі містяться в вас самих, у вашій аурі, не
дозволяють вам знайти місце на Землі, де ви могли б
сховатися від ваших кармічних боргів. І змушує вас
звинувачувати когось за межами вас самих у ваших
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проблемах тільки ваша нереальна частина, ваше его.
І доти, поки ви не зломили опір цього вашого ворога, ви будете зустрічатися з тими ситуаціями, які будуть вас зачіпати й викликати у вас сильні душевні переживання і травми.
Ви не можете змінити інших людей, і ви не можете змінити життя на планеті Земля, принаймні, ви
не зможете досягти відчутних змінень протягом одного людського життя, але ви можете змінити ваше ставлення до обставин вашого життя. І ви можете змінити ваше ставлення до тих людей, які ображають вас чи
здійснюють проти вас непорядні вчинки.
Якщо ви є золотом, то в який би бруд впродовж
вашого життя ви не потрапляли, як би вас не називали ваші кривдники, ви все одно залишаєтеся золотом.
І кожен з вас є таким самородком із золота. Ви всі
маєте всередині себе саму досконалість. Але шар бруду, у якому приховано вашу досконалість, ваше золото,
не дозволяє іншим людям розрізнити у вас вашу Божественну, досконалу природу.
Чи досяжне в будь-якій групі створення відносин,
які б відповідали високим стандартам Вчення, що дається Владиками, пророками, посланниками?
Звичайно, досяжне. Але тільки в такому випадку,
якщо група в цілому рухається в напрямку Божественного плану, якщо група прагне досягти висот Божественного служіння, яке проявляється як служіння ближньому, служіння життю в будь-якому його вияві.
Група, що складається з індивідуумів, які досягли
значних ступенів на духовному шляху, завжди гармонійна й позбавлена конфліктів. Але необхідно, щоб
група мала у своєму складі хоч би одну людину з
досить високим рівнем досягнень, і прагнула використати цю людину як зразок для наслідування.
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Буває і так, що людина прозріває, її осягає духовне осяяння, і вона прагне донести свій досвід до
близьких їй людей у групі, але замість підтримки й
радості від розділення цього досвіду, людина наштовхується на стіну нерозуміння та навіть звинувачення
в гордині й недосконалості.
Загальний рівень групи в такому випадку такий,
що не може у своїй свідомості розрізнити досягнень
свого побратима. І група втрачає свій орієнтир, людину,
яка могла б їм дати своє Світло й свої досягнення.
Багато ситуацій складається в різних групах. Але
всі ці ситуації необхідно пройти, необхідно прийняти,
і всі вони складаються Творцем для того, щоб ви мали
можливість стати досконалими в Богові, відмовившись
від вашої недосконалості.
Тому кожен отримує те, що він заслуговує. Але я
не хочу, щоб у вашій душі після сьогоднішньої розмови оселилося почуття безвиході й зневіри.
Насправді процес підйому на новий рівень свідомості відбувається дуже швидко, у лічені секунди. Вам
необхідно лиш мати у своїй свідомості постійно вірний орієнтир, вірний напрямок і вірне стремління.
І ми даємо вам ці диктовки саме з метою направити вашу свідомість і дати вам вірний напрямок для
ваших прагнень.
Не звертайте уваги на наліт бруду, що покриває
душу людей, які вас оточують. Умійте за будь-яким
шаром бруду розгледіти Божественну природу кожної
людини.
І вибирайте навколо себе вірні зразки для наслідування. Вам дані для цього багато ключів у цих диктовках.
Я бажаю вам успіхів на вашому Шляху.
Я ЄСМЬ ваш брат Гаутама.
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Два цикли викладені мною
в Апокаліпсисі. Цикл сходження
в матерію і цикл піднесення з матерії
Іоанн Улюблений
4 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Іоанн Улюблений. Ви маєте згадати мене.
Я відомий як людина, яка написала Апокаліпсис, Одкровення Іоанна Улюбленого.
Я написав те, що отримав як одкровення під час
моїх духовних прозрінь на острові Патмос.
Я написав це у формі, яка дозволила повідомити
суть Одкровення і в той же час завуалювати цю суть.
Багато людей намагалися зрозуміти сенс мого Одкровення, і їм було не дано. Не тому що не написано,
а тому що не зрозуміло.
Я використовував багато символів і багато значень
одного й того ж символу. Я використовував слова, що
мають різний зміст. Я використовував образи, які мають негативний зміст, але є позитивними, і я використав хронологію, яка не піддається трактуванню за допомогою земної системи літочислення.
Тому що я говорив про подію, яка припадає не на
цю тисячу років, і не на попередню тисячу років, і не
на майбутню тисячу років. Я говорив про подію, яка
відбувається на Землі за весь період розвитку життя
людини на Землі. І тисяча років для людини має таке
саме значення, що мільйон років, якщо ми будемо розглядати цю тисячу й цей мільйон стосовно терміну
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життя людини, то це однакові одиниці в порівнянні з
менш ніж 100 роками, які живе людина.
Я казав про період розвитку людства, і я мав на
увазі весь цикл існування людини у фізичному тілі.
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Дракон і звір мають у моїй алегорії різне значення. Дракон має сенс Добра, а звір має сенс зла. Дракон
сходить на Землю з Небес і в люті переслідує жінку,
яка зачала дитя чоловічої статі.
Жінка ‒ це людство. Дракон ‒ це Божественна
Мудрість, що зійшла в людину. Немовля ‒ це плід цієї
Мудрості, Вище Я людини, яке буде приховано тисячу
років і ще терміни. Розумійте мільйони років існування земного людства. А в цей час бушує звір. Звір, котрий
є пристрастями людини, її его.
Звір повинен бути переможений, так само, як на
початку часів з Небес був повержений Дракон і зійшов
у матерію, матір, жінку.
Два цикли викладені мною в Апокаліпсисі. Цикл
сходження в матерію і цикл піднесення з матерії.
І під час перебування в матерії проходять ще сім
циклів, котрі позначені звуками ангельських труб.
Кожен цикл приносить біди й нещастя, крізь які
проходить людство для того, щоб звільнитися від звіра, тварини, що злилася з людиною та заважає прояву
Божественної природи людини.
І всі біди, і всі нещастя, крізь які проходить людство, необхідні йому для усвідомлення своєї Божественної природи, звільнення від звіра плотських бажань, і плотського розуму, і піднесення своєї свідомості на рівень Божественної Мудрості, яка символізується сходженням граду чотирикутного наприкінці
циклів.
Сім циклів символізують сім Рас людських, і сім
голів у дракона символізують сім Рас людських.
І пройшовши ці сім циклів, людина повинна очиститися від тваринної свідомості й стати Божественною
людиною.
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Я дав алегорію, яка символізує сходження в матерію Вищих Духів, і я дав алегорію піднесення з матерії цих Духів разом з підвищенням свідомості всього
людства. Мені дуже шкода, що образи й символи, які
я застосував, були не зрозумілі й спотворені.
І якщо ви подивитеся на цю мою диктовку разом
з диктовками Мойсея5 та Заратустри6, то сенс стародавньої Істини відкриється вам, тим з вас, хто бажає
дізнатися Істину, і тим з вас, хто готовий до пізнання
цієї Істини.
Багато років пройде, поки ця Істина опанує розумами багатьох людей. І багато років пройде, поки свідомість багатьох придбає прозорість кришталю та здатна буде пропускати через себе всю повноту Божественної Істини.
Зараз же ваша свідомість подібна до мутного скла,
ви дивитеся крізь нього й не можете розгледіти Істину,
як не намагаєтеся. Хтось бачить лише загальні контури Істини, а хтось взагалі нічого не бачить і змушений
покладатися на думку тих, хто щось бачить.
А буває так, що, сама нічого не бачачи, людина не
може повірити тому, хто щось бачить, і звинувачує цю
людину у брехні або заздрить зрячому.
Довго ще звір людського невігластва буде володіти розумами людей. І багато людей нагадують собою звірів і не чують голос Розуму ні в собі, ні в інших, і тільки біди, нещастя та страждання здатні навчити цих людей бути людьми. І ці біди вони самі накликають на себе тим, що вони творять, своїми діями
щодо один одного, природи й самої Матері Землі.
Страшний час, у який ви живете. Найтемніші пристрасті вирують у людях. І не хочуть вони чути го5
6

Див. диктовку Мойсея вiд 1 квiтня 2005 року.
Див. диктовку Улюбленого Заратустри вiд 30 березня 2005 року.

178

М.К. Реріх. «АРМАГЕДДОН», 1936 р.

лос Розуму й не хочуть обернутися на Шлях пізнання
Божественної Істини.
І все буде так, як я описав. І жодна із чаш не мине
людей.
Так було, і так буде.
Але рано чи пізно цикли закінчаться, і людина позбавиться своєї тваринної, звірячої природи й буде винагороджена перебуванням у царстві Божому, яке вона
заслужила і якого вона неодмінно досягне у своїй свідомості.
Буде так, як я описав. Прочитай.
Я дав вам сьогодні ключі, необхідні для розуміння
мого Одкровення.
І я сказав вам рівно стільки, скільки мав сказати.
І для тих, хто розуміє, я сказав надто багато, а для
тих, хто не здатний зрозуміти, я нічого не сказав.
Я ЄСМЬ Іоанн Улюблений
був з вами сьогодні.
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Настав час, коли ви
повинні почати діяти!
Вознесений Владика Ігор
5 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Ігор, який прийшов через цього Посланника.
Я ЄСМЬ Ігор, який, будучи простим селянином,
балансував карму всієї Росії під час страшного часу
революції та громадянської війни на початку минулого
20 століття.
Дві сили зійшлися в битві за майбутнє Росії. Це
була воістину битва між Світлом і пітьмою.
Але не встояли. Світлий шлях був відкладений
для Росії, незважаючи на всі старання мої та інших,
хто балансував цю ситуацію, перебуваючи у втіленні й
намагаючись зробити все можливе, щоб мінімізувати
жертви.
Карма Росії не дозволила пройти над прірвою та
злетіти на новий рівень Російської державності. Росія
звалилася у прірву безвір’я на довгі 100 років.
І зараз не минув цей важкий період міжчасся. Росія зависла між минулим і майбутнім. Вона не рухається до судженого їй світлого майбутнього й не
може скотитися до минулого, яке здається їй жахливим. Мільйони жертв воєн, революції, розкуркулення, репресій.
Я кажу вам, жодна країна світу не могла б витримати всіх цих жахливих експериментів над собою.
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Було потрібне нескінченне терпіння та смирення
цієї нації, щоб пройти цю ділянку шляху й не зламатися.
Хотіли було зітхнути, коли почалася перебудова, та
де там.
Не дрімає звір, який завалив Росію, не дає їй
встати з колін, розправити плечі й скинути із себе звіра невігластва, звіра безвір’я, кровожерного звіра, що
мертвою хваткою вчепився в Росію.
Матір Росія. Багатостраждальна Земля Матері.
Пiтьма так щільно огорнула Росію, що не видно просвітку. Не видно до чого прагнути. Зруйнована віра,
зруйновані моральні ідеали суспільства. Повне безвір’я та свавілля оселилися в розумах і серцях людей.
Сила будь-якої нації перебуває в серцях її людей.
Немає нічого неможливого, що не можна було б змінити в зовнішньому фізичному прояві, якщо є спрямовані
серця. Люблячі серця, серця, що вірять.
Серця, готові пожертвувати самим життям заради встановлення щасливого царювання в улюбленій
країні.
Я робив все, що від мене залежало, коли перебував у втіленні. Я не покидав свого молитовного поста
цілодобово, лише зрідка дозволяючи собі перерватися
на короткий сон.
Я молився, і молився, і молився. Я хотів тільки
одного, щоб Росія була перенесена через прірву. Я молив Богородицю та Царя Небесного про диво для Росії.
Але дива не сталося, хоч тягар був полегшений і
Росія зберегла свою цілісність.
І ось через 100 років ситуація повторюється. Та
сама злиденність панує в Росії, усе те саме чиновницьке свавілля. І немає сил дивитися на це й перено181

сити. Серце обливається сльозами, дивлячись на страждання народу цієї країни.
Який вихід? Ви чекаєте від мене поради й рекомендації, як вам діяти?

К. Васильєв «Бій зі змієм», 1974 р.
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Я скажу вам чесно, якби я зараз втілився в Росії,
то я не міг би збалансувати карму одними молитвами.
Якщо ви бачите дитину в палаючій хаті. І хата
ось-ось завалиться. Що ви будете робити? Чи будете
ви молитися та закликати, щоб сталося диво, або полізете у вогонь і витягнете дитину?
Це запитання кожен вирішує сам для себе. Вся
справа в чистоті серця, що молиться. І якщо ви впевнені у своїй святості, у тім, що ви молитвою здатні
зупинити будь-яке лихо, я схиляюся перед вашою вірою. І я з вами у вашій молитві. І я підсилю вашу молитву своєю присутністю серед вас.
Проте зараз Росії потрібні конкретні дії на фізичному плані. Особливо це стосується освіти дітей і
молоді. Позбавлені ідеології в будь-якому вигляді, позбавлені елементарних моральних основ, молоді люди,
які є майбутнім Росії, не будуть здатні у своєму зрілому віці взяти на себе відповідальність за країну.
Заради сьогочасних зисків для себе й своєї сім’ї
в теперішньому, вони готові будуть закласти всю Матір Росію за 30 срібняків, щоб отримати для себе царство боже в заморських землях.
Немає і не може бути ніякого Царства Божого на
Землі. І міра ваших досягнень вимірюється не кількістю доларів на вашому розрахунковому рахунку в
іноземному банку. Міра ваших досягнень визначається
ступенем жертви, яку ви можете принести для спасіння ваших ближніх, знедолених, тих, хто терпить нужду.
Будь-яка держава створена для того, щоб захищати себе від зовнішніх ворогів і захищати себе від
внутрішніх ворогів. А до внутрішніх ворогів належать бідність і злидні.
Тому держава, яка не дбає про людей, які потребують піклування, ‒ дітей, людей похилого віку, зне183

долених ‒ не є державою, яка підтримується Вищим
Законом. І така держава приречена або на вимирання,
або на перетворення.
Я пропоную вам допомогу Небес для перетворення вашої держави. Були в історії Росії часи, коли вона
була вже майже завойована іноземцями.
Ви пам’ятаєте татарську навалу, вітчизняну війну
1812 року.
Згадайте Мініна й Пожарського, Олександра Невського.
Згадайте Велику Вітчизняну війну в минулому
столітті.
Завжди знаходилися люди, які піднімалися та ціною неймовірних зусиль, ціною самого життя звільняли країну від іноземних загарбників.
Я кажу вам, зараз країна захоплена іноземцями.
І трудність у тім, що вони прийшли зсередини країни, із самого народу, але, по суті, вони є іноземцями.
Вони грабують Росію та вивозять награбоване в Європу й Америку.
Народ Росії, ви повинні піднятися знову всім миром, і ви повинні отримати остаточну перемогу в цій
битві між Добром і злом.
Попереду Росію чекає світле майбутнє. Але спочатку необхідно позбавитися іноземних завойовників,
які захопили владу у країні шляхом хитрості й обману
й правлять вами, і потирають руки від кожного награбованого мільйона, що осідає у швейцарському банку
й банках Америки.
Я обіцяю вам допомогу Вознесених Сонмів, усю
допомогу Небес у звільненні Росії від загарбників, але
ви повинні піднятися всім миром і ви повинні скинути
із себе ярмо завойовників.
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Прийшов час засукати рукава! Ви не можете більше не діяти! Ви зобов’язані діяти! Дитина у вогні!
Матір Росія у вогні!
Тільки сліпий і глухий може продовжувати робити
вигляд, що нічого не відбувається.
Я даю вам зараз найсильнішу зброю, проти якої
немає захисту, проти якої не може встояти жоден
ворог.
Я наділяю ваші серця Вірою, Надією та Спрямованістю. Я наділяю ваші серця Любов’ю до вашої
Батьківщини, до Матері Росії.
Я запалюю вогонь у ваших серцях. Маючи цей
вогонь, ви не зможете більше не діяти.
Цей вогонь не дасть вам спокою ні вдень, ні вночі. І ви будете робити те, що ви знаєте, ви повинні робити. Ви будете робити те, заради чого ви прийшли у
втілення. Ви будете нести вогонь Віри й Знання кожному, кого ви зустрінете на своєму шляху. Ви будете
робити все від вас залежне, як під час облоги ваших
рідних міст ворогом. І ви будете працювати невтомно,
маючи лиш короткий час для сну.
Ви повинні діяти!
Вставай, Русь!
Піднімайся, народ Божий!
Ворог на дворі!
А попереду Перемога! І звільнення, і Радість!
Я даю вам цей імпульс мого серця, і я наділяю вас
прагненням до Перемоги!
Улюблені, Небеса дивляться на вас. Настав час,
коли ви повинні почати діяти!
Я ЄСМЬ Ігор, і я з вами зараз.
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Ми встановлюємо наш
фокус Світла на Землі Росії
Улюблений Ланелло (Марко Профет)
6 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Ланелло, який прийшов до вас через
цього Посланника.
Ви пам’ятаєте мене? Я ЄСМЬ той, хто заснував
організацію Саміт Лайтхауз в Америці в 1958 році.
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Я заснував цю організацію, керуючись вказівками Ель Морії та інших Вознесених Владик, які підтримували цю організацію протягом майже 40 років її
існування аж до того моменту, коли Ель Морія забрав
своє спонсорство із цієї організації в 1997 році.
Я маю донести до вас нову інформацію, що стосується нашого спонсорства організацій, існуючих зараз
в Америці.
Можливо, вам відомо, що існує кілька організацій у різних штатах, серед них і в Монтані, котрі оголосили себе наступниками Саміт Лайтхауза, а люди,
які заснували ці організації, оголосили себе посланниками.
Настав момент, коли я повинен допомогти вам
вирішити плутанину у ваших розумах, пов’язану з
наявністю такої великої кількості організацій і посланників.
Моє бажання ‒ дати вам керівництво, як вам слід
ставитися до всіх цих організацій.
На жаль, ситуація в Америці така, що жодна організація не має спонсорства Вознесених Владик і жоден
посланник, який проголосив себе посланником Великого Білого Братства, не є насправді Посланником
цього Братства.
Америці відмовлено в подальшому спонсорстві
будь-якої організації, яка розташована на її території.
Надто багато Світла, надто багато енергії було витрачено Вознесеними Сонмами для створення таких
організацій, як Міст Свободи, Рух Я ЄСМЬ і, нарешті,
Саміт Лайтхауз. Було вивільнено так багато Світла через ці організації, що навряд чи таку кількість Світла
було вивільнено за такий короткий історичний проміжок часу взагалі в історії розвитку Землі.
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Люди Америки мали можливість бути присутніми при прямому спілкуванні з Вознесеними Сонмами,
яке відбувалося буквально в них на очах. Вони мали
можливість відчувати Світло, що вивільнялося при
диктовках.
Вони буквально припадали губами і пили, і пили
це Світло.
Ми напоїли спраглих, ми дали знання рівно тією
мірою, у якій можна було дати ці знання на той момент у цій конкретній країні.
І що ми отримали в результаті? Я не розкрию
вам великої таємниці, якщо скажу, що люди, які десятиліттями пили Світло диктовок, примудрилися
90 відсотків цього Світла використати на внутрішні
розбрат і чвари.
Ви можете собі уявити, як було Вознесеним Сонмам спостерігати, як Світло, що з любов’ю вливалося
ними в серця людей, перетворювалося на попіл засудження, заздрості, ревнощів та інших негативних почуттів, властивих людям.
Як було, улюблені, нам спостерігати за спотворенням Світлової Енергії, що з такою любов’ю давалася нами.
Безпрецедентна диспенсація Небес провалилася на
землі Америки. І я маю констатувати цей сумний факт.
І жодній організації, принаймні, у доступному для
огляду майбутньому не буде більш даровано спонсорство Вознесених Сонмів.
Ми намагалися неодноразово закріпити фокус
світла на території Америки, і щораз ми зазнавали
поразки з боку непередбачуваної та нереальної частини наших втілених послідовників.
Я ЄСМЬ Ланелло, який прийшов до вас для того,
щоб повідомити вам цей сумний факт.
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Ми йдемо із Землі Америки, і ми переміщуємо
наш фокус Світла на Землю Матері ‒ Росію.
Ви знаєте, що первісний задум Великого Білого
Братства був саме в Росії закріпити фокус Світла для
реалізації планів Братства в цій країні, країні улюбленій Богом.
Проте опір з боку сил пітьми був настільки великим, що довелося відступити. І все 20 століття ми не
могли діяти на території Росії внаслідок кармічних обставин, що склалися там. Ви знаєте, що я та Елізабет
були втілені як царевич Олексій і царівна Анастасія.
Але наша місія була перервана на самому початку у
зв’язку з революцією та розстрілом царської сім’ї, що
стався після неї.
Важка карма цієї дії лягла на весь народ Росії.
І те, що ви спостерігаєте зараз у цій країні ‒ розруха,
гідна війни, за відсутності явних бойових дій на фізичному плані, є наслідком карми, посіяної розстрілом царської сім’ї.
Росія відбивала багато ворогів за період своєї історії. І я завжди зі співчуттям ставився до мужніх
людей цієї країни. Але ніколи ще цій країні не доводилося стикатися з невидимим ворогом. Ворогом, який
проник у серця та розуми людей і змушує їх здійснювати дії, що ніяк не узгоджуються з Божественним задумом для цієї країни.
Ми знову переміщуємо свій фокус у цю Землю
Матері ‒ Росію.
І я звертаюся зараз до тих жителів Матері Росії, які
можуть почути мене й можуть прочитати цю диктовку.
У вас перед очима приклад Америки. І у вас перед очима приклад Росії, тих дій, які вона допустила в
минулому щодо Посланників Божих, представників
Ієрархії Світла.
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Ситуація на планеті Земля є настільки непередбачуваною, що ми не можемо заздалегідь передбачити, наскільки успішними виявляться наші зусилля
цього разу.
Проте я можу вас запевнити, що успіх справи,
розпочатої Владиками зараз, цілком і повністю повинен бути забезпечений вашими особистими зусиллями.
Так, ми вклали багато Світла в землю Америки, і
ми не зібрали нічого путнього на цій Землі. І кожна
нова диспенсація дається в набагато жорсткіших умовах і з набагато більшими обмеженнями.
І ось зараз ви повинні почати діяти, не маючи організації, у якій Владики могли б закріпити фокус, не
маючи грошових ресурсів, не маючи нічого, крім ваших рук, ваших ніг, вашої голови й відданості ваших
сердець.
Це суворі умови й суворе випробування для світлоносців цієї країни.
Але я можу вас запевнити, що зараз на території
Росії втілені кращі представники Світла, кращі сини і
дочки Бога.
І кожен з них вважатиме за честь виконати свою
Божественну місію, у яких би суворих умовах не доводилося діяти на території Росії зараз.
У вас є Посланник, і у вас є можливість отримати
це наставляння та наставляння інших Владик.
Вам насправді не треба більш нічого, щоб почати
діяти.
Ми годували синів і дочок Бога в Америці протягом майже всього 20 століття.
І тепер ми змушені повернутися на Землю Росії та знайти опору в серцях її синів і дочок, які не
отримали так багато Світла, не отримали так багато
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нашої турботи й опіки, але які є цілком зрілими дітьми Світла і які здатні діяти в будь-яких обставинах і
в найсуворіших умовах, характерних для цієї країни.
Ви отримали ваші тести, і ви отримали ваші випробування, перебуваючи не в тепличних умовах Саміт Лайтхауза. Ви отримали ваші посвячення від
самого життя в умовах Росії.
І ви вистояли в настільки важких умовах.
Те, що в умовах Америки було легко здійснити на
підставі принципів свободи й демократії, закладених
Сен-Жерменом у фундамент цієї країни, в умовах Росії завжди давалося з великим трудом.
І дуже багато синів і дочок Бога згинуло в таборах і психіатричних лікарнях. Вам довелося пройти
через суворі випробування, і це загартувало ваші серця.
Ми встановлюємо наш фокус Світла на Землі Росії.
І зараз тільки від вас самих і від ваших зусиль залежить, як ви зможете реалізувати наше спонсорство.
Ми відкриваємо вам Шлях. Але підете ним ви
своїми ногами.
Я ЄСМЬ Ланелло. І я приходив
сповістити вас про нову диспенсацію
для Росії, яка вже почалася!
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У нас попереду грандіозні можливості
зі здійснення планів Бога
для цієї планети Земля
Улюблений Циклопей
7 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Циклопей. Я ЄСМЬ який прийшов через
цього Посланника зараз.
Я ЄСМЬ Елохім Циклопей. Я ЄСМЬ прийшов,
щоб дати вам Божественне бачення ситуації на планеті найближчим часом.
Я творець світу форм, і я був тим, хто здійснював
Божественне бачення при створенні проявленого світу
форм.
Увесь прояв було створено за моєї участі. Я брав
участь на всіх стадіях прояву матеріального Всесвіту. І я той, хто зберігає у своїй свідомості Божественне бачення для цього Всесвіту й план Бога для
цього Всесвіту.
Я розпочинаю виклад свого бачення.
Проявлений світ форми у всій своїй різноманітності є необхідною частиною Творіння, коли вібрації
Божественної одвічної Енергії, що лежить в основі
цього Всесвіту, знижуються до мінімальної межі, найнижчої частоти спектру, яка можлива для цього
Всесвіту.
Ви перебуваєте зараз у найнижчій точці проявленого світу. Ваші вібрації перебувають у найнижчій точці. І цій точці відповідає ваш проявлений світ.
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Ви перебуваєте в цьому світі, тому що за своїми
вібраціями ви відповідні навколишньому світові. Тому
все, що вас оточує, здається вам реальним. Ви можете
це побачити, ви можете це поторкати. Це ваш світ.
Однак той світ, який вас оточує, подібний до тієї
частини айсберга, що розташована над поверхнею
води. І ваше фізичне тіло є лиш незначною частиною
вас самих, тією частиною, вібрації якої належать до
найнижчої частоти прояву Божественної Енергії.
Але ваші тонші тіла, які оточують ваше фізичне
тіло й не можуть бути доступні вашому фізичному
зору, мають вищу частоту вібрацій. І ці тонкі структури значною мірою визначають ваш прояв у фізичному світі.
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Ці ваші тонкі тіла, ваші тонкі енергетичні структури пов’язані між собою та пов’язані з вашим фізичним тілом через систему енергетичних центрів, або
чакр.
Ви знаєте, що вздовж хребетного стовпа розташовані сім основних енергетичних центрів, пов’язаних з
вашим емоційним тілом, ментальним тілом і ефірним
тілом. Насправді, кількість енергетичних центрів, розташованих уздовж вашого хребта, значно більше. І є
інші енергетичні центри, розташовані в інших частинах вашого тіла. Через ці центри здійснюється живлення вашого фізичного тіла Божественною Енергією.
Я не відкрию вам ніякого секрету, якщо скажу, що
в більшості втіленого людства відсутній зв’язок між
тонкими тілами й фізичним тілом внаслідок того, що
їхні енергетичні центри не функціонують. І основною
причиною, чому не функціонують ваші енергетичні
центри, є ваша карма, щільна як патока енергія, яка
обліпила ваші енергетичні центри й заважає їм пропускати Божественну Енергію. У кращому разі в людей відкриті або частково відкриті лише нижні чакри,
які дозволяють їм іноді відчувати вібрації Божественної Енергії під час пережитих моментів насолоди
природою, музикою або церковною службою.
Проте в більшості людства взагалі відсутня можливість отримувати Божественну Енергію безпосередньо за допомогою своїх чакр.
Але ви знаєте, що весь цей світ є тільки Божественною Енергією, що вібрує на різних частотах. І насправді в цьому Всесвіті не існує нічого, крім Божественної Енергії.
Тому, коли людина не може отримувати Божественну Енергію через свої чакри, вона фактично відокремлює себе від Бога й Божественної Реальності. Вона
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прирікає себе на смерть, оскільки втрачає зв’язок з Божественною Реальністю.
Тому, улюблені, існування фізичного тіла без зв’язку з тоншими планами прояву Божественної Реальності прирікає вас на смерть наприкінці циклу вашого
фізичного життя.
І для вас є насправді питанням життя і смерті той
вибір, який кожен з вас робить у цей складний для
планети час.
Я сподіваюся, що я досить зрозуміло пояснив вам
суть процесів, що відбуваються.
Якщо ви відкидаєте Божественну Реальність, якщо
ви вибираєте відірване існування у фізичному, ілюзорному світі, то ви в буквальному сенсі прирікаєте
себе на смерть.
Ось чому зараз на перше місце для вас виходить
питання вибору, який світ ви вибираєте. Ілюзорний
навколишній світ або світ Божественний. Тлінне або
нетлінне.
І ті душі, які вибирають існування у фізичному
світі, вибирають цей світ, прирікають свою тонку частину, свою безсмертну частину на небуття.
Не може існувати тільки та частина айсберга, яка
розташована над водою.
Ви маєте весь айсберг або ви не маєте айсберга
взагалі.
Я сподіваюся, що я дуже чітко виклав свою думку.
Якщо ви не даєте можливість Богові проявляти
себе через вас, то яке значення маєте ви для Бога?
Ви всі є складовими частинами єдиного організму Бога, і якщо здоровий організм не буде звільнятися
від мертвих, віджилих клітин, то цей організм прирікає себе на смерть.
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Ви навіть не помічаєте, як ваш організм щохвилини звільняється від відмерлих клітин, від всього
того, що нежиттєздатне в ньому.
Аналогія між вашим організмом і Всесвітом у такому випадку повна.
Ви самі робите вибір: ви спрямовуєте вектор вашої уваги на ілюзію або ви спрямовуєте вектор вашої
уваги на реальний Божественний Світ.
Вам багато разів повторювалося в диктовках, даних через цього Посланника, що відбулася зміна циклів. Розпочато цикл згортання ілюзорного світу. Розпочато цикл підвищення вібрацій фізичного світу, розпочато цикл переходу Божественного прояву на тонший план.
Ви не можете сказати, що кожен з вас цього не
чув. Ви мали можливість цілком усвідомлено своєю
зовнішньою свідомістю зробити вибір. І більшість
населення Землі вже зробила цей вибір на нинішній
момент.
Тому найближчим часом буде відбуватися посилена диференціація між людьми, які обрали Бога, і
між людьми, які обрали ілюзорний світ.
І ви будете спостерігати виявлення прихованих
раніше здібностей і духовних дарів в одних та явну деградацію в інших.
Люди, які прирекли себе на відрив від Божественної Енергії, не зможуть найближчим часом проявляти себе в цьому світі. Тому що вони будуть позбавлені
джерел енергії. Вони не зможуть більше брати цю
енергію в інших, а власної енергії в них немає.
Люди, які зробили вибір на користь Бога, навпаки, отримають доступ до Божественної Енергії та зможуть виявляти цю енергію через свою істоту й творити
справи Бога в щільному світі.
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Улюблені, ви не можете торгуватися з Богом. Ви
не можете більше віддавати енергію молитви для
отримання благ у фізичному світі. Торг закінчено.
І я рекомендую тим з вас, хто ще не зробив
усвідомленого вибору на користь Бога, поквапитися з
вибором.
Нехай мерці ховають мерців. У нас попереду
грандіозні можливості зі здійснення планів Бога для
цієї планети Земля. І нехай вас не бентежить явна несправедливість і всілякі зловживання, які ви бачите
навколо себе. Ніч темна перед світанком.
А світанок ось-ось займеться, і вже через кілька
поколінь людей ви відчуєте, як зміниться планета.
Я не дав вам ніяких нових знань. Усе це ви вже
чули багато разів з інших джерел. Можливо, я просто
надав вашому погляду трохи інший кут зору. І я буду
радий, якщо цей кут зору допоможе вам надбати Божественне бачення на те, що відбувається навколо вас
у фізичному світі зараз і дасть вам Божественне бачення тих грандіозних перспектив, що очікують цю
планету в майбутньому.
Я ЄСМЬ Циклопей.
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Шлях на Небеса лежить всередині вас
Бабаджі
8 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Бабаджі. Я прийшов через цього Посланника.
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Можливо, ви не знаєте мене. Я прийняв втілення
наприкінці минулого 20 століття в Індії. І я не був
народжений у тому розумінні, як зазвичай народжуються діти. Я був створений силою думки.
Я приходив, щоб відновити традиції істинної віри
в Індії. Я був втіленням Шиви.
О, це дуже складно зрозуміти, як один і той самий Владика може приходити через різних людей, різними шляхами у втілення. Однак я маю сказати, що
Владики, Високі Сутності, які прийшли допомогти
Землі і її людству, шукають будь-яку можливість, щоб
бути присутніми у фізичному світі.
Зараз ваш світ дуже щільний і не дозволяє Високим Істотам Світла перебувати серед вас тривалий
час. Тому ми використовуємо часткові втілення або
тимчасове перебування в людях, які належним чином
потурбувалися про свої тілесні храми, щоб дати можливість нам бути присутніми в них.
Коли ви запрошуєте гостей у дім, ви намагаєтеся
навести в домі лад. Ви прибираєте непотрібні речі,
витираєте пил, миєте підлогу.
Дуже дивно спостерігати, як багато хто з вас очікує прояву дива, чекають присутності в собі Високих
Владик чи бажають спілкуватися з Вищою частиною
себе самих, але при цьому навіть не докладають ніяких зусиль, щоб хоч би прибрати пил своїх плотських думок і непотрібні речі людських бажань.
Наші світи набагато ближче один до одного, ніж
вам здається. І наш світ завжди відкритий для спілкування з вами. Вам треба тільки настроїтися на потрібну частоту наших вібрацій.
Ми готові до спілкування з людьми, які перебувають у втіленні, питання в тім, чи готові ви?
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Хоч, я не приховую, що ті місця, де ви мешкаєте,
не цілком придатні для нашої присутності. Під час
мого останнього втілення, незважаючи на те, що я
майже не відвідував великих міст, мені були потрібні значні зусилля, щоб відновити свої енергії, привести
до ладу свій храм після перебування серед людей,
щоб дозволити Вищим Істотам спілкуватися зі мною.
Я жив в Індії. Але я мав можливість спостерігати
людей, які приїздили з Європи й Америки.
Їхня свідомість і менталітет дуже сильно вирізняються від свідомості людей, які проживають в Індії.
І основне навчання та знання, яке мені доводилося
давати цим людям, це Божественне почуття, Божественне відчуття, яке я посилав їм під час моїх даршанів.
Я виливав цю Божественність, цю Благодать зі
своїх чакр. І я давав можливість всім присутнім відчути це почуття Благодаті.
Було дивно спостерігати, як гордовиті іноземці
розквітали в моїй присутності, як вони забували свої
цивілізовані проблеми й зверталися до простого життя
та Божественного спілкування.
Якби нам вдалося перебувати у великій кількості
людей, які підготували свої храми до нашої присутності, то ви можете собі уявити, як змінилася б ситуація на планеті.
Багато хто хоче отримати цей Божественний зв’язок заради затвердження свого его. Це дуже цікаво
спостерігати, як людина намагається втримати в одній
руці два великих кавуни.
Вона хоче отримати Божественне спілкування та
водночас вона хоче затвердити своє его.
Як ви думаєте, може така людина отримати Божественне спілкування?
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Людина завжди отримує те, до чого вона прагне.
І якщо людина дуже хоче отримати Божественне спілкування, але не навела лад у своєму храмі, необхідний
для приходу Високих Сутностей, то вона отримає спілкування із сутностями, але тільки з тими сутностями,
які відповідають рівню її свідомості.
Є дуже багато сутностей, які тільки й чекають,
щоб отримати таку людину у свої руки й управляти
нею, і віщати через неї. Ви ж знаєте, що подібне притягується до подібного.
Тому потрібно, щоб ви у своїй свідомості повністю
відреклися від будь-яких людських бажань, від будьяких думок, пов’язаних з отриманням будь-яких переваг для себе особисто.
Ви просто віддаєте всі свої недоліки, усі свої недосконалості Богові й говорите: «Господи, так, я недосконалий, але я люблю тебе, Господи. Допоможи
мені. Допоможи мені, Господи. Я скучив за Тобою,
я скучив за Твоєю Благодаттю, за Твоєю Любов’ю.
Немає нічого в цьому світі, що б приваблювало
мене, Господи. Я хочу бути Єдиним з Тобою. Я хочу
виконувати будь-яке Твоє бажання. Я буду служити
Тобі. Я буду служити всім живим істотам, у яких Ти
перебуваєш. Допоможи мені, Господи. Я твій».
Після такого заклику, якщо ви зробили його щиро,
від всього серця, ви отримаєте нашу допомогу.
Проте омана людей пов’язана з тим, що вони думають, що відразу ж отримають Благодать і стануть
самою досконалістю у плоті. На жаль, із цього заклику ваш шлях до Бога тільки починається.
І я вам скажу, що станеться після цього вашого
заклику. Ви отримаєте прискорене повернення вашої
карми. Ви будете стикатися із ситуаціями зовні вас, у
201

навколишньому світі й із ситуаціями всередині вас у
вигляді ваших психологічних проблем, що будуть невтомно поставати перед вами щодня.
Ви отримаєте можливість довести Богові, що ви
насправді готові виконати те, що обіцяли.
І ваше прагнення до Бога має допомогти вам подолати всі ці тести й труднощі, якими б важкими вони
не були.
Це етап учнівства. І цей етап може проходити без
присутності втіленого Вчителя поруч з вами. Ваші
енергії, що містяться у вашій аурі, будуть для вас найкращим вчителем. Ці енергії підведуть до вас ті ситуації, котрі вам необхідно пройти, щоб довести, що ви
насправді готові розстатися з усім, що прив’язує вас
до цього світу.
Вам необов’язково позбавлятися всього: сім’ї, роботи, будинку, багатства. Але вам потрібно розстатися
з прихильністю до будь-якої речі цього світу. І не
тільки до реальної речі, яку можна помацати руками,
але й до тих внутрішніх проблем, котрі притаманні
вам і котрі супроводжують вас із життя в життя. Для
когось це заздрість, для когось це критика, осуд, для
когось це жалість до себе. Дуже багато якостей, з якими вам доведеться розстатися. І це дуже болісний процес. Тому що за час перебування на Землі ви буквально зрослися із цими якостями. І вам доводиться їх
віддирати від себе. І це можна порівняти з тим, якщо б
вам доводилося насправді зрізати із себе шматки шкіри. Але тільки це інший біль. Біль душевний, але він
часом буває зовсім нестерпним.
І якщо ви зустрінете вчителя, який скаже вам, що
він позбавить вас вашої карми, ваших проблем, візьме
все це на себе, ніколи не вірте такому вчителеві. Незалежно від того, бере він за це гроші від вас чи ні.
202

З вашими проблемами й вашим кармічним багажем ви можете розстатися тільки самі.
Зовнішній вчитель може тільки підказати вам ваші
проблеми, але не вирішити їх за вас.
Тому я приходжу, щоб попередити вас про складності вашого шляху й щоб надати вам допомогу по
змозі своїми порадами.
Я розумію всю складність ситуації, у котрій ви
перебуваєте, не маючи часом можливості отримати пораду істинного Гуру, який перебуває у втіленні. А ваші душі потребують поради й допомоги. А ми, у свою
чергу, прагнемо надати вам таку допомогу й дати
пораду.
Тому рано чи пізно ми зустрінемося.
Небеса і Земля зустрінуться. І це станеться всередині вашого храму. Тому що Шлях на Небеса лежить
всередині вас. І ви можете обійти всю Землю, шукаючи
справжнього Гуру, ви можете витратити на це всі свої
заощадження і так нічого й не знайти.
А двері на Небеса насправді розташовані всередині вас. І тепер ви навіть маєте всі необхідні ключі
від цих дверей. Але останнє зусилля, необхідне вам
для того, щоб відкрити ці двері, ви все-таки зробите
самі.
Я був радий сьогоднішній зустрічі, і я думаю, що
вона була корисна для вас.
Я ЄСМЬ Бабаджі,
і я посилаю вам свою Любов.
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Я даю вам мою мантру
Господь Кришна
9 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Кришна, який прийшов до вас через
цього Посланника.
Я ЄСМЬ Кришна, Господь Кришна. Мене знають
і шанують в Індії. Мене також знають у багатьох країнах світу завдяки відданим Господа Кришни.
Насправді я всюди. Я ‒ у формі і я ‒ в аморфному,
я ‒ у свідомості і я ‒ у Дусі.
Мій рівень досягнень дозволяє мені перебувати в
багатьох формах одночасно. Я Всюдисущий.
Найбільш поширений мій образ у вигляді хлопчика-пастушка із сопілкою. Я дійсно люблю цей образ
найбільше, і саме в цьому образі я з’явився в моєму
земному втіленні останнього разу у Вріндавані.
Я дав моїм відданим мантру, що вихваляє імена
Бога. Я дав цю мантру, оскільки розум людей під час
розпочатого після мого переходу циклу Калі Юги не
здатний до сприйняття піднесених вчень. Розум неспокійний і непокірний. Тому його необхідно зайняти постійним читанням мантр, що вихваляють імена Бога.
Коли розум зайнятий повторенням імен Бога, то
йому мало залишається часу, щоб думати низькі думки
й відчувати низькі бажання.
Ці мантри, практика читання мантр, дозволяє тримати розум у шорах і покірності Вищому Я людини.
Я хочу, щоб люди на всій планеті повернулися до
практики вихваляння імені Бога як до найкоротшого
шляху, що веде назад до Бога.
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Ви стаєте тим, до чого спрямований ваш розум.
І якщо ваш розум постійно зосереджений на образах,
пропагованих з екранів телевізорів і з рекламних щитів, то такий розум прив’язаний до цього світу й не
здатний відірватися від цього світу.
Практика вихваляння імені Бога не вимагає особливих умов для своєї реалізації. Вам не треба відвідувати служби й будь-які церковні церемонії, вам не треба належати до будь-якої релігійної групи й будь-якої
релігійної організації. Все, що вам потрібно, це навчитися правильно вимовляти імена Бога й вимовляти ці імена у правильному стані розуму. Під час
промовляння мантр ви повинні бути повністю зосереджені на Божественному. Ваш розум має перестати
блукати по предметах та образах, які оточують вас у
фізичному світі.
Ви повинні думати про Бога, і тільки про Бога.
Неважливо навіть, що ви робите під час читання
мантр. Ви можете мити посуд, їхати у громадському
транспорті, працювати на своїй земельній ділянці, гуляти з дітьми, перебувати на своєму робочому місці.
Добре буде, якщо ви будете читати мантри вголос,
може бути, навіть стиха, щоб не заважати людям, які
оточують вас, але ви можете читати мантри й у думці,
щоб не привертати сторонньої уваги.
Завжди пам’ятайте, що ви читаєте ці мантри для
Бога, а не для того, щоб справити враження на людей,
які вас оточують.
Деякі віддані дуже багато читають імена Бога. Вони цілі дні проводять у читанні мантр. Особливо вони
люблять читати мантри при великому скупченні людей, щоб всі бачили, як старанно вони служать Богові.
Ефект від такого читання мантр буде прямо протилежний, тому що енергія, Божественна енергія, у та206

кому випадку буде витрачатися на зміцнення его, а не
на зміцнення зв’язку з Богом.
Я дам вам мою мантру.
Будь ласка, знайдіть людей, які вміють вимовляти
цю мантру, купіть касети із записом цієї мантри. Дуже
важливо, щоб касети із записом моїх мантр несли правильні Божественні вібрації. Відчуйте справжні Божественні вібрації своїм серцем.
Якщо вас або ваших близьких бентежить те, що ви
будете читати імена Бога й вихваляти імена Бога чужою мовою, то не примушуйте себе.
У такому випадку ви маєте використовувати іншу
практику, яка приведе вас назад до Бога.
Багато доріг і багато шляхів, що ведуть до Бога.
Практично в кожного свій шлях.
Але ніколи не треба забувати, що є також багато
доріг і стежок, які нікуди не ведуть.
Але якщо ви будете сидіти, склавши руки й нікуди не рухатись, чекаючи дива, то, швидше за все, це
диво не станеться.
Богові необхідно, щоб ви докладали ваших власних зусиль. І чим більше ви будете докладати власних
зусиль, тим більшу допомогу ви отримаєте з неба.
Я даю вам мою мантру. Обіцяйте мені читати
мою мантру рівно стільки разів, поки вам приносить
задоволення читання моєї мантри.
Читайте мою мантру, виконуючи свої домашні
обов’язки. Використовуйте будь-яку вільну хвилину
для читання моєї мантри.
Я знаю, що багато людей у минулих своїх втіленнях приходили на землю Індії. І читання мантр для
них є природною потребою. Саме ці люди повинні відгукнутися на мій заклик швидше за інших.
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Є давній історичний зв’язок, який з’єднує Індію
та Росію.
Колись давно в Індію прийшла розвиненіша цивілізація, у порівнянні з тим населенням, яке тоді існувало в Індії. Ця цивілізація, цей народ прийшов з півночі. І для багатьох буде несподіванкою, якщо я скажу,
що ці люди прийшли з тієї території, яку зараз займає
Росія.
Тому існує дуже тісний зв’язок між Землею Матір’ю Індією та Землею Матір’ю Росією.
Ці дві країни дуже близькі одна одній, передусім,
своїми багатими духовними традиціями.
І я сподіваюся, що Росія згадає свої дуже давні історичні корені й віру своїх історичних предків, корінням якої була віра того народу, який населяв цю країну
в давні історичні часи.
На території Росії були закладені багато храмів і
багато кристалів.
Ці святині сплять до пори до часу. Але настане
термін, і разом із пробудженням свідомості цієї нації
оживуть історичні святині, запрацюють на повну силу
фокуси Світла, розміщені на території цієї країни, що
приховані до слушного часу від очей профана.
Я даю вам мою мантру, і я знаю, що ця мантра
здатна розбудити у вас історичну пам’ять і спільні корені, що закладені навіть у самій основі російської
мови.
ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА
КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА
РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ
Повторюйте цю мантру на санскриті.
Звуки цієї мантри дадуть вам силу, і радість, і ба208

дьорість, і впевненість у собі, у своєму майбутньому й
у майбутньому Росії.
Я ЄСМЬ Кришна. Я відчуваю вашу потребу в моїй
допомозі. І я надам вам цю допомогу, якщо ви звернетеся до мене.
Нехай вас не бентежить моя зовнішність і моя відмінність від тих образів у ваших церквах, яким ви
звикли поклонятися.
Немає жодної різниці між мною та Ісусом. Ми є
одним цілим і нерозривною Єдністю на рівні Духа.
І моє ім’я Кришна означає те саме, що означає
ім’я Христос.
Уся різниця та весь поділ існує тільки у вашій
обмеженій свідомості й тільки в цей історичний момент, дуже важливий момент пробудження вашої свідомості від сну, у якому ви перебували мільйони років.
І я буду радий, якщо хтось із вас скористається
моєю порадою та буде читати мою мантру.
Я ЄСМЬ Кришна
і я прийшов до вас, щоб донести
до вас частинку моєї любові.
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Одна ваша вібрація Любові й Жалю
здатна загасити пекельний вогонь, у
якому горять багато душ на цій планеті
Улюблений Іларіон
10 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Іларіон, Владика П’ятого променя, прийшов до вас через цього Посланника.
Я прийшов, щоб повідомити вас про деякі речі,
з якими ви стикаєтеся у вашому житті й не надаєте їм
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значення, але при детальнішому розгляді ці речі визначають ваше перебування у світі на багато років
вперед.
Я прийшов розповісти вам про те, як ви самі створюєте своє майбутнє. І, можливо, ця інформація для
когось видасться нереальною та невиправдано ускладненою, але можливо, що інші вже знайомі із цією інформацією, але, я думаю, завжди корисно згадати й
повторити пройдене.
Отже, я хотів би зупинитися на причинах недуг,
духовних недуг і тілесних недуг, що обтяжують ваші
фізичні й тонкі тіла.
Людина має дуже коротку пам’ять і, переважно, їй
дуже важко простежити прямий зв’язок між вчинками, які вона здійснює у своєму житті, і наслідками цих
вчинків. Однак саме це й становить основу Закону
Карми або Закону Відплати, або Закону причиннонаслідкового зв’язку між дією та наслідком цієї дії.
Як багато разів доводиться мені й особливо Матері Марії вислуховувати людські прохання про зцілення
від недуг. Коли серйозна недуга оволодіває людиною
та уражає її тілесний храм, людина готова на великі
жертви, щоб позбавитися цієї недуги. Вона шукає цілителів зовні себе, здатних допомогти їй.
І коли ціла низка лікарів, цілителів та екстрасенсів, отримавши відповідну винагороду, усе ж безпорадно розводить руками, то нарешті людина звертається
за допомогою до Бога й Вознесених Сонмів.
Настає мить, коли розум бере гору в людині, і вона
розуміє, що її недуга послана їй з неба, і позбавити
від цієї недуги її може тільки Бог.
І людина шукає шлях до Бога, і вона готова приносити жертви й читати величезну кількість молитов,
щоб зцілити себе.
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Рідко хто з людей все-таки розуміє, що хвороби й страждання викликані не злим і мстивим Богом, а
власними діями, причому здійсненими не тільки в минулих життях, але й вже в цьому, поточному втіленні.
Коли ви молоді й повні сил та енергії, ви дуже
мало замислюєтесь про наслідки своїх дій. Вам здається природним отримати щось бажане вами, якщо
при цьому навіть доводиться когось скривдити або
серйозно образити.
Як часом несумірно буває ваше бажання, яке ви
прагнете задовольнити хоч би як там було, і та шкода,
яку ви готові нанести іншим для того, щоб задовольнити це своє бажання за всяку ціну.
Отже, перший ваш ворог і найголовніший ваш
ворог, і часом єдиний ваш ворог ховається в вас самих.
Це ваш плотський розум і ваші ненаситні бажання.
І, здається, немає нічого страшного, якщо ви прагнете задовольнити ці ваші бажання. Це здається вам
таким природним, особливо в молодості. І ви не надаєте особливого значення навіть явним порушенням
моральних і етичних норм, на які ви йдете, щоб задовольнити ваші бажання. А про шкоду, яку ви завдаєте
іншим, ви просто не замислюєтесь.
Як можна зупинити ваші невгамовні бажання? Як
можна зупинити ваше прагнення отримувати й отримувати задоволення від життя?
Дуже небагато людей здатні вчитися на прикладах
інших людей і навчатися самостійно, читаючи книги
або знаходячи людей, від яких вони можуть отримати
Мудрість.
А для інших, хто не здатний розуміти й вчитися,
набуває чинності Закон Карми або Відплати.
Кожен вчинок, який ви здійснюєте не відповідно
до Волі Бога, призводить до того, що Божественна
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Енергія, якою ви користуєтеся постійно й без якої ви
просто не змогли б існувати, забарвлюється цією вашою недосконалою дією. І чим більш недосконалу дію
ви вчиняєте, тим нижчі вібрації набуває Божественна
Енергія. Ця енергія нікуди не дівається, вона зберігається у вашій аурі, у ваших емоційному, ментальному
й ефірному тілах.
І ця енергія слугує магнітом, який притягує до вас
подібні енергії із зовнішнього, навколишнього світу.
Тому, якщо ви образили кого-небудь, то рано чи
пізно ця енергія притягне до вас життєву ситуацію, коли
скривдять вас.
Ви носите у своїй аурі записи всіх ваших недосконалих вчинків. Ці записи подібні до вад у вашій аурі.
І якщо ви надто часто допускали кармічно карані дії,
думки й почуття, то рано чи пізно настає насичення
вашої аури цими негативними вібраціями. І ви вже до
кінця поточного втілення не здатні відпрацювати карму, що накопичилася у вас, здійснюючи правильні дії
та правильні вчинки під час кармічних ситуацій, які
повертаються вам. Надто багато негативної енергії
накопичилося у вашій аурі.
Вам говорилося про те, що ви живете зараз в
унікальний час. Коли відбувається зміна космічних
циклів і починається новий цикл.
Люди, обтяжені надто великою кількістю негативної енергії, будуть хворіти й позбавляться можливості
активно діяти в житті. Їм буде відмовлено в Божественній Енергії та можливості продовжувати тиражувати свої недосконалості в цьому світі. Тому що людина, яка має ауру, обтяжену надто великою кількістю
негативної енергії, насправді подібна до прокаженої
людини, людини, яка невиліковно хвора сама й небезпечна для оточення. Бо негативні вібрації, що містять213

ся в її аурі, здатні індукувати подібні негативні вібрації в аурі всіх людей, з ким вона зустрічається в житті.
За законом подібності такі люди притягуються до
подібних собі, і вони створюють цілі зони на планеті
Земля, що нагадують лепрозорії для прокажених.
І якщо людина з досить чистою аурою випадково
потрапляє в такі зони, то вона відчуває себе в них подібно до риби, що викинута на берег.
Коли ми дивимося на планету, то ми бачимо ці зони, ці осередки, котрі є настільки спресованими й
щільними негативними енергіями, що крізь них неможливо пробитися жодному з наших цілющих променів, які ми невтомно посилаємо на Землю.
Люди, які самі загнали себе в ці енергетичні лепрозорії, не здатні допомогти собі самі, і вони потребують допомоги, котра ще може бути їм надана ззовні.
Тому ми готові співпрацювати, і ми готові використовувати кожного, хто здатний зберігати свої вібрації на достатньо високому рівні, щоб через цю людину надавати допомогу тим, хто вже, здається, зовсім мертвий у духовному сенсі, але в останній надії
спрямовує свій погляд на Небеса й щиро просить і
благає про допомогу.
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Ми готові надати допомогу, і ми надаємо допомогу всім. І ця допомога може не стосуватися фізичного
тіла, яке вже неможливо відновити через незворотні
процеси, що переважають у ньому. Наша допомога
стосується насамперед душ цих людей. Ми намагаємося зберегти й вилікувати душі тих, хто хоч би під
кінець життя звернув свій погляд на Небеса і щиро
попросив про допомогу, і щиро покаявся у всіх скоєних ним гріхах. Немає грішника, у якого б не було
майбутнього. Але також справедливо, що неможливо
спасти того, хто сам не бажає цього спасіння.
Тому можливість допомоги існує завжди. Хоча деколи ми відчуваємо нестачу в щирих служителях, готових пожертвувати собою заради спасіння людства,
заради спасіння та надання допомоги всім живим
істотам.
І я зараз звертаюся до тих, хто здатний мене зрозуміти, і до тих, хто розуміє, про що я кажу.
Настав час, коли йде боротьба буквально за кожну
душу, яка перебуває у втіленні.
Є сили, які намагаються втримати якомога більшу кількість душ на плані ілюзії. І є сили, які борються буквально за кожну душу, щоб витягнути її з
пекла, у яке перетворився в багатьох місцях фізичний план планети Земля.
І часом однієї зустрічі, одного люблячого й жалісливого погляду достатньо, щоб приречена на небуття
душа знайшла Віру, і Надію, і Любов.
Зберігайте рівновагу, зберігайте душевний спокій.
Ви воїни, які перебувають у світі. І одна ваша вібрація
Любові й Жалю здатна загасити пекельний вогонь, у
якому горять багато душ на цій планеті.
Я ЄСМЬ Іларіон.
І я звертався до воїнів Духа на цій планеті.
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Готуйте свої храми до приходу месії
Іоанн Хреститель
11 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Іоанн Хреститель. Я був тим, хто передбачив пришестя месії Христа.
Я ЄСМЬ прийшов. Я прийшов розповісти вам історію мого життя, того мого життя. І я ЄСМЬ прийшов дати вам деякі наставляння для ваших теперішних життів.
Багато що на Землі змінилося із часу мого втілення. Багато що змінилося в навколишньому житті, у
всьому, що пов’язано з побутом людей, їхньою роботою. Багато нового. Багато відкриттів, котрі використовуються у зовнішньому світі.
Проте якщо ми звернемося до світогляду людини,
до її поглядів на Бога й будову Всесвіту, то змінення не
будуть такі істотні. Так, змінилася термінологія, зроблено багато наукових відкриттів, котрі розкривають будову Всесвіту, закони фізичного світу.
І в той же час свідомість людини як була, так і залишається прив’язаною до зовнішніх проявів фізичного світу, до зовнішнього поклоніння Богові, до зовнішніх ритуалів. Ніби й не було цих 2000 років, що
минули із часу мого втілення.
Людина з гідною заздрості швидкістю використовує будь-які наукові поняття та будь-які наукові відкриття, щоб застосувати ці відкриття не для наближення себе до Бога, а для відділення себе від Бога.
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Вам здається прогресивним, коли ви використовуєте сучасні ритми під час проведення церковних
служб, вам здається сучасним, коли ви використовуєте
наукову термінологію для пояснення світобудови.
Будь-яке наукове відкриття та будь-яке досягнення
людської свідомості миттю використовується для того,
щоб іще більше відділити себе від Бога.
Простота Божественного почуття та простота Божественного життя огортається вами в безліч сучасних
термінів і понять.
Ви використовуєте масу технічних термінів, коли
міркуєте про Бога. Якби ви стільки ж зусиль витрачали б на реальне зруйнування того, що відділяє вас від
Бога у вашій свідомості, то життя на Землі змінилося б
як за помахом чарівної палички.
Більшість сучасних винаходів ставить непереборну
перешкоду між вами й Богом.
Під час мого втілення, ви знаєте, я жив у пустелі.
Я харчувався медом диких бджіл та акридами. Багато
хто вважав мене дивним. Але, тільки відокремивши
себе від людей і їхньої суєти, я міг на самоті отримати спілкування з Богом. І я не проміняв би це спілкування на жодні людські багатства й почесті.
Я рідко спілкувався з людьми. І основне вчення,
котре я їм викладав, стосувалося очищення їхніх душ,
підготовки їх до приходу месії.
Люди сприймали мої слова як такі, що стосуються приходу зовнішнього месії, людини, яка повинна їх
спасти від їхніх бід і нещасть.
Проте я мав на увазі не тільки прихід зовнішнього месії, але й прихід внутрішнього месії, який перебуває в кожній людині. І я готував свідомість людей до
приходу цього месії.
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Я не думаю, щоб хто-небудь з людей зрозумів, про
що я говорив. Але все-таки свідомість людей трохи
змінилася, і вони чекали приходу Христа. І Він прийшов та із честю виконав свою місію.
Моя проповідь вартувала мені життя. На відміну
від більшості людей, правлячі церковники дуже швидко зрозуміли, що моє вчення, якби люди його зрозуміли, назавжди відвернуло б їхню паству від зовнішніх поклонінь і зовнішніх ритуалів і направило б їх до
зустрічі з реальним месією, реальною частиною їх
самих, внутрішньої зустрічі з Богом всередині них
самих.
І, отримавши це внутрішнє спілкування, отримавши доступ до цього блаженства всередині них самих,
люди вже ніколи не змогли б повірити жодній зовнішній релігії, зовнішнім вчителям.
Люди, які отримали доступ до Божественного
стану свідомості, дуже швидко об’єдналися б з подібними до себе. Божественний стан свідомості настільки ж заразний, як прояв небожественних станів
свідомості в більшості людей зараз.
Люди дуже пов’язані на тонкому плані між собою.
І блага думка, благе мислення, що зародилось у декількох головах і серцях, здатне поширитися від серця до серця, подібно до того, як від однієї свічки
можна запалити мільйон свічок. Звичайно, я не мав
можливості дати моє вчення великій кількості людей. Я вчив тих небагатьох, хто наважувався підійти до мене й вислухати мене. Люди боялися отримати
від мене знання, тому що церковники забороняли їм
спілкуватися зі мною. Мені було важко давати знання
людям.
Подивіться, наскільки змінився час зараз. Я даю
цю диктовку, і в той же день ви маєте можливість
219

ознайомитися із цією диктовкою, перебуваючи навіть
на протилежному боці земної кулі. Це воістину час
великих можливостей. Нам не треба навіть витрачати ваші й свої зусилля, щоб збирати людей, готових
до сприйняття нашого вчення в певному місці на земній кулі. Ви отримуєте наше вчення та наші вібрації
завдяки благословенному дару, який Сен-Жермен подарував людству. Я маю на увазі інтернет. І це той з
небагатьох випадків використання інтернету, який приносить відчутну користь, і, власне, для чого цей винахід був спущений на фізичний план.
Благословенні серця, ви маєте можливість слухати
вчення великих Істот Світла, які приходили у втілення навчати людство протягом останніх декількох тисяч
років.
Ви маєте можливість отримувати безпрецедентний потік Божественної Енергії через ці диктовки. І ця
диспенсація, цей дар Небес, став реальним завдяки
новій можливості. Цінуйте цю можливість. Пийте нектар Божественної Енергії. І пам’ятайте: жодна крапля
цієї енергії не повинна пропасти даремно. Енергія дається вам на здійснення благих справ. Не для з’ясування, хто з вас головніший і хто більш божественний. Ви не можете знати це вашою людською свідомістю. Серед вас більшим є той, хто більш за інших
служить життю, служить всім живим істотам і не вимагає нічого натомість. Тому що немає в цьому житті
нічого, що варто було б проміняти на дар Божественного спілкування, на можливість служити Богові у
всьому житті. Тому використовуйте одержувану Енергію за призначенням. Готуйте свої храми до приходу
месії, дозвольте вашому месії, вашому Вищому Я,
вашому Я Христа прийти до вас, бути в вас, говорити через вас, діяти через вас.
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О, улюблені, я щасливий, що улюблений Альфа
відкрив для вас цю можливість у цей важкий, але
воістину благословенний час для цієї планети.
Я буду радий зустрічі з кожним з вас, хто піднесе
свої вібрації до мого рівня і я зможу прийти до вас
особисто й розмовляти з вами у вашому серці.
Улюблені, благословенні, повірте мені, усе станеться саме так, як передбачено. Ваші очі прозріють,
і ви зможете бачити нас, і спілкуватися з нами, і прогулюватися з нами, і розмовляти з нами.
Немає ніяких обмежень у Божественному світі. Ви
самі породили ці обмеження у своїй свідомості, і настав час нарешті позбавитися їх.
Я не можу стримати радості, що переповнює
мене від можливості безпосередньо звернутися до вас.
І я знаю, багато, дуже багато хто з тих, хто читає ці
рядки, уже готові до спілкування зі мною.
Ви можете собі уявити, як зміниться світ, якщо
кожен зможе отримати можливість прямого спілкування з Вознесеними Сонмами? А це буде. Це буде рано
чи пізно. І це буде так само неминуче, як за зимою
приходить весна, а потім літо.
Я ЄСМЬ Іоанн Хреститель, пророк Ілія, і я даю
вам це пророцтво. І моє пророцтво неодмінно збудеться, і ви у ваших серцях також знаєте це.
Я ЄСМЬ Іоанн Хреститель.
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Ви повинні знайти всіх воїнів Світла,
які перебувають у втіленні,
і нагадати їм про їхню місію
Господь Ланто
12 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Ланто, який прийшов до вас через цього
Посланника.
Я ЄСМЬ прийшов для дуже важливої та відповідальної розмови, яка на нас чекає зараз. Ви знаєте, що
кожен раз, коли ми приходимо давати диктовку, ми намагаємося запропонувати вашій увазі частину нової
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інформації, але зазвичай ми даємо просто новий погляд
на вже відомі вам факти й інформацію.
Зараз я маю запропонувати вашій увазі абсолютно
нову інформацію, і, можливо, ця інформація для багатьох видасться несподіваною та надто фантастичною.
Отже, я розпочинаю. Ви знаєте мене як Владику
Другого Променя. І це Промінь Мудрості. Тому моє
знання буде запропоновано вам саме на цьому Промені.
Уявіть собі людину, яка змогла збалансувати всю
негативну карму, що накопичилася в її тілах за багато тисяч втілень. Емоційне, ментальне, ефірне й фізичне тіла такої людини не містять енергії, помилково
кваліфікованої цією людиною протягом всього циклу
перебування на планеті Земля. Як ви думаєте, що буде
відбуватися із цією людиною?
Чи зможе вона далі існувати у фізичному світі, або
вона має здійснити перехід і продовжити своє існування в тоншому світі?
І чи є на планеті Земля люди, які змогли збалансувати всю карму?
Можливо, ви правильно помітите, що крім балансування карми необхідно виконати Божественний
план.
А Божественний план для кожного індивідуума
повністю узгоджується з Божественним планом для
планети Земля в цілому. Тому, можливо, багато хто з
вас вже здогадався, що, швидше за все, така людина
залишиться у втіленні. План Бога не полягає в тім,
щоб один індивідуум, який має дуже великі досягнення, продовжував вдосконалювати себе поза зв’язком з
іншими живими істотами й усією світобудовою. Тому,
якщо людина збалансувала свою особисту карму, то
це не означає, що вона відразу ж зробить перехід.
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Навпаки, така людина набуває дуже велику цінність в очах Бога й Вознесених Сонмів. Вона не обтяжена зайвим кармічним багажем, її чакри звільняються
від кармічного сміття та починають проводити Божественну Енергію в повному обсязі.
Звичайно, якщо індивідуум бажає здійснити перехід, то йому не буде відмовлено. Проте, людина, яка
збалансувала свою особисту карму до 100%, перестає
мислити категоріями особистості. Вона усвідомлює
свою Єдність із всім творінням, і вона усвідомлює
свою повну Єдність із Богом. Тому така людина добровільно надає свої тіла для здійснення Божественної
місії.
Ви знаєте, що крім особистої карми існує карма
сім’ї, карма міста, карма країни й світова карма.
Планета в цілому перебуває в оточенні дуже щільних енергій, наче під дуже щільною кіркою негативної енергії. І ось цю кірку негативної енергії необхідно розчинити.
Людина, яка відпрацювала свою карму, на тонких
рівнях бере на себе зобов’язання з трансмутації карми
планети. Як це відбувається технічно?
Коли аура набуває Божественної чистоти й чакри
безперешкодно проводять у світ Божественну Енергію,
тоді така людина зі своєї вільної волі починає вбирати
у свою ауру негативні енергії навколишнього світу й
переробляти їх. Це подібно до пилососа. Людина вступає в контакт з аурами інших людей або зі згустками
негативної енергії, що плавають у навколишньому
просторі, і за допомогою енергії своїх чакр починає
нейтралізувати цю щільну негативну енергетичну субстанцію.
Такі люди несуть своє служіння світові подібно до
Христа. Оскільки вібрації цих людей надто вирізня224

ються від вібрацій навколишнього світу, то саме перебування в навколишньому світі сприймається ними як
постійне, щоденне розп’яття на хресті.
Вони дійсно розп’яті на хресті між Духом і матерією.
Усередині цих людей за допомогою їхніх чакр
з’єднуються світи.
Ви знаєте, що чакри людини пов’язують фізичне
тіло з тоншими тілами. Тому, коли чакри людини повністю очищені, то така людина є відчиненими дверима
між світами.
І служіння, яке ця людина виконує, схоже на служіння, яке здійснив Ісус, коли перебував у втіленні.
Вони добровільно приносять у жертву себе заради спасіння інших людей.
Ви розумієте, про що я кажу, улюблені? Людина
добровільно вибирає перебувати серед щільних енергій цього світу. І оскільки її вібрації надто вирізняються від вібрацій навколишнього світу, то саме перебування серед людей подібно до щоденного розп’яття на хресті. І це дійсно розп’яття. Така людина бере
на себе карму світу, гріхи світу. Вона вбирає ці гріхи у
своє тіло й переробляє ці гріхи, цю світову карму своїм служінням світові, своїм служінням всім живим
істотам.
Я так детально описую вам служіння цієї людини,
тому що багато хто з вас несе подібне служіння світові, але, можливо, не всі усвідомлюють це своє служіння зовнішньою свідомістю, недріманною свідомістю, фізичним розумом.
Кожен справжній світлоносець, який перебуває у
втіленні, несе своє служіння 24 години на добу, не
знаючи ні сну, ні відпочинку.
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Тому що багато хто з вас продовжує своє служіння і вві сні, перебуваючи на астральному плані в тонкому тілі й допомагаючи очищати цей астральний
план від негативної енергії. І під час цієї нічної праці
ваші тонкі тіла отримують справжні рани. І ви встаєте
вранці, не пам’ятаючи про свої нічні подвиги, але відчуваючи себе розбитим і слабким, тому що ангели-цілителі не встигли надати допомогу вашим тонким
тілам під час нічного сну.
Я хочу, щоб ви знали про служіння ваших побратимів і про ваше власне служіння.
Ваша робота безцінна в очах Бога й в очах Вознесених Сонмів.
І мені навіть ніяково просити вас взяти на себе
ще додаткове навантаження. Надто мало воїнів Світла
перебувають у втіленні. Багато воїнів забули про свій
військовий обов’язок і піддалися спокусам цього світу.
Вони забули, навіщо вони прийшли у втілення.
Тому я прошу вас знайти цих воїнів Світла й
нагадати їм про їхнє служіння, яке вони зобов’язувалися виконувати перед своїм втіленням.
Знайдіть їх, дайте їм почитати ці диктовки, поговоріть з ними. Нехай це буде приватна бесіда або
публічна лекція. Кожен з вас знає, що він повинен
робити.
Але ви повинні знайти всіх воїнів Світла, які перебувають у втіленні, і нагадати їм про їхню місію.
Я хочу висловити свою подяку вам за ваше служіння. І я схиляюся перед Світлом Бога в вас.
Я ЄСМЬ Ланто.
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Процес осягнення Божественної Істини
буде відбуватися постійно
Великий Божественний Направитель
13 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Великий Божественний Направитель.
Я ЄСМЬ прийшов через цього Посланника.
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Здається дивним, що така велика кількість Вознесених Істот дає вам свої диктовки протягом такого
короткого проміжку часу. Я маю запевнити вас, що в
цьому немає нічого дивного. Вознесені Сонми бажають
спілкуватися з людством і використовують для цього будь-яку надану можливість. І ми будемо продовжувати доти, поки не зміниться ситуація у вашому фізичному світі, пов’язана з прийманням цих диктовок.
Я маю вам сказати, що насправді кожне приймання диктовки нами ретельно планується, і ми намагаємося вивіряти інформацію та давати саме те, що найбільш відповідає поточному моменту на Землі. При
цьому нам доводиться враховувати також обсяг знань
Посланника й природні обмеження каналу Посланника.
Так, наприклад, ми не можемо передати інформацію, яку не приймає зовнішня свідомість Посланника
внаслідок властивого їй обмеження.
Проте смію вас запевнити, що ми передаємо всю
інформацію, яку можливо передати через цей фізичний
провідник.
Тепер я б хотів перейти до передачі деякої нової
інформації.
Уявіть собі ємність, наповнену по самі вінця.
Якщо ємність наповнена, то ви не можете вмістити в
цю ємність нічого додатково.
Тому наше й ваше завдання та одна із цілей цих
диктовок постаратися звільнити ємність ваших посудин для сприйняття нової інформації.
Ваш фізичний мозок на відміну від можливостей
вашого Божественного розуму вельми обмежений. І якщо у вашому фізичному мозку міститься інформація з
якогось питання, то ви не можете сприйняти інформацію із цього ж питання, яка має трохи інший зміст.
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Ось у цьому й полягає вся складність роботи з
людською свідомістю.
Якщо ви отримали інформацію з джерела, яке ви
вважаєте авторитетним, і потім до вас приходить інформація з іншого джерела, яке є для вас новим, і це
джерело подає цю ж інформацію трохи по-іншому або
прямо протилежним чином, то ви, швидше за все, відкинете інформацію, що міститься в новому для вас
джерелі.
І в цьому немає нічого поганого. Якби ви сприймали за чисту монету будь-яку інформацію з будьякого зовнішнього джерела, то ви просто не змогли б
існувати у вашому світі. Тому що вам доводилося б
одночасно вміщувати у вашій зовнішній свідомості
прямо протилежну взаємовиключну інформацію.
Тому на якомусь етапі еволюційного розвитку
людства переважають якісь істини, котрі потім поступово змінюються іншими істинами. Так поступово
відбувається еволюція людської свідомості, що виключає насильницький шлях.
І найбільшою проблемою, з якою ми стикаємося, коли маємо справу з людською свідомістю, є саме її
обмеженість і схильність приймати за догму раніш
отриману інформацію з авторитетного джерела.
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І щораз, коли ми розпочинаємо виклад нової інформації, ми робимо це дуже делікатно, намагаючись
не викликати відторгнення та неприйняття, що призводять до дуже бурхливих реакцій і викликають надто
великі просторові сплески негативних емоцій.
Я пропоную вам трохи по-іншому поглянути на
питання падіння ангелів. Ви, напевно, пам’ятаєте, як це
питання викладене у книгах, даних через попередніх
Посланників. І я сам давав деякі думки, пов’язані з
падінням ангелів, які ввійшли до складу Вчення, широко розповсюдженого в західному світі.
Важко сказати, чому людям так припало до серця
це вчення. Напевно, людській свідомості дуже близька ідея бунту проти Бога і його Законів. І дуже спокусливо приписати властиві собі недоліки навіть Вищим Силам. Чи не тому бунт ангелів знайшов таке
широке розповсюдження в західному світі, що ця ідея
дуже до серця сучасній людині й завжди можна виправдати себе й свою поведінку, пославшись на те,
що навіть ангели на Небесах бунтують.
Досі в диктовках ми намагалися обходити цю
тему і якщо згадували про неї, то згадували лиш загальні питання, що стосуються боротьби двох основ.
Сили, яка примножує ілюзію, і сили, яка прагне повернутися до первісного невиявленого Божественного
творіння.
І я маю вам сказати, що легенда про упалих ангелів у тому вигляді, як вона викладена в багатьох
вченнях, поширених на заході, просто відображає Космічний Закон, пов’язаний з незмінною вимогою втілення на певному етапі космічної еволюції найвищих
Істот Світла в тілах людей. Вища форма життя, яка
отримала своє завершальне звільнення від фізичної
форми в попередніх космічних циклах, на певному
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етапі зобов’язана повернутися на фізичний план в тіла
людей, які перебувають на нижчому ступені еволюційного розвитку для надання цим тілам іскри Божественності, Божественного Розуму й Божественного розуміння.
Фізичний проявлений світ не може бути наданий
самому собі, він не може існувати автономно від всього Творіння. І внаслідок великої присутності сил хаосу
у виявленому світі, він вимагає постійної турботи й
опіки з боку Вищих проявлених світів цього Всесвіту.
Процес сходження ангелів у тіла людей є необхідним етапом еволюційного розвитку. І цей процес
можна порівняти з тим, як ви додаєте здобу в тісто.
Якщо тісто з якоїсь причини вийшло не дуже якісним,
то ви кладете в нього здобу. Ви можете додати в
нього яйця або масло, щоб надати йому кращу якість і
властивості. Такий самий процес використовується при
наділенні людства вищими здібностями шляхом сходження в тіла людей часток Істот, які перебувають на
вищих етапах еволюційного розвитку.
І цей процес становлення людини більш Божественною, більш відповідною своїй споконвічній Божественній природі триває постійно.
У ході цих диктовок вам неодноразово говорилося
про те, що будь-яка людина, яка підготувала свій фізичний храм, отримує всередину свого храму додаткове
Світло у вигляді присутності Істот Світла, які здатні
виявляти себе через наданий вами фізичний провідник.
Ми прагнемо бути присутніми в людях Землі, і
ми прагнемо використовувати будь-яку можливість для
нашої додаткової присутності.
Тут немає порушення закону вільної волі, тому
що людина, яка досягла ступеня співпраці з нами, охоче надає свій храм для нашої присутності. І дійсно
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справджується задумане, і ви стаєте нашими руками і
ногами.
Так само мільйони років тому сталося сходження
в тіла людей ангелів, або Вищих Істот Світла, які наділили людину розумом і ввійшли до складу її Вищого тіла, або Я Христа.
Я не хочу більш акцентувати вашу увагу на цих
речах сьогодні. Тому що я передчуваю надто бурхливу
реакцію з боку багатьох, хто буде читати ці рядки.
Я сказав достатньо, щоб розбудити вашу свідомість і надати їй новий імпульс осягнення Божественної Істини.
І не думайте, що ви відразу ж осягнете всю Божественну Істину. Пройде ще якась кількість років, і з
таким трудом засвоєна людством істина знов зажадає
заміни іншою істиною, яка ще більше наблизить розум
людини до Божественної Істини.
І цей процес осягнення Божественної Істини буде
відбуватися постійно.
Від вас знадобиться тільки постійне бажання пізнавати Божественну Істину, спрямовуватися до її пізнання та звільнятися від будь-яких догм, до яких так
швидко прив’язується людська свідомість, що позбавитися цих догм буває надто важко, і часом це заподіює
значний біль і неприйняття з боку его людської істоти.
Подумайте про те, що почуття, що ви володієте
всією повнотою Божественної Істини, є, насправді, проявом вашого его. Як може обмежена свідомість вмістити в себе необмежену Божественну Істину?
Я дав вам сьогодні багато нових знань, і я намагався зробити це максимально м’яко, щоб не викликати надто великі ментальні й емоційні сплески у вашій аурі.
Я ЄСМЬ Великий Божественний Направитель
був з вами сьогодні.
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Закінчився темний час для Росії!
Микола Реріх
14 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Микола Реріх, Вознесений Владика Микола Реріх. Я прийшов до вас разом із цим Посланником.
Радісно усвідомлювати, що наша зустріч відбулася.
Дуже багато зусиль було докладено Вознесеними Сонмами для того, щоб стала реальною присутність
Посланника на Землі Росії.
Ви знаєте, що під час мого втілення ми багато разів намагалися повернутися на Землю Росії. І щоразу
це було неможливо внаслідок багатьох причин, і найголовнішою причиною був величезний опір сил пітьми, які захопили Росію та перешкоджали першій-ліпшій можливості нашої присутності в цій країні.
Ви знаєте, як важливо мати Світоч, фокус Світла
на території такої країни, як Росія, закріплений у серці
людини, яка перебуває у втіленні.
Ви знаєте, як важко було отримати цей фокус
Світла в Росії.
І, справді, це є величезною перемогою сил Світла!
Ви навіть не можете уявити собі, як може змінитися майбутнє Росії, якщо вам вдасться зберегти цей
фокус Світла, охоронити його й запалити від цього
фокусу Світла багато інших фокусів Світла, як на території Росії, так і на території всіх сусідніх країн.
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С.М. Реріх «Портрет М.К. Реріха в тибетському вбранні», 1933 р.

Ми раді. Небеса раді. Небеса тріумфують!
Закріплення цього фокусу не було випадковістю,
це була кропітка праця протягом останніх півтори сотні років.
Ви знаєте, що іще жоден Посланник Великого Білого Братства не міг тривалий час перебувати на території цієї великої країни. Ви можете собі уявити, скільки зусиль було витрачено на те, щоб дати вам можливість отримати ці диктовки.
Воістину, не відразу все значення цієї події буде
засвоєно свідомістю світлоносців.
Під час нашого короткого перебування на території
Росії у 20-х роках минулого століття, ви знаєте, що ми
двічі проїздили через Омськ. Перший раз на шляху до
Москви й вдруге на шляху назад за межі Росії.
Однак мало хто знає про те, що під час свого перебування в Омську ми заклали тут фокус Світла,
кристал світлової енергії, який діяв весь цей час на
тонкому плані.
Так ми готували шлях. І ви знаєте, що цей Посланник народилася в Омську й все життя прожила в
Омську, і вона не могла не отримати на тонкому плані
допомоги від нашого фокусу Світла, нашого кристала,
який ми заклали в цьому місці майже сто років тому.
Так твориться історія, так складаються події на
Землі. І не було ніякої гарантії, що цей експеримент
вдасться, а не буде зупинений, як вже багато разів зупинялися спроби закріпити фокус Братства у фізичному храмі людей, які проживають у Росії.
Я так докладно кажу вам про це, щоб ви перейнялися можливістю, яка відкривається. Не все, що відбувається на фізичному плані, відображає те, що відбувається на тонкому плані. А на тонкому плані давно
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побудована Нова Росія. Вона побудована стараннями кращих синів і дочок Матері Росії. Скільки храмів,
скільки чудових проєктів розташовується на ефірному
плані над Росією. І ці задуми натхненних Богом проєктів готові опуститися на фізичний план.
Ніч темна перед світанком.
Росія з дивовижною сталістю, як необ’їжджений
кінь, скидала із себе багато важливих місій сил Світла. Вона обрала важкий шлях. Усі ці роки на території
Росії стояв стогін від мільйонів життєпотоків, які отримали відплату карми за непокірність Волі Бога за повною програмою.
Натерпівся народ. Зупинився. Як не бігай коло й
навколо, усе ж немає можливості сховатися від плану
Бога для цієї країни. І настав час взятися до здійснення задуманого.
Час здійснення космічної можливості для цієї країни настав. І зараз перебувають у втіленні саме ті, хто
повинен осадити ефірні задуми на фізичний план Росії.
Ви знаєте, що завжди важко одному піднятися на
неприступну вершину. Але коли один підніметься, то
багато хто зможе скористатися рукою допомоги й прикладом і теж зійти на свою вершину Божественної свідомості.
Гей, Русь, невже настав твій час? Та і як не настав,
коли настав!
Багато ще несподіваних поворотів попереду, багато небезпечних підйомів і крутих скель, але світлоносці Росії вийшли на ту точку, звідки видно шлях на
вершину.
І цей етап роботи, який зараз має відбутися з
осадження Божественного задуму на фізичний план,
зажадає всіх ваших сил і здібностей.
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Закінчився темний час для Росії!
І ви у ваших серцях вже відчуваєте завтра, що насувається.
Завжди у глибині сердець російських людей жила
мрія про світле майбутнє, яке має настати. Завжди в
серцях російських людей була віра в диво, яке врятує
Росію.
І багато разів Росію рятувало саме диво.
І зараз настає час див.
Через ваші серця, ваші розуми, вашими руками і
вашими ногами буде побудований Золотий Вік у Росії. Ця країна завжди стояла осібно серед інших країн
і завжди вражала своєю непередбачуваністю. І завжди в розумах кращих представників цього народу жила
надія на особливий шлях, який раптом розкриється, і
цей шлях неодмінно буде пов’язаний з Богом.
Росія ‒ країна, улюблена Богом.
І мене переповнює радість і передчуття близького
світанку, а потім і яскравого сонячного дня для Росії!
Я був з вами сьогодні. І я радий нашій зустрічі.
Я ЄСМЬ Микола Реріх.
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Ваша Любов і ваша Віра ‒ це все,
що вам треба для того, щоб виконати
ваш Божественний план
Святий Михаїл Архангел
15 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Святий Михаїл, Архангел Михаїл! Я ЄСМЬ
який прийшов через цього Посланника Божого.
Сонми моїх ангелів, легіони моїх ангелів прийшли
разом зі мною, щоб віддати шану Посланнику.
Нехай вас не бентежить такий прояв наших почуттів. Ми дійсно дуже раді надати всю необхідну допомогу, підтримку й захист нашому Посланникові, яка
перебуває у втіленні.
І я хочу звернутися зараз до тих з вас, хто до кінця
не усвідомив важливість і значущість цієї події.
Я ЄСМЬ Михаїл, Архангел Першого Променя, Променя Віри. І я маю заявити вам, що першим кроком до
вашого просування Шляхом є ваша Віра. Без Віри вам
не буде надана допомога з неба, без Віри ви не зможете зробити жодного кроку Шляхом до Бога.
Будь-яка ваша справа, яку ви здійснюєте на фізичному плані, без Віри в Бога не буде успішною та буде
подібною до будинку, що побудований на піску.
Тільки ваша Віра є тією дороговказною зіркою, яка
вкаже вам шлях крізь життєві шторми й бурі, з якими
ви стикаєтеся у своєму житті на фізичному плані.
Тому від ступеня вашої Віри залежить, наскільки
успішним буде ваш наступний крок.
238

Якщо ви вірите й ваша Віра міцна, то ви можете
просити богокерівництва у вашому житті, і ви отримаєте те керівництво й у тому обсязі, наскільки дозволяє
ваша Віра.
Я ЄСМЬ Михаїл, Архангел! Я ЄСМЬ, який прийшов, щоб затвердити вашу Віру й вашу відданість Господові. Ви будете сумніватися, і ви постійно сумніваєтеся, коли прямуєте Шляхом, який веде вас дорогою
назад до Бога. Ви просите знамень і керівництва, коли
йдете вашим Шляхом. Будуть вам знамення і буде вам
керівництво, але не раніше, ніж ви доведете свою Віру
й свою відданість Господові й Вознесеним Сонмам.
Спочатку ви здаєте своє людське его, спочатку ви
проявляєте свою покірність Волі Бога, і тільки потім
ви отримуєте знамення та підтвердження правильності
зробленого вами вибору.
Це Закон, і ні я, ні ви його не можемо поміняти.
Тому всім вам, які перебувають у втіленні, потрібна Віра. А слідом за Вірою ви отримаєте надію та керівництво.
А проявом вашої Віри на фізичному плані буде
ваша Любов. Тому що без Любові, яка пронизує вас
наскрізь, надихає вас на дії на фізичному плані, неможливо зробити жодного кроку у правильному напрямку.
Спочатку ви вірите, а потім ви починаєте відчувати почуття всепоглинаючої Любові, і ця Любов
приймає керівництво у вашому житті й веде вас крізь
всі тести й випробування.
Ваша Любов і ваша Віра ‒ це все, що вам треба для
того, щоб виконати ваш Божественний план.
І якщо вам для здійснення вашого Божественного плану потрібно щось іще, то уважно проаналізуйте
ваші бажання та прагнення. І, переважно, це буде саме
те, чого вам потрібно позбавитися насамперед.
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Коли вам потрібні гроші або влада, або іще щонебудь, яке належить до ілюзорного світу, без чого, ви
думаєте, ви не зможете служити Богові, то ви на хибному шляху.
Ви завжди будете мати все необхідне для здійснення вашого Божественного плану й для служіння
Богові й людям, якщо Віра й Любов стануть постійними
супутниками у вашому житті.
А Мудрість, Божественна Мудрість – це якраз та
якість, яку ви набуваєте, коли самовіддано любите й
вірите.
Бог нагороджує вас своєю Мудрістю та не тільки
Мудрістю, але й іншими дарами Святого Духа, які сходять на вас на ваше прохання і навіть тоді, коли ви не
просите про них.
Якості вашого серця, котрі ви набуваєте в самовідданому служінні Богові, самі притягують у ваш світ
все необхідне для того, щоб ваше служіння було більш
ефективним.
Якщо ви на правильному шляху, то ви набуваєте
всі Божественні якості й досконалості, у міру того як
просуваєтеся Шляхом.
Але як тільки ви обожнюєте предмет свого прагнення, ви дуже швидко сходите зі шляху. Людський
розум до такої міри лукавий, що навіть прагнення до
набуття Божественних якостей він може повернути на
користь собі, на користь его, а не на користь Богові.
Доти, поки ви перебуваєте в щільному фізичному світі, ви повинні постійно бути насторожі й у кожну хвилину намагатися зробити розрізнення того мотиву й того бажання, які рухають вами.
Тому так багато людей, які долучилися до різних
релігійних груп і течій, котрі насправді прийшли в ці
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групи не для того, щоб служити Богові, а для того,
щоб служити й поклонятися своєму его.
Насправді поклоніння Богові не вимагає від вас
ніякого ритуалу, ніякої зовнішньої установи й не вимагає, щоб ви дотримувалися будь-якої церковної
догми.
Ви поклоняєтеся у своєму серці, і ви повинні знайти Бога у своєму серці й поклонятися тільки Йому.
І всі зовнішні вчення, зовнішні групи й зовнішні
церкви потрібні вам тільки для того, щоб ви зрозуміли
цю просту істину й звернулися до єдиного істинного
Бога, котрий перебуває у вашому серці.
І якщо ви звернетеся до слів всіх великих Вчителів людства, навіть до тих слів, які вони донесли через диктовки, дані через цього Посланника, то ви
побачите одну загальну закономірність. Усі великі Вчителі людства, кожен своєю мовою та користуючись своїм внутрішнім розумінням, учили одній і тій самій великій Істині про те, що все є Бог і цей Бог перебуває
всередині будь-якої речі й будь-якого предмету, що є в
цьому проявленому світі.
І, відповідно, Бог перебуває також всередині вас.
І коли ця Божественна Істина, нарешті, опанує свідомістю більшості людства й кожна людина спрямується
до цього Бога, який перебуває всередині неї самої, то
проявлений світ, ця проявлена ілюзія перестане існувати. І людство й вся Земля в цілому перейдуть на вищий енергетичний рівень і будуть існувати в інших,
тонших тілах.
І тоді завершиться битва між силами, що відстоюють ілюзію, і силами, які спрямовують свої зусилля на
згортання ілюзії.
І якщо ви уважно, перебуваючи в найвищому, доступному вам стані свідомості, подивитеся на навко242

лишній світ, то ви побачите, як постійно навколо вас
стикаються дві ці сили.
І є люди, які відстоюють ілюзію цього світу, і всі
їхні дії спрямовані на підтримку цієї ілюзії. І є люди,
усі дії яких спрямовані на згортання ілюзії цього світу.
І ви зможете помітити, що перших значно більше,
ніж других.
Але це удавана перевага сил. І ця перевага тимчасова й проявлена тільки на фізичному плані цієї планети в нинішній історичний момент часу. Але на тонкому плані досягнуто остаточну перевагу сил Світла,
і питання часу, коли ця перемога буде виявлена на фізичному плані.
Тому протидія двох сил триває. І роботи в мене й
у моїх легіонів синього полум’я не зменшується.
І всі світлоносці, які навіть перебувають у меншості, надійно захищені!
Перевага сил за тими, хто на боці Бога. І так було
завжди.
Не числом, а вірою та відданістю створювалися ті
змінення на Землі, які мали відбутися в потрібний час
відповідно до плану Бога.
Тому нехай вас не бентежить тимчасова перевага
на фізичному плані з боку тих сил, які ви називаєте
силами пiтьми. Їхній час насправді минув. І як би вони
не безчинствували наостанок, їхні сили закінчуються.
Я та мої легіони перебуваємо у вашому повному
розпорядженні. І ми готові за вашим покликом надати
всю допомогу, котра може бути вам надана за вашою
Вірою.
Я ЄСМЬ Архангел Михаїл,
і я чекаю ваших закликів про допомогу 24 години на добу,
і я разом з моїми легіонами ангелів обіцяю
надати вам всю можливу допомогу!
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Більший серед вас той,
хто більше служить іншим
Улюблений Вайрочана
16 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Вайрочана, який прийшов через цього
Посланника.
Я ЄСМЬ Будда одного з таємних променів, і я належу до мандали п’яти Дхiані Будд.
Я ЄСМЬ також член Кармічного Правління.
Я маю дати вам сьогодні деякі знання, що стосуються таємних променів.
Можливо, ви знаєте, що крім семи основних променів, яким відповідають сім основних чакр, розташованих уздовж хребетного стовпа, існують таємні
промені.
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І із вчень, даних у минулому, ви знаєте, що чакри
таємних променів розташовані на долонях рук, на
ступнях ніг і в ділянці того місця, котре було пронизано списом, коли Ісус перебував на хресті.
Можливо, не всі знають, що, крім семи основних
чакр, уздовж хребта розташовуються також інші чакри,
які чергуються з основними чакрами. І ці чакри також
є чакрами таємних променів.
Моя чакра – це чакра, яка розташована між чакрою сонячного сплетіння та чакрою серця. Я вказую
на цю чакру жестом рук на моєму зображенні у вигляді статуї.
Я хотів би сьогодні дати деяке Вчення, що пов’язане із цією чакрою, розташованою в центрі грудей.
Це центральна чакра, і ця чакра відкривається
тільки в людей, які мають дуже високі досягнення в
минулому, підтверджені в цьому житті. Ця чакра безпосередньо пов’язує вас із вашою Я ЄСМЬ Присутністю. Це чакра Будд і Бодхісатв.
Людина, яка отримала доступ до енергій цієї чакри, може за своїм бажанням за допомогою цієї чакри
трансмутувати не тільки свою карму, але й світову
карму.
Ось чому говорять про те, що Будди й Бодхiсатви несуть світове служіння та трансмутують світову
карму.
Молитва Будд – це пульсація чакр. Молитва Будд
стає досяжною тільки для тих індивідуумів, хто збалансував свою карму до 100 відсотків і прийняв обітницю служіння людству.
Кожен Будда, який перебуває у втіленні, несе на
своїх плечах величезний шмат планетарної карми. Ось
чому багато індивідуумів, які досягли рівня свідомості
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Будди, прагнуть отримати втілення у фізичному тілі,
пройти необхідні посвячення для розкриття чакр і надавати своє служіння світові за допомогою молитви
Будд.
Багато Будд зараз перебувають у втіленні на Землі. І кожен такий Будда, несучи своє безкорисливе
служіння, очищає простір навколо себе від карми на
багато сотень і навіть тисячі кілометрів. Один такий
Будда замінює своїм служінням десятки тисяч чистих
ченців і святих.
Ви не можете своєю людською свідомістю визначити ступінь досягнення Будди. Але кожен такий Будда, зустрічаючи свого побратима, який перебуває у втіленні, уже після декількох хвилин спілкування здатний
розпізнати знайомі й рідні вібрації, що проявляються
у всьому: у тембрі голосу, у жестах, навіть манері одягатися та поводити себе.
Основна проблема, з котрою стикаються Будди,
які перебувають у втіленні, це щільні й низькі вібрації
навколишнього світу. Вони практично не можуть перебувати у великих містах, серед великого скупчення
людей. Тому вони вибирають відлюднi місця проживання у глушині, горах. Однак основна частина служіння цих Будд – це освіта людства, і тому, наскільки
дозволяють зовнішні обставини, вони зустрічаються з
людьми й дають їм своє вчення.
Але багато хто так до кінця життя і не зустрічається зі звичайними людьми, щоб перебувати в місцях,
де їхні чакри здатні працювати на повну міць і проводити Світло в щільний фізичний світ.
Я сьогодні відхилив вам частину завіси, пов’язаної
зі служінням Вознесених Сонмів, невидимих звичайним людям. І було б дивно, якби в такий скрутний
для Землі час Вознесені Сонми покладалися тільки
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на молитви новачків, які роблять перші, ледь помітні
кроки на своєму Шляху, що веде їх назад до Бога. Їхні
кроки такі невпевнені й несміливі, а часом вони так
захоплюються навколишньою ілюзією, що забувають і
про Бога, і про свій Шлях.
Але не будемо суворо судити про цих людей. Кожен з них перебуває на своїй ділянці Шляху, і кожен з
них робить необхідне в міру ступеня своїх досягнень.
І ці новачки насправді не несуть значної кармічної
відповідальності за свої дії, часом досить невірні дії,
спрямовані на примноження ілюзії, пов’язані з проведенням надмірно багатьох зовнішніх ритуалів, що відволікають увагу від суті Вчення про Бога.
Однак є і люди, які досягли значного ступеня досягнень на Шляху i які свідомо використовують свої
досягнення для отримання зовнішніх ознак влади й
впливу. Вони маніпулюють новачками, які нічого не підозрюють, i навіть використовують енергію молитви у
своїх корисливих цілях.
Ці люди творять тяжку карму й понесуть справедливу кармічну відплату.
Чим вищий рівень ваших досягнень, тим більшу
кармічну відповідальність ви несете, відступаючи від
Шляху й забираючи із цього Шляху інших.
Тому єдиним способом для людей, які щиро прагнуть до Бога, упізнати небезпеку з боку цих удаваних
пастирів є очищення своїх тіл, своїх думок і своїх почуттів для того, щоб отримати чисте бачення та дар
розрізнення, що дозволяє розібратися, хто є хто.
І я цілком усвідомлюю, що дуже важко зробити
таку оцінку зовнішньою свідомістю. Однак я запевняю
вас, що на рівні душі ви завжди знаєте, хто є справжнім провідником Божественної Енергії, а хто лише
збирає чуже світло й живе за рахунок цього світла.
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І, отримавши знання від вашої душі, ви одночасно
отримуєте кармічну відповідальність за використання
свого світла для підтримки вдаваних пастирів.
Ви зрозуміли мою думку. Тільки той, хто з причин,
пов’язаних зі своїм его, розпізнавши вдаваних пастирів, продовжує направляти своє світло для їхньої підтримки, несе кармічну відповідальність за хибне використання свого світла.
Але якщо вдаваний вчитель відводить з істинного
Шляху невинних, то я не хотів би навіть використовувати свої здібності, щоб побачити наслідки тієї карми,
котру він творить.
Я дав вам сьогодні знання про істинних служителів, і я дав вам сьогодні розуміння хибного служіння.
І, отримавши це знання, ви не можете вже безвідповідально ставитися до вибору своїх вчителів. Дивіться, спостерігайте. У спірних випадках ви завжди
можете зробити щирий заклик до Вознесених Сонмів,
до Владики, який близький вам, з яким ви відчуваєте глибокий внутрішній зв’язок і спорідненість, і ви
отримаєте допомогу. Вам дано буде бачення одного
чудового дня, і ви побачите внутрішню суть учителя,
за яким ви прямуєте.
Вам треба тільки більш довіряти Вищій частині
вас самих. О, ви набагато більше, ніж те відображення, яке ви бачите перед собою у дзеркалі щодня. Ви,
справді, могутні духовні істоти, які прийшли в цей
світ для здобуття людського досвіду. І ваша душа перед втіленням сама вибрала обставини вашого нинішнього втілення.
І ви знали, що, яким би складним не був ваш
Шлях, ви виконаєте взяту на себе місію, спрямовану на
піднесення свідомості людей.
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Я прийшов сьогодні пробудити пам’ять вашої душі
про взяті на себе зобов’язання перед поточним втіленням.
Тому залиште осторонь ваші іграшки, у які ви
продовжуєте грати, навіть досягнувши зрілого віку.
Настала пора подорослішати, підвищити свою свідомість до рівня зрілої людини й взяти на себе відповідальність не тільки за себе, але й за тих, хто перебуває
нижче вас за рівнем своєї свідомості.
Пам’ятайте, що більший серед вас той, хто більше
служить іншим. Найбільший слуга людству ‒ це Будда,
який смиренно сидить у горах у позі медитації і трансмутує карму світу за допомогою своїх чакр.
Я не прошу, щоб ви всі сіли в позу медитації та
намагалися трансмутувати карму світу.
Кожен з вас отримав народження саме в тому місці, у тій країні й серед тих зовнішніх обставин, які ви
повинні використовувати для своїх досягнень, і навколо вас перебувають саме ті люди й ті обставини, які
потребують вашої допомоги.
Я залишаю вас наодинці з вашими думками про
отримане вами сьогодні наставляння.
Я ЄСМЬ Вайрочана був з вами сьогодні.
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Ви повинні стати електродами,
через які станеться насичення Світлом
фізичного плану планети Земля
Улюблена Афіна Паллада
17 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Афіна Паллада, яка прийшла до вас через
цього Посланника.
Ви знаєте мене? Я ЄСМЬ Богиня Істини і Я ЄСМЬ
також член Кармічного Правління.
Я ЄСМЬ прийшла до вас сьогодні, щоб дати деякі знання, що стосуються прояву Закону Карми у вашому фізичному світі. Коли ви приходите у втілення,
то завіса закривається за вами, і ви перестаєте пам’ятати про те, що відбувалося з вами перед втіленням, ви
забуваєте ваші попередні втілення. Такий стан речей
існував не завжди. І ця міра скоріш є гуманною стосовно ваших життєпотоків, ніж обмежувальною.
Справа в тім, що в багатьох ваших життях ви
здійснювали не найкращі вчинки, і якби ви пам’ятали
про всі свої тяжкі вчинки й зловживання, то ви не
змогли б діяти у вашому теперішньому житті. Тому
завіса у вашій пам’яті закривається відразу після вашого народження. Однак ця завіса не є щільною для
тих, хто своїми заслугами проклав шлях для володіння даром бачити минуле і майбутнє. Ви знаєте, що
даром ясновидіння володіли багато пророків і святих,
утілених на Землі в минулому і теперішньому.
Завіса трохи піднімається, коли ваші чотири нижніх тіла набувають певного ступеня чистоти, і ваша
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свідомість досягає того рівня, при якому вона не може
злякатися деяких речей, що трапляються при взаємодії
між світами. Людська свідомість насправді дуже обмежена. Вона обмежена тією роллю, яку ви виконуєте в
цьому поточному житті, і вона обмежена вашої кармою, яку ви створили в минулих життях. Насправді
ваша карма є тією перешкодою, яка стоїть між вами
й тоншими світами. Ваша карма є енергією, щільною
енергетичною субстанцією, що має дуже низькі вібрації за своєю частотою. І ці низькі вібрації є тією
завісою, яка відділяє вас від нашого світу. Тому, улюблені, немає ніякої різниці між вами й мною, крім різниці в наших вібраціях. І коли ви отримуєте можливість за допомогою ваших старань і ваших заслуг позбавитися вашої карми, позбавитися ваших недосконалостей, то ви набуваєте здатності спілкуватися з нашим світом, перебувати в нашому світі. Діапазон вашого сприйняття світу розширюється, і ви набуваєте
багато здібностей, які називаються дарами Святого
Духа.
Тому мета моєї сьогоднішньої бесіди ‒ дати вам
більш чітке розуміння, що тільки ви самі, ваші дії в
минулому і теперішньому створили ту завісу, яка відділяє вас від Реального Світу Бога. А оскільки за задумом Бога все в цьому Всесвіті розвивається еволюційним шляхом, то наступний етап, якого ви неминуче
досягнете, буде етап звільнення від карми ваших земних втілень. Ви позбавляєтеся вашої карми й піднімаєтеся на вищий енергетичний рівень.
І насправді позбавитися вашої карми можна декількома способами. Можна робити правильні вибори. Ваше життя є ні чим іншим, як чергою ситуацій, у
яких вам завжди дається можливість зробити один із
двох виборів. Один з виборів наближає вас до Бога, а
інший вибір віддаляє вас від Бога. Все дуже просто.
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І всю рiзноманiтність життєвих ситуацій можна звести тільки до цих двох виборів. І цей шлях є єдиним,
якого дотримуються всі люди, які прийняли втілення
на Землі. Решта шляхів є допоміжними.
Вам знайомий такий шлях, як молитовна практика,
коли ви за допомогою моментуму ваших сердець притягуєте додаткову Божественну Енергію у ваше життя
і за допомогою цієї Енергії розчиняєте ваші кармічні
напрацювання.
Недавно вам розповіли про більш високу практику
розчинення карми за допомогою пульсації чакр7. Але,
на жаль, ця практика стає доступною тільки на достатньо високому рівні ваших духовних досягнень. Але
головним для вас є все-таки прагнення до подолання вашого обмеженого стану, у якому ви перебуваєте
внаслідок кармічних причин. Якщо ви знаєте діагноз,
то вам легше знайти правильне лікування та застосувати це лікування у вашому житті. Тому все, що ви
робите у вашому житті, є для вас способом подолання вашого обмеженого кармічного стану. Для цього ви
й приймаєте втілення.
Такий Закон цього світу. Колись ви вибрали випробувати себе у втіленні як індивідуальності. Ви отримали свободу для проведення своїх експериментів.
І ви стали використовувати Божественну Енергію на
свій розсуд. Для цього вам була дана особистість. На
певному етапі еволюційного розвитку ваша особистість була наділена розумом. А розум має властивості
подвійності. Він має можливість вибирати, як використовувати свої здібності.
І в результаті ваших експериментів з вашим розумом ви стали огортати себе все більш щільними й
Див. диктовки Улюбленого Вайрочани вiд 16 квiтня 2005 року й Господа Ланто вiд 12 квiтня 2005 року.
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щільними енергіями, створюючи карму, тобто, використовуючи Божественну Енергію не відповідно до
задуму Бога, а відповідно до задуму вашого власного
розуму.
Ваша діяльність у щільному фізичному світі протягом мільйонів років створила ту навколишню дійсність,
у якій ви перебуваєте. Ви знаєте, що навколишній світ
є лише дзеркалом, у якому відбивається ваша недосконала свідомість. Це був етап, коли згідно з планом
Бога для цього Всесвіту вам було дозволено експериментувати з Божественною Енергією відповідно до вашої вільної волі.
І зараз настає новий етап. На першому етапі ви занурювалися в ілюзію, а зараз настав етап повернення
в Реальний Світ Бога. І за задумом Творця ті ж самі
душі, які брали участь у створенні ілюзії, через свої
дії повинні подолати цей ілюзорний прояв. І, передусім, вам необхідно відмовитися від вашого недосконалого творіння у своїй свідомості.
На першому етапі ви щораз більше занурюєтеся в
матерію і дедалі більш відділяєте себе від Бога. На
другому етапі через ваше усвідомлення своєї Єдності
з Богом ви повинні повернутися до реальної частини
вас самих, відмовившись від ілюзії та звернувшись до
Реальності.
Долаючи свій недосконалий стан, відпрацьовуючи
свою карму, ви підвищуєте свої вібрації, і одночасно
з підвищенням ваших вібрацій підвищуються вібрації
навколишнього світу.
Ви долаєте себе, долаєте свою людську природу й
набуваєте все більше й більше Божественних якостей,
поступово повертаючись до Божественної Реальності,
з якої ваші душі прийшли у фізичний світ для експериментування.
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Розбудити пам’ять вашої душі, задати вірний напрямок вашим прагненням і призначені диктовки, що
даються нами через цього Посланника. І в ході вашого розвитку ви поступово набуваєте дедалі більш правильне бачення, і ви пізнаєте Божественну Істину й
стаєте на певному етапі єдиними із цією Істиною.
Я намагалася сьогодні дати вам трохи інший погляд на те змінення, що відбувається зараз на Землі.
І насправді всі змінення будуть можливі й стають можливими тільки з вашою допомогою, з допомогою прагнень ваших сердець і з допомогою тієї Божественної
Енергії, яку ви проводите у ваш щільний світ.
І найближчим часом всі ви, хто читає ці рядки, повинні стати тими електродами, через які станеться насичення Світлом фізичного плану планети Земля.
І я бажаю вам успіхів на цьому шляху й подолання всього всередині вас, що заважає вам здійснити задум Бога для цієї планети.
Я ЄСМЬ Афіна Паллада.
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Культивуйте почуття Любові
у своєму серці
Улюблений Джвал Кул
18 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Джвал Кул, який прийшов на промені
Любові через цього Посланника.
Так, улюблені, Я ЄСМЬ прийшов до вас сьогодні,
щоб ствердити Любов.
З усіх якостей, з усіх Божественних якостей Любов є найважливішою.
Світи створюються Любов’ю. І якщо ви не відчуваєте радості у вашому житті, якщо вас гнітять важкі
думки й почуття, ви просто відчуваєте нестачу Любові
у своїй істоті.
Не важливо, люблять вас або не люблять. Любов ‒
це та сила, яка перебуває у глибині вашої істоти. І вона завжди перебуває з вами доти, поки ви отримуєте
Божественну Енергію з її Витоку.
Тому найменша нестача цього почуття Любові вводить вас у негармонійний стан свідомості. Якість Любові пронизує все Творіння та органічно вплітається у
ваше життя і в життя всіх живих істот.
І багато проблем у світі, якщо не сказати, усі проблеми цього світу пов’язані саме з нестачею Любові.
Я прийшов дати вам пораду, як закріпити фокус
Любові у вашому серці.
Обіцяйте мені робити цю вправу щодня, як тільки
у вас з’явиться вільна хвилина. Ця вправа не вимагає
ніякої підготовки й ніяких додаткових приготувань
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і умов. Ви можете виконувати цю вправу вдома й на
роботі, перебуваючи серед людей у найбільш людних
місцях.
Отже, ви завжди повинні мати перед своїми очима
образ коханої людини. Я дуже добре розумію, що багато хто з вас може сказати, що вони не відчувають
любові ні до кого в цьому світі. Це помилка. Ви зобов’язані любити. Ви зобов’язані знайти у своїй свідомості образ, до якого ви відчуваєте любов.
Я зараз не маю на увазі, що це обов’язково повинен бути образ вашого коханого або коханої. Але
уважно покопайтеся у глибині свого серця. Знайдіть
той образ, до якого ви здатні відчувати любов.
Це можуть бути ваша мати, ваш батько, ваш чоловік або дружина, ваші діти. Це може бути Владика, з
яким у вас є зв’язок на внутрішніх рівнях.
Якщо ваше серце так травмовано, що сама згадка
про коханих викликає на ваших очах сльози й жалість
до себе, усе одно шукайте той образ, за який ви можете зачепитися свідомістю та відчувати до нього Любов.
Нехай це буде навіть ваша домашня тварина або
улюблені рослини.
Культивуйте почуття Любові у своєму серці.
Найголовніше завдання у вашому житті – повернути собі почуття Любові, щоб то не було.
Якщо ви перебуваєте серед людей, спробуйте відчувати почуття любові до людей, які вас оточують.
Любіть людей не за те, що вони вам зробили або можуть зробити, відчувайте нічим не обумовлену Любов.
І нехай вам не вдасться довго бути зосередженим
на вашому почутті Любові. Але ви повинні знайти
хоч би дві-три хвилини на день, щоб відчути це почуття Любові.
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Культивуйте в собі це почуття.
І настане день, коли ви зможете відчути таке всеохоплююче, безпричинне почуття Любові до всього, що
вас оточує, до всіх людей, які живуть на Землі, до самої Землі, до природи, хмар, неба, дощу, сонця.
Вас переповнить почуття Любові й почуття Єдності з всім, що вас оточує. Ви і є одночасно все це. Зрозумійте, ваша свідомість, ваша людська свідомість відділяє вас від всього, що вас оточує, але ваша природа
й природа всього, що вас оточує, однакові.
Усе є Бог. І наше розділення від Єдності з Богом
існує тільки в нашій свідомості.
Поговоримо тепер трохи про інше. Я хочу використати цю можливість і дати вам деякі знання, або інформацію, яка буде корисна для вас саме в цей момент часу.
Ви перебуваєте у втіленні на Землі в цей складний
час, коли відбувається розділення у вашому світі. Змінилися космічні цикли, і на Землю прийшли нові енергії. Енергії Любові, Єдності. Ці енергії приносить вплив
планети Венера, моєї рідної планети.
Немає жодної живої істоти, яка не відчувала б на
собі впливу цих енергій.
Однак не на всіх ці енергії мають благотворний
вплив. Є істоти у вашому світі, які настільки порушили свій зв’язок з Божественним Витоком, що їхня істота вже не здатна сприйняти ці енергії. Вони мертві.
І так само, як сонце світить для всіх рослин і має на
них благотворний вплив, сприяючи їхньому розвиткові й життєдіяльності, сонце освітлює так само й мертві рослини, які висохли. І під дією сонця ці рослини ще більш висихають і стають придатні для топки
груб.
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Тому все віджиле буде незабаром зібрано й спалено в космічній печі.
Добрий садівник стежить за садом і вчасно спалює засохлі дерева, не дозволяючи, щоб інфекція з
них поширилася на здорові рослини.
Те, що я зараз вам кажу, дуже сумно. Але це істина, з якою ви стикаєтеся у вашому житті. Втрати
неминучі, і кожен сам вибирає для себе свій шлях.
У кожну хвилину вашого перебування на Землі ви робите вибір. Ви робите вибір на користь Бога, Життя
або ви вибираєте смерть. Як багато разів ви чули про
те, що настає час відділення зерен від бур’яну. Як багато разів ви чули про те, що бур’ян повинен бути
відділений і спалений.
Ніхто навіть з тих, хто дуже далекий від Бога, не
може сказати, що не чув цієї фрази хоч би раз у житті.
Чому ж ви дивуєтеся? Термін настав. І ті люди, які
не можуть засвоїти нові вібрації, не можуть здійснити
перехід на новий рівень свідомості, потраплять у руки садівника, який подбає про їхню подальшу долю.
А садівником у нашому Всесвіті є сам Господь Бог.
Тому вам нема про що турбуватися. Все відбувається з Волі Бога, і всі терміни й всі роботи, пов’язані
із цими термінами, будуть проведені вчасно точно відповідно до Божественного плану. Що вам робити в
цей час? Учіться у природи. Їдьте в ліс і подивіться,
що відбувається в лісі.
Там є засохлі дерева й трухляві пні. Але є і молоді пагони. І життя триває. Дзижчать бджоли, співають
птахи, цвітуть квіти. Панує повна гармонія. І кожен з
вас є унікальною квіткою в цьому лісі. Тому ви маєте
просто цвісти й відчувати Любов до всього, що вас
оточує.
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Беріть приклад із природи, що оточує вас. Кожна квітка просто цвіте. Вона не бореться ні з усохлими деревами, ні з трухлявим пнем. Усе підпорядковано Божественному Законові, і все відбувається відповідно до Божественного Закону.
І повірте мені, є у Всесвіті ті служителі, які покликані виконувати свою роботу з очищення Всесвіту
від сміття та всього мертвого, або що не бажає відповідати встановленому Законові.
Ви чули про час жнив. Ви думали, що час жнив
наближається. Але чомусь ніхто з вас не стривожився,
коли час жнив настав. І жнива йдуть повним ходом.
І все відбувається так природно, що люди навіть
не помічають цих жнив. Усе відбувається в потрібний
термін і повністю відповідно до Вищого Закону.
Я сьогодні дав вам дуже багато корисної інформації. І, незважаючи на те, що ця інформація подана
мною в дуже м’якій формі, усе ж для багатьох почути
про події, що відбуваються на Землі, буде сумно.
І все-таки я закликаю вас частіше відчувати почуття Любові до всього живого. Тому що тільки Любов здатна творити дива у вашому житті й у житті
всіх людей, які оточують вас.
Ви любите, значить, ви живі! І це головне.
Я ЄСМЬ Джвал Кул
був з вами сьогодні.
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Молитва справами завжди була
й залишається однією
з найвищих форм молитви
Падре Піо
19 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Падре Піо. Я ЄСМЬ який прийшов до вас
через цього Посланника. Можливо, для багатьох з вас
моє ім’я незнайоме.
Я жив у минулому столітті в Європі, і я був священиком Римсько-Католицької Церкви.
Я став відомим завдяки надбаним мною дарам
Святого Духа, але більшість людей знали мене завдяки
стигматам, які я носив більшу частину свого життя.
Люди натовпами приїздили на богослужіння, які я
проводив, щоб тільки поглянути на мої стигмати.
Я ніс цей тягар у своєму тілі, тому що на внутрішніх рівнях я прийняв на себе цей тягар. Це було добровільним бажанням моєї душі нести ці стигмати. Водночас із цими стигматами я взяв на себе значну частину світової карми.
Я належав до Римсько-Католицької Церкви все
своє життя, і я служив цій церкві. Багато хто, уже після моєї смерті, наводив мене як приклад, за зразок відданості церкві й покірності церковним догмам і правилам.
Я дійсно залишився в церкві навіть після того, як
мене позбавили на довгі роки права приймати сповідь у парафіян. Це було основною частиною мого
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служіння. Під час сповіді я брав на себе частину карми тих людей, яких я сповідував, щоб полегшити їхній тягар. Я також мав можливість під час сповіді бачити справжні причини тих проблем, з якими люди
стикалися у своєму житті, і я міг давати їм наставляння, необхідні для їхніх душ. Я розмовляв не тільки з
людиною, яку я сповідував, я розмовляв з душею цієї
людини, і я намагався зробити все можливе, щоб полегшити тягар, що лежить на цій людині як карма її
минулих вчинків. Хоча в західній християнській церкві
не використовується такий термін, як карма. Однак я
мав можливість бачити причини страждань душ і робив все від мене залежне, щоб полегшити це страждання та направити зовнішній розум людини, яку я
сповідував, на правильний шлях, що дозволяє уникнути причин страждань її душі в майбутньому.
Багато хто ставить мене за приклад, за зразок упокорювання перед церковною ієрархією. Я дійсно не
покинув церкву за всі довгі роки, які мені довелося чекати повернення мені права приймати сповідь. Я не
покинув церкву не тому, що змирився з несправедливістю щодо мене з боку керівництва церкви. Я не бачив іншого шляху, крім Римсько-Католицької Церкви,
скориставшись яким я міг би надавати настільки дієве
служіння людям. І що я міг протиставити цьому рішенню керівництва церкви? Свою боротьбу? Почати
боротися за своє право служити людям?
Я справедливо розсудив, що Бог має право спокушати мене будь-яким шляхом. І Він зробив це через
керівництво церкви.
Бог позбавив мене права використовувати мій дар,
Бог, а не люди, які в такому випадку стали виконавцями Його волі.
Тому не йдеться про мою покірність та упокорю264

вання перед керівництвом церкви й законом церкви,
ідеться про мою покірність та упокорювання перед
Волею Бога.
Бог має право позбавити нас всього, до чого ми
відчуваємо хоч би найменшу прихильність, щоб перевірити нас, нашу відданість Його Волі й наше упокорювання.
Існують тільки ваші взаємини з Богом, ваші особисті взаємини з Богом і ваші особисті взаємини з дияволом. І те й інше перебуває всередині вас. Тому не
має значення, до якої релігії, релігійної групи або до
якого релігійного напрямку ви належите. Найголовніше – це ваші особисті взаємини з Богом.
Ви можете бігати з однієї церкви в іншу, з однієї
релігії в іншу, але ви не знайдете заспокоєння у своїй
душі доти, поки не зрозумієте що і Бог, і диявол перебувають всередині вас. А зовнішня релігія і зовнішня релігійна система мають лише допоміжне значення.
І вони корисні вам тільки доти, поки допомагають вам
розібратися з рішенням ваших внутрішніх проблем і
ваших внутрішніх питань. Доти, поки вони допомагають вам вирішити найголовніше питання, питання про
ваші взаємини з Богом.
І ви завжди повинні пам’ятати, що всередині будьякої церкви є люди, які є щирими служителями, і є
люди, які прийшли до церкви для того, щоб поклонятися своєму его.
І щирих служителів завжди менше. Але вони є в
будь-якій церкві й у будь-якій релігії. Тому що сила
будь-якої церкви і її вплив засновані саме на тому
Світлі, яке несуть у собі святі цієї церкви й цієї релігії.
Якщо церква починає переслідувати своїх святих,
то така церква приречена на повільне вмирання, тому
що вона позбавляється основи, на якій вона стоїть.
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Тому ви можете шукати нові релігії та нових людей, які несуть вам знання, але ви можете також залишитися в рамках традиційних релігій і традиційних
церков. Усе визначається не зовнішньою приналежністю до правильного або неправильного релігійного напрямку, усе визначається вашим внутрішнім прагненням і пошуком істини всередині вас самих.
І якщо ви щиро спрямовані, ви завжди в рамках
будь-якої релігійної конфесії зустрінете людей, співзвучних вам за вібраціями, і ви отримаєте від них саме
те, що найбільш необхідно вам для розвитку вашої
душі в цей момент. І це можуть бути не тільки слова
схвалення та заохочення, але й випробування, які ви
повинні із честю витримати, тому що в нинішній момент це якраз те, що найбільш необхідно вашій душі
для її розвитку.
І ймовірність того, що ви стикнетеся з хибними
релігійними течіями й хибними сектами за межами
офіційних релігій точно така сама як iмовірність того,
що ви стикнетеся з тими, хто хибно трактує релігії
всередині старих і, здавалося б, перевірених конфесій.
Ви самі своїми вібраціями й своїми енергіями притягуєте до себе ті життєві ситуації, які, насправді, є
для вас тестами на вашому шляху, і з котрих ви маєте
із честю вийти.
Тому не прагніть знайти Бога зовні вас. Прагніть
встановити взаємовідносини з Богом всередині вас. І ви
обов’язково знайдете на своєму шляху людину, яка має
сан священика чи ні, котра дасть вам необхідні знання
на вашому шляху.
Умійте слухати своє серце, умійте розпізнавати
вовків в овечих шкурах, які в достатку нишпорять і
шукають спосіб заволодіти вашою душею як всередині традиційних релігійних конфесій, так і за їхніми
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межами. І немає ніякої гарантії, що та людина, яку
ви зустрінете на своєму шляху за межами офіційної
церкви, дасть вам те, що вам необхідно.
Ви потрапляєте в ті життєві ситуації, які притягуєте до себе своїми вібраціями.
І для когось необхідно вийти за межі традиційної церкви, а для когось якраз необхідно бути в рамках
цієї церкви. Не тому, що ця церква така вже хороша,
але просто для недосвідченої душі цієї людини буде
краще, якщо вона опиниться у звичних, пропахлих пилом традиціях. А від свіжого повітря така душа може
просто захворіти й не витримати випробувань.
Немає й не може бути ніяких загальних рекомендацій для всіх. Кожна людина перебуває на своєму ступені еволюційного розвитку. І те, що добре для одного,
може бути просто згубним для іншого.
І на закінчення я хотів би дати вам кілька рекомендацій.
Ніколи не поспішайте прийняти на себе ніякі зобов’язання, пов’язані з фінансовими прихильностями
до будь-якої організації. Ніколи не підписуйте ніякі
зовнішні документи й договори.
Ваші взаємини з Богом не можуть бути засновані
на жодних зовнішніх зобов’язаннях, що пов’язують вас
із будь-якою церквою або організацією.
Ви самі, і тільки ви самі, можете вирішити, скільки грошей або яке майно ви можете пожертвувати тій
чи іншій організації або церкві.
І жодна організація, яка перебуває на фізичному
плані, не може змусити вас брати на себе фінансові
зобов’язання з утримання цієї організації.
Для того, щоб вам знайти шлях до Бога, вам не
треба належати ні до якої зовнішньої організації. Але
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для того, щоб реалізувати Божественні керівні принципи у вашому житті відповідно до закону тієї країни,
у якій ви проживаєте, вам може знадобитися зовнішня
організація. Але ця організація зовсім не обов’язково буде релігійною. Це може бути будь-яка організація,
призначена для привнесення принципів Божественного
керівництва в будь-яку сферу вашого життя: виховання
дітей, турботу про людей похилого віку й знедолених,
охорону здоров’я, медичне обслуговування, освіту й
навіть будь-який бізнес.
Життя різноманітне, і будь-яка сфера людської діяльності потребує того, щоб бути заснованою на вищих Божественних принципах, а не на принципах наживи. І тільки від вас самих залежить, якими принципами ви будете керуватися у вашому житті при створенні цих організацій.
І часом, якщо ви здатні побудувати організацію
та здійснювати керівництво нею відповідно до вищих
Божественних принципів, ви приносите користь не
меншу, ніж якби ви присвятили своє життя молитвам
у монастирі.
Молитва справами завжди була й залишається однією з найвищих форм молитви.
Я ЄСМЬ Падре Піо.
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Основне завдання,
яке ви виконуєте на Землі,
це підвищення свідомості землян
Будда Рубінового Променя
20 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Будда Рубінового Променя, який прийшов через цього Посланника. Я ЄСМЬ той, який обіймає чин Будди як посаду на Рубіновому Промені.
Я прийшов дати вам деякі знання, пов’язані з
Iєрархією Рубінового Променя.
Ви знаєте, що багато років тому, мільйони років
за земними мірками тому, Владики, які належать до
Iєрархії Рубінового Променя, зійшли на фізичний план
планети Земля. Ми втілилися в тілах людей. Кожен з
нас отримав можливість перебувати в багатьох тілах у
вигляді частини, що входить у Вищі тіла людей.
Були індивідууми, які за своїм розвитком і за своїми вібраціями не могли прийняти нас. Були індивідууми, які отримали значну частину Iстот Світла, як складову частину самих себе. І були ті, які отримали дуже
маленьку іскру.
Так влаштований цей Всесвіт і такий шлях еволюції всього живого в цьому Всесвіті, що настають
терміни, і Вищі Істоти віддають свій моментум досягнень у вигляді служіння життю та зливаються з нижчою формою життя, щоб дати їй необхідний для розвитку Божественності імпульс.
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Ви знаєте, що головою Iєрархії Рубінового Променя є Санат Кумара, і він прийшов до вас із планети
Венера у скрутний для планети Земля час. Звідси зв’язок між планетою Венера й Землею. Наші еволюції
дуже тісно переплетені. Практично кожен корінний
землянин має у складі свого Вищого тіла частку венеріанців. Те нове знання та розуміння, що я вам зараз даю, просто пояснює відомий вам факт сходження 144000 венеріанців у тіла людей. Ви знаєте або чули про це раніше. Я трохи розширю та конкретизую
ваше знання.
Утілення Владик у тіла людей відбувалося по-різному. Дуже рідко й у дуже далекі часи Високий Владика міг перебувати в тілі людини всією міццю свого
Світла. Переважно, один Владика з Венери давав своє
Світло й свої досягнення дуже багатьом землянам. Цей
процес подібний до того, як ви берете шматок масла
й розрізаєте його на шматочки, щоб покласти в різні
порції каші. Тому ті Владики, яких ви знаєте як Вознесених Владик, мають значну частину самих себе,
яка перебуває у втіленні в різних людях.
І доти, поки людина, яка має у своєму складі частку Владики, підлягає Закону Карми й змушена приходити у втілення на Землю, Владика не може покинути планету Земля і стати Космічною Iстотою. Він
прив’язаний до вашої планети й ваших тiл.
Ви знаєте, що ви, кожен, належите до якого-небудь Променя і ви, кожен, відчуваєте зв’язок з якимнебудь Владикою. Тепер ви знаєте, чому ви маєте цей
зв’язок. І доти, поки остання людина, яка перебуває у
втіленні, не подолає своє его, свою карму й не досягне рівня свідомості Вознесеної Істоти, доти Вознесені Владики будуть перебувати на Землі й служити
людству.
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Це вже таємні знання та дуже специфічні знання.
Ви знаєте, що насправді в цьому Всесвіті все є Бог.
І кожен з вас є лише частинкою, клітинкою, атомом
цього Божественного тіла. У міру того, як ви підносите свою свідомість, ви розумієте, що немає різниці
між вами й всіма живими істотами, і ви готові пожертвувати собою для блага всіх живих істот. Чим вищий рівень досягнень ви маєте, чим більший ступінь
у космічній ієрархії ви займаєте, тим простіше для
вас принести в жертву себе заради життя у Всесвіті.
Такий Закон цього Всесвіту. Вище жертвує собою
заради нижчого, щоб дати можливість нижчим проявам
життя розвиватися та досягати більш високого рівня
свідомості. Тому, коли Великі Вчителі приходять у втілення на Землю, вони вчать тому, що той, хто володіє
більшими досягненнями, є більшим служителем для всіх.
Якість серця змушує людину, яка має більш високий рівень свідомості, приносити себе в жертву заради
розвитку свідомості тих, хто стоїть нижче на ступенях
еволюційних сходів. І коли ви досягаєте ступеня Будди, ви можете дарувати себе, дарувати свою присутність мільйонам живих істот.
І є Вознесені Владики, які прив’язані до планети
Земля, а є Космічні Істоти, домівкою яких є весь космос, увесь Всесвіт: і вони можуть за своїм бажанням і
відповідно до Космiчного Закону проєктувати частини
себе в багатьох живих істот, щоб висвітлити додатковим імпульсом Світла, додатковим розумом істоти, які
перебувають на нижчих етапах еволюційного розвитку.
І я, Будда Рубінового Променя, маю можливість
перебувати в тілах багатьох землян. Я володію подільністю свідомості, і я можу водночас перебувати у втіленні в тілах тисяч і мільйонів і перебувати у вознесеному стані свідомості.
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Це та якість, яку вам належить надбати. Ви постійно повинні усвідомлювати, що ваше перебування
на Землі тимчасове, і основне завдання, яке ви виконуєте на Землі, це підняття свідомості землян. Доведення свідомості жителів Землі до рівня Вознесеного
стану свідомості.
А далі, коли ви не будете скуті земними догмами
й обмеженнями, перед вашою свідомістю відкриються
перспективи, що абсолютно зачаровують.
Еволюція безмежна.
Я сьогодні спробував трохи розширити обрії вашого сприйняття світобудови. І можливо, хтось із вас
із задоволенням, як вже давно відомий вам на підсвідомому рівні факт, сприйме знання про присутність
в вас Вознесеного Владики, а для когось це здасться
надто фантастичним. Ви всі перебуваєте на різних
етапах розвитку своєї свідомості.
І оскільки ці диктовки даються на дуже широку
аудиторію, то я дав вам цю нову крихту знання на дуже доступному рівні.
Коли ви прямуєте вашим шляхом, ви пов’язані на
внутрішніх рівнях з багатьма, і ваші досягнення передаються на тонкому плані відразу тисячам і мільйонам. І коли ви скочуєтеся у своїй свідомості до рівня печерної людини, то це також впливає на тисячі й
мільйони живих істот.
Вам ніколи не слід боятися, що ви зайдете не туди.
Не бійтеся експериментувати. Не бійтеся робити помилки.
Ви завжди отримаєте допомогу на своєму шляху, і
ви завжди можете просити про цю допомогу.
Ви не самотні. Ви перебуваєте під надійною опікою та захистом. Але тільки доти, поки ви бажаєте
273

прямувати Шляхом і підкоряєтеся Законові, який існує
в цьому Всесвіті.
Якщо ж ви за своєю вільною волею бажаєте відокремити себе від цього Всесвіту й жити за своїми
власними законами, то й цього вам ніхто не забороняє.
Проте в такому випадку ваша свобода буде поширюватися до певної межі, за якою вам загрожує стан
небуття. Зрозумійте мене правильно, я не хочу вас налякати й нагнати на вас страху. Насправді навіть
тоді, коли ви стаєте настільки небезпечними для планів Бога для цього Всесвіту, що вам загрожує небуття, то ви нікуди не зникаєте. Ви, як енергія, продовжуєте існувати, зникають тільки записи з вашої
свідомості, що не відповідають Божественному плану. І ви починаєте свою еволюцію із самого нижчого рівня, знов піднімаючись по східцях еволюції, котрі
йдуть у безмежність.
Я ЄСМЬ Будда Рубінового Променя, і я посилаю
свій Рубіновий Промінь тим з вас, хто готовий його
прийняти.
Рубіновий Промінь, що є концентрованим виразом Любові, здатний розбудити вашу свідомість і розкрити вам перспективи вашого подальшого Шляху.
Я ЄСМЬ Будда Рубінового Променя.
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Візьміть за основу вашої
діяльності Божественні ідеї,
котрі даються Владиками
Владика Годфре
21 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Годфре. Я ЄСМЬ прийшов через цього
Посланника.
Можливо, ви не знаєте мене. Я більш відомий в
Америці, країні, яку я дуже люблю, і в якій пройшли
багато моїх втілень. Я стояв біля витоків цієї країни, і я
завжди прагнув підтримувати принципи демократії та
свободи.
Усе може змінитися, але демократія та свобода повинні залишитися в основі цієї країни. І поки ці принципи залишаються непорушними, ця країна буде процвітати.
Насправді немає нічого важливішого на сучасному етапі історичного розвитку, ніж принципи свободи й
демократії, котрі мають бути в основі всіх держав, що
існують у світі зараз. Свобода й демократія є гарантами того, що країна не скотиться до тоталітаризму, і
будуть забезпечені сприятливі умови життя для кожного жителя країни, а не тільки для правлячої еліти.
Я цілком усвідомлюю, що сьогодні я звертаюся
здебільшого до жителів Росії і тих країн, які останнім
часом мало бачили в навколишній дійсності не тільки свободи й демократії, але й нічого, що хоч би віддалено нагадує свободу й демократію.
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Якщо людина народиться у в’язниці й проведе
більшу частину свого життя у в’язниці, то стан вільної
людини може бути настільки недоступним її свідомості для сприйняття, що розповіді тих, хто прийшов
із-за меж в’язниці, можливо, здадуться їй казкою.
Свобода, це, насамперед, стан розуму, стан душі
людини. І це те, до чого ви повинні спрямовуватися
всім своїм єством.
Повірте мені, чим більш успішно Росія та країни, що оточують її, найближчим часом зможуть реалізувати принципи свободи й демократії у своєму
житті, тим швидшим і успішнішим буде досягнення
Божественних планів для цих країн у найближчі десятиліття.
Поєднання свободи й демократії з глибокою щирою вірою в Бога ‒ це те, що буде найближчим часом
превалювати в Росії та країнах, що оточують її.
Я знаю, що ви зараз сприймаєте мої слова як казку. І, можливо, ви не надаєте зараз моїм словам великого значення. Хіба мало про що вам говорять Вознесені Владики, і це так відрізняється від того, що вас
оточує, що здається, що це не має ніякого відношення
до вас і до ваших життів.
Ви помиляєтеся, улюблені, усе, що ми вам кажемо, кожне сказане нами слово є для вас дуже важливим. Я розумію, що така велика кількість диктовок
може розпорошити ваше сприйняття багатьох зазначених нами цілком конкретних речей. Тому обіцяйте
мені, що ви будете перечитувати ці диктовки. Ви будете щодня найближчим часом читати по одній диктовці,
даній через цього Посланника. Ви будете вдумуватися
в кожне слово цих диктовок. І ви зрозумієте, що немає
жодного слова, сказаного марно. Немає нічого з того,
що ми вам рекомендували, що не було б вкрай важли277

вим якраз у цей момент, саме для ваших країн і особливо для Росії.
Будь ласка, дуже уважно підходьте до слів цих диктовок. І я прошу вас особливу увагу приділяти вправам і рекомендаціям Владик, котрі в достатку дані вам.
Улюблені, це питання вашої віри. Наскільки ви вірите, що Вознесені Сонми здатні розмовляти з вами й
давати вам свої наставляння, настільки успішним буде
реалізація плану Бога для Росії найближчим часом.
Мені б не хотілося згадувати зараз сумний недавній досвід Америки. Але подивіться, протягом майже
всього 20 століття Вознесені Сонми давали свої рекомендації, свої знання народу цієї країни. Це був безпрецедентний вилив Світла й Божественної Мудрості.
І створюється відчуття, що диктовки Владик були
сприйняті багатьма, якщо не сказати майже всіма, як
черговий розважальний захід. Чимось схоже на бейсбол
або театральну виставу.
Будь ласка, улюблені, ставтеся серйозно до Богом
даної вам можливості нової диспенсації.
Тільки від вас самих, від того, як ви сприймете
все, викладене в цих диктовках, і наскільки ви здатні
будете втілити це у ваших життях, залежить успішність
і швидкість перетворень для народів ваших країн.
Для Бога немає нічого неможливого, улюблені, і
Бог може дати вам найкращий уряд і найкращі умови
у ваших країнах. Але, якщо ви у своїй свідомості не
готові прийняти цю Божественну милість, то ця милість, ця диспенсацiя так і залишиться можливістю і
не зможе існувати у вашому світі.
Усі благотворні змінення в зовнішніх обставинах
ваших життів і у зміненні умов існування всередині
ваших країн визначаються тільки рівнем вашої свідо278

мості й тим, наскільки ви у своїй свідомості готові
прийняти принципи Божественного керівництва для
вашої країни й Божественну допомогу для вашої
країни.
Тому я кажу вам знову й знову. Беріть ці диктовки. Читайте їх. Це той інструмент, який здатний змінити вашу свідомість, дати вам імпульс і напрям руху
на найближчі десятиліття.
Ще не в такі давні історичні часи, ви пам’ятаєте,
як вас примушували конспектувати матеріали ваших
партійних з’їздів і праць отців марксистської ідеології.
Секрет простий. Людська свідомість дуже рухлива й
непосидюча, і для того щоб щось засіло у свідомості
необхідне багаторазове повторення аж до заучування
напам’ять.
Ви вважаєте, що слова Владик для вас мають менше значення, ніж слова людей, які ви цитували й вивчали десятиліттями?
Для того щоб відбулося змінення навколишнього
життя, необхідно, щоб змінилася ваша свідомість. Ви
отримали достатньо знань. І найближчим часом ваше
завдання полягає в тім, щоб розповсюдити ці знання
для якомога ширшого кола осіб, здатних сприйняти й
засвоїти ці знання. Але, насамперед, ви повинні засвоїти ці знання самі. Ви змінюєте вашу свідомість, і тільки потім змінюється світ, що оточує вас. Так влаштована людська свідомість, що їй постійно необхідно мати
зовнішнє вчення, зовнішні орієнтири, до яких вона має
спрямовуватися. Ви можете назвати це ідеологічними
настановами, я би вважав за краще, щоб ви називали
це Божественними керівними принципами.
Ідеї рухають світом. Тому, будь ласка, візьміть за
основу вашої діяльності ті Божественні ідеї, які вам
даються Владиками. Немає нічого поганого, якщо ви
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станете одержимими внесенням Божественних керівних принципів до вашого життя. Принаймні, ця одержимість буде більш корисною для ваших душ, ніж
прагнення до скороминущих міфічних цінностей цього
світу.
І знов, як завжди, перед вами стоїть питання вибору. Чому вам віддати перевагу? Вибрати цей світ з
його мішурою та золотими тельцями або вибрати Божественний світ. Вибрати ілюзію або вибрати Божественну Реальність. Ви робите тільки один цей вибір все
своє життя та з життя в життя. І якщо повернутися до
якостей свободи й демократії, то мені б хотілося, щоб і
в цих якостях ви розрізняли відтінки, властиві цьому
світові й властиві Божественному світові.
І скільки б ви не казали, що Росія є вільною демократичною країною, вона не буде цією країною, поки
якість свободи, Божественної волі, не проросте у ваших серцях і з ваших сердець не пошириться на всю
країну й на весь світ.
Я ЄСМЬ Годфре був з вами сьогодні.
І я наділяю вас імпульсом Свободи з мого серця.
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Найкращою проповіддю буде
ваш особистий приклад
Богиня Свободи
22 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Богиня Свободи, яка прийшла до вас через цього Посланника.
Я ЄСМЬ член Кармічного Правління, і Я ЄСМЬ
прийшла до вас із певною метою напередодні 23 квітня.
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Улюблений Сурія приходив до вас 19 березня, щоб
повідомити вас про те, що диспенсація 23 числа діє тепер тільки для тих душ, які мають чисті серця та чисті мотиви своїх дій.
Тому не забувайте, 23 числа кожного місяця ви
маєте можливість трансмутувати карму наступного місяця.
Я ЄСМЬ Богиня Свободи, і якість Божественної
Свободи для вас передбачає, передусім, Свободу від
вашої карми, свободу від тих енергій, які ви спотворили вашими вчинками в минулому, що не відповідають Волі Бога. Ці енергії прив’язують вас до фізичного плану й інших щільних шарiв планети Земля. І ваше основне завдання ‒ отримати звільнення від цієї
прив’язаності.
І цей процес звільнення не несе одночасного характеру. Якби вся спотворена вами енергія протягом
багатьох тисяч втілень раптово активізувалася у вашій
аурі, то ви не змогли б витримати подібного навантаження. Тому відповідно до гуманного Закону Космічних Циклів ваше життя поділяється на інтервали часу,
коли активізується та чи інша, раніше спотворена вами енергія. І ці інтервали часу кратні 12 основним
променям Космічного годинника.
Ці часові цикли поділяються на річні цикли, так
звані 12-річні цикли відповідно до знаків Зодіаку, і
цикли місячні всередині кожного року.
Це ті цикли, відповідно до яких відбувається повернення вам тих кармічних ситуацій, котрі вам необхідно пройти для врівноваження енергій, спотворених
вами раніш і що містяться у вашій аурі.
Усе у Всесвіті відбувається відповідно до космічних циклів, і ці цикли записані Богом мовою зірок. Той,
хто осягне мову зірок, отримає доступ до подробиць
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плану Бога для всього Всесвіту й для конкретної планети або зірки. У мить вашого народження відбувається запуск Космічного годинника для вашого життєпотоку. Заводиться пружина вашого індивідуального годинника. І, знаючи план вашого життя, який також визначається зірками в мить вашого народження, ви можете дізнатися, у який період часу і які енергії з ваших минулих кармічних записів стають доступними
для відпрацювання.
Якщо ви уважно простежите ваше життя, то ви
можете помітити, що з дивовижною періодичністю перед вашою увагою постають одні й ті самі проблеми,
пов’язані з вашою психікою та вашим сприйняттям себе й навколишнього світу. Пружина продовжує розкручуватися, і на кожному новому витку одні й ті самі
проблеми повертаються до вас із завидною сталістю.
І ви змушені знову й знову повертатися до ваших невідпрацьованих якостей і вирішувати життєві проблеми, що постають перед вами щоразу на новому рівні.
Це схоже на те, як хлюпаються хвилі океану. Хвиля набігає на берег і потім відступає. По ходу свого
руху хвиля залучає до свого руху каміння, що лежить
на березі океану, тягне його за собою. І за тисячі років
каміння набуває гладкість. Будь-який виступ на каменях шліфується океаном. Так само щодня, день у день,
щороку Бог за допомогою Закону Космічних Циклів
шліфує ваші недосконалі якості доти, поки ви не станете гладкими, ваша аура не придбає правильної овальної форми й не придбає прозорості й кольорів, котрі
спочатку були притаманні вашій душі, перед тим як ви
прийняли на себе втілення у фізичному світі.
І цей процес шліфування ваших якостей і їхнє
перетворення в Божественні якості триває не одне
життя.
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Мудра людина розуміє, що дію Космічного Закону
неможливо оминути, але результату, до якого вас спрямовує Космічний Закон, можна досягти за меншу кількість часу, якщо не чинити опір Законові, а допомагати його здійсненню. У такому випадку відбувається
досягнення результату за меншу кількість космічних
циклів. І в цьому сенс сказаного, що дні для обраних
будуть скорочені.
Ви маєте можливість скоротити свої дні перебування на Землі тільки в такому випадку, якщо ви прискорите повернення карми. І те, що для звичайної людини потребує для відпрацювання десятків років, вами може бути пройдено за рік.
Ви просто швидше перетворюєте спотворену енергію завдяки вашому бажанню робити це, і завдяки Божественній милості, яка дозволяє вам робити це.
Тому не нехтуйте 23 числом кожного місяця. Якщо ваші помисли чисті, то ви можете в цей день
трансмутувати карму наступного місяця не тільки правильними виборами, але й за допомогою молитовної
практики.
Я хотіла б, щоб ви засвоїли правильний мотив, з
яким вам слід розпочинати читання молитов у цей
день:
● Ви щиро усвідомлюєте всі ваші гріхи, скоєні вами в минулому, і ви намагаєтеся зробити все від вас
залежне, щоб не повторювати ці гріхи в майбутньому.
● І ви готові за допомогою моментуму своїх сердець, наповнених любов’ю до всього Творіння, до кожної живої істоти, притягнути у ваш світ ту кількість
Божественної Енергії, яка дозволить вам перетворити
спотворену вами енергію у всій повноті.
І, таким чином, якщо ви зможете завдяки напрацьованому вами моментуму перетворити у Світло всю
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недосконалу енергію, яка відкрита відповідно до Закону для перетворення в цей космічний термін, то, коли
настане наступний термін для перетворення цієї енергії, вам нічого буде перетворювати.
І все-таки ви продовжите ваше служіння. Тому що
доти, поки ви перебуваєте у втіленні, ви повинні використовувати кожну хвилину вашого перебування на
Землі для надання допомоги тим живим істотам, які не
настільки вдалі у своєму просуванні Шляхом, як ви.
Для того щоб людині усвідомити своє становище
в цьому світі, усвідомити свою недосконалість і полинути до Бога, їй потрібна початкова енергія, яка дозволить їй зробити це.
Уявіть собі, що ви підійшли до людини, яка так
обтяжена кармою, що не усвідомлює свій зв’язок з
Богом і свій зв’язок з усіма іншими істотами на Землі. Вона подібна до закопченої посудини. Надто закопченої. Чому б вам не витратити частину своєї енергії,
щоб протерти цю посудину. Провести по ній ганчіркою, допомогти їй отримати хоч би маленьку частку
Божественної Енергії, маленький промінчик Світла,
який здатний буде розбудити сплячу свідомість цієї
людини.
Кожен з вас, якщо ви згадаєте, перебував у такому
закопченому стані в минулому. І завжди поруч з вами
перебувала людина, яка кидала на вас ласкавий погляд
або надавала співчуття вашій душі. І ви отримували
ту порцію енергії, якої вам не вистачало в той момент,
щоб підвищити свою свідомість до рівня усвідомлення
більш високої Реальності.
Кожен з вас потребує допомоги, і кожен з вас може надати таку допомогу.
Ви можете надати цю допомогу неусвідомлено,
своїм поглядом, своєю реакцією на виниклу критич285

ну ситуацію. Найкращою проповіддю буде ваш особистий приклад, те, як ви себе поводите в житті,
те, як ви приймаєте життєві ситуації та життєві випробування.
Вашим випускним іспитом з початкової Школи
Посвячень буде той день, коли ви побачите, як багатьом людям, які оточують вас, ви повинні допомогти.
І найбільшим вашим досягненням буде той момент,
коли ви щиро порадієте досягненням своїх побратимів.
Коли ви щиро радієте досягненням людей, які
оточують вас, то ви отримуєте як моментум своїх
власних досягнень досягнення кожного з людей, успіхам яких ви щиро радієте.
Таким чином, ви можете примножити свої скарби
на Небесах, скарби вашого каузального тіла. Ви можете взагалі нічого не робити самі, а тільки допомагати й щиро радіти досягненням інших. І ви напрацюєте набагато більше заслуг і благої карми, ніж навіть
тоді, коли будете всіх своїх зусиль докладати до боротьби зі своїми особистими недоліками.
Я відкрила вам сьогодні дуже простий секрет, завдяки якому багато хто отримав своє вознесіння та
покінчив з низкою земних втілень.
Умійте радіти досягненням інших людей і захоплюватися їхніми досягненнями.
Я ЄСМЬ Богиня Свободи
давала вам наставляння цим днем.
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Увесь сенс молитовної практики ‒
у підвищенні вашої свідомості
Падмасамбхава
23 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Падмасамбхава. Чи знаєте ви мене?
Я ЄСМЬ прийшов через цього Посланника, щоб
трохи розповісти вам про ту справу, яку я здійснював
під час мого втілення на Землі.
Я прийшов на Землю більше тисячі років тому.
Я був народжений розумом. Я ЄСМЬ народжений з Лотоса Розуму.
Мій рівень досягнень Будди дозволив мені прийти
в цей світ у такий спосіб.
О, ви можете мені не вірити. Багато див відбувається на Землі, але якщо ви не вірите цим дивам, то
цих див для вас не існує.
Ви вірите тільки тому, що бачите на екранах своїх
телевізорів і на екранах своїх комп’ютерів.
Те, що нереально, ви сприймаєте як реальність,
а те, що реально, ви не можете сприйняти.
Ви станете Буддою, коли у вашій свідомості відбудеться зворотний процес: ви будете сприймати Божественну Реальність, але перебувати серед ілюзії та
усвідомлювати всю ілюзорність вашого світу.
Я ЄСМЬ приходив на Землю, щоб затвердити основи тієї віри, яка названа буддизмом, оновити цю
віру й зміцнити її. Це була моя місія. І я радий нада287

ній мені можливості звернутися до людей, які здебільш не належать до буддистiв.
Насправді кожен з вас дуже просто може стати
буддистом. Вам достатньо у своєму серці прийняти
рішення ніколи не шкодити жодній живій істоті на
Землі, і вам необхідно взяти на себе зобов’язання допомагати всім живим істотам на Землі. І якщо ви готові виконати ці дві обіцянки, то ви можете із сьогоднішнього дня вважати себе буддистами.
Я прийшов до вас напередодні свята Весак, повного місяця в Тельці. І я прийшов затвердити основи
буддизму у ваших серцях так само, як я приходив із
цією місією більше тисячі років тому. Нічого не змінилося у світі. Світ як і раніше перебуває в ілюзії та
не поспішає розстатися з ілюзією.
Ваша молитовна практика повинна мати спрямованість. Якщо ви молитеся без належного стремління,
то ви даремно витрачаєте час. І якщо вас під час того,
як ви молитеся або медитуєте, відвідують думки про
те, яку велику роботу ви робите для людства, то ваша
молитва стає безглуздою.
Під час молитви ви повинні повністю залишити
свою людську свідомість. Як ви можете розмовляти з
Богом, якщо ви не піднялися до тієї висоти у своїй
свідомості, коли Бог буде здатний вас почути? Якщо ви
розмовляєте між собою, то ви турбуєтеся про те, щоб
підійти ближче, і людина, до якої ви звертаєтеся, могла вас почути. Чому ж під час розмови з Богом ви не
турбуєтеся про те, щоб Бог вас почув?
Бог розмовляє з вами мовою серця, і Він розмовляє з вами у вашому серці. Тому під час вашої молитви ніщо не має відволікати вашу увагу. Ви повинні
бути повністю зосереджені на вашому серці, на відчуттях у своєму серці.
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Вам навіть не обов’язково вимовляти при цьому
слова молитви. Ви просто поєднуєте свою свідомість
зі свідомістю Бога. Ви підвищуєте свою свідомість до
рівня вашого Вищого Я. І ви ‒ у Богові.
Увесь сенс молитовної практики – у підвищенні
вашої свідомості. Якщо ваші губи й ваш язик вимовляють слова молитви, а ваш розум у цей час блукає
околицями, спостерігаючи, чим займаються інші люди,
то краще вам залишити молитву. Ви займаєтеся безглуздою справою. Молитва – це спілкування з Богом, а
не вправа для язика. Ви знаєте, що в буддизмі є відмінність у розумінні Бога. Але, якщо під Богом ви будете мати на увазі Вищий Закон, Абсолют, Вищий Розум, то ви вже майже стаєте буддистом.
Як дивно спостерігати, коли люди своєю людською
свідомістю судять, який є Бог і що Він собою являє.
І якщо ваші особисті уявлення про Бога не збігаються з уявленнями іншої людини, то ви можете навіть
відчувати ворожість до цієї людини. Кожна людина має
у своїй свідомості свій образ Бога. І тому вам треба
просто припустити думку, що інші люди можуть мати
інше уявлення про Бога. Але це не означає, що хтось
має більш правильне уявлення, а хтось має менш правильне уявлення.
Ви стаєте ближче до Бога тільки тоді, коли підносите свою свідомість до найвищого доступного
вам рівня. І чим вище рівень вашої свідомості, тим ви
більше й більше розумієте, що ви не можете пізнати
Бога. І навіть коли ви станете богом в очах інших людей, ви все одно не зможете пізнати Бога.
Є тільки вічне прагнення до осягнення Буття, вічне перевершення себе. Але коли ви у своїй свідомості досягаєте стану нірвани, то ви розумієте, що ви
досягли всього й вам більш нічого не треба пізнавати,
бо ви ввійшли у стан Божества.
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Однак підходять космічні терміни, і ви знов виходите із цього стану й знов починаєте пізнавати Бога.
І цей процес не має ні початку, ні кінця.
Але зараз ви перебуваєте на самому нижчому ступені пізнання Бога, і найперше завдання, котре стоїть
перед вами, це навчитися розрізняти ілюзорний світ і
Реальний світ. І, передусім, ви повинні навчитися розрізняти ілюзію всередині вашої свідомості.
І якщо ви помiркуєте над своїми думками й своїми
почуттями, то ви зрозумієте, що ваші думки й почуття
абсолютно нереальні. Все, чого б ви не торкалися своїм розумом, є ілюзією. Тому першим етапом звільнення
від ілюзії є ваше розуміння того, що всі ваші думки й
почуття є ілюзією. І як тільки ви зрозумієте це, то ви
будете готові до наступного кроку, розуміння того, що
ж у вас є Реальним.
Існує багато медитативних практик. Усі вони спрямовані на те, щоби ввійти у зв’язок з Реальною частиною вас самих. І першим вашим кроком до Реальної
частини вас самих є заспокоєння вашого розуму.
Я дам вам свою мантру. Я вкладаю в цю мантру
свою енергію, свій моментум досягнень. Тому, якщо
ви вирішите читати цю мантру зараз, то ви отримаєте
від читання цієї мантри максимальний ефект. Ця мантра допоможе вам позбавитися не тільки зайвої рухливості вашого розуму, але й дозволить вам звiльнитися
від багатьох ваших недосконалостей.
Отже, ви вимовляєте зі смиренням:
ОМ МАНІ ПАДМЕ ХУМ
Повторюйте цю мантру так багато й так часто, як
вам захочеться це робити. Ця мантра допоможе вам
звiльнитися від вашого его так швидко, наскільки
швидко ви у своєму розумі допускаєте позбавитися
вашого его.
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Дехто з вас думає, що, можливо, вони до кінця
цього життя не позбавляться свого его. Дехто думає,
що їм знадобиться ще кілька життів, щоб позбавитися свого его.
Відбувається рівно те, що ви допускаєте у своїй
свідомості. І, якщо ви допустите у своїй свідомості,
що ви позбавитеся свого его, якщо будете читати
мою мантру 1000 разів на день впродовж року, то так
і станеться.
Тільки, будь ласка, перед читанням моєї мантри не
забувайте виконати мої рекомендації, які я дав вам у
цій диктовці.
Не забувайте, що ви розмовляєте з Богом, і підійдіть до нього якомога ближче у своєму серці, щоб Він
вас почув.
Я ЄСМЬ Падмасамбхава
був з вами сьогодні напередодні свята Весак.
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Ви повинні витіснити
всю пiтьму з Росії
силою своїх сердець,
силою свого прикладу
Вознесений Владика Микола
24 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Вознесений Владика Микола. Ви знаєте
мене. Я ЄСМЬ російський цар Микола Другий, Романов, нині Вознесений Владика Микола.
Я дуже схвильований нашою сьогоднішньою зустріччю і можливістю звернутися до вас, до всіх, хто

Ілля Галкін «Микола II», 1898 р.
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живе в Росії та на території тих країн, які колись іменувалися Росією.
Я кажу, і сльози наповнюють мої очі. Як багато
хочеться сказати. Але хочеться сказати найважливіше,
те, що вам необхідно знати в цей історичний момент.
Те, що вам не видно, але те, що реально відбувається
на тонкому плані над Росією.
Безліч Небесних сил зараз зосередили свої творчі
зусилля над територією цієї країни. Величезна міць зібрана на Небесах над Росією.
І ми готові до дій. Усе готово, останні приготування завершені. Божественна можливість, задум Небес
для Росії готовий до осадження на фізичний план.
О, це зовсім грандіозний задум! І все, що нам зараз треба, це ваша допомога з осадження цього задуму на фізичний план. Ви знаєте, щоб сталося осадження Божественного задуму на фізичний план, ми повинні мати певну кількість відданих нам індивідуумів,
які перебувають у втіленні й цілком і повністю відданих Волі Бога.
Ми розуміємо, як важко вам доводиться витримувати настільки несамовитий натиск із боку тих сил, які
передчувають свій кінець і тому діють відкрито, анітрохи не турбуючись про те, щоб прикрити свої безбожні дії найменшим покровом ідеології або будьяким іншим маскуванням своєї безсоромності.
Так поводиться смертельно поранений звір, який
передчуває свій близький кінець і в шаленій люті від
свого безсилля готовий трощити й змітати все на своєму шляху.
Ті сили, які зараз перебувають при владі в Росії,
подібні до цього смертельно пораненого звіра, і, здається, ніщо не може їх зупинити й напоумити.
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Однак є план Бога для цієї країни, і цей план буде
здійснений. Затримка в кілька десятків років або навіть на ціле століття є незначним історичним терміном.
Ви знаєте, що я та багато членів моєї сім’ї були втілені для цієї високої місії в кінці 19 й початку 20 віку.
Але звір у той час був ще сильний. І він знаходив
підтримку в народу Росії, користуючись невіглаством
людей, які населяють цю країну. Невігластво є тим недоліком, через який діють самі злісні сили на цій планеті. Неосвічена людина стає сліпим знаряддям у руках сил пiтьми.
Як боляче було мені усвідомлювати в період мого
зречення від престолу й подальшого ганебного арешту
й утримання під вартою своє безсилля. Я люблю Росію. Я люблю Росію всім своїм серцем, усім своїм єством. І я готовий був пожертвувати собою, принести
в жертву себе й свою сім’ю, щоб тільки дати можливість людям цієї країни отримати свій шанс на світле
майбутнє.
Ви знаєте, що я знав свою долю, я знав про ту мученицьку смерть, яка мала статися зі мною та моїми
дітьми. І було багато шляхів зберегти своє життя і тікати за кордон. Я відкинув їх всі.
Я усвідомлено прийняв на себе цей хрест, це розп’яття на хресті. Найважче було подолати опір тієї
частини мене, яка намагалася врятувати дітей за всяку ціну. Але я приніс у жертву своїх дітей. Так само,
як Авраам готовий був принести в жертву свого сина.
Я до останньої миті сподівався, що Господь відведе
руку долі, якщо не від мене, то від моїх дітей. Але ні.
Сталося страшне.
Святі безневинні були вiдданi на мученицьку
смерть. І цей момент став сигналом для найлютіших
сил пiтьми вилізти з кутів і скеруватися до влади.
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Уся пітьма спливла назовні. Все, що раніше намагалося дотриматися пристойності й ховалося по кутах,
повилазило назовні. Це була вакханалія нечисті. І ця
вакханалія триває досі. І якщо раніш вони накидали
на себе ідеологічне маскування, прикриваючись турботою про потреби народу, то зараз вони не обтяжують себе жодним виправданням свого беззаконня.
Сумно дивитися на все, що відбувається в Росії.
Але ви знаєте, що коли хвороба загнана всередину,
вона непомітно підточує організм, поки він зовсім не
знесиліє та не помре.
У Росії ж сталося те, що всі злі сили, уся погань,
уся хвороба вийшли назовні. І вже більше століття
Росію трясе в лихоманці. Але я вірю в могутність цієї
країни, я вірю в народ цієї країни, і я знаю, що рано
чи пізно хвороба буде переможена.
Перш ніж Бог дасть нову можливість для цієї країни, країна повинна пройти катарсис, очищення. Після очищення повинне статися покаяння, і тільки тоді
буде відкритий світлий шлях для народів Росії.
Я міг чинити опір. Я міг зберегти свою сім’ю, і всі
ми могли залишитися жити. Але який сенс у моєму
житті без Росії? Я вибрав шлях відмови від боротьби.
Відмови від насильства. Я вибрав шлях Христа й дозволив розіп’яти себе й всю мою сім’ю.
Я став Вознесеним Владикою, я домігся свого
вознесіння. Але мої діти, мої дочки, досі перебувають
у втіленні. Дві з них стали Посланниками Великого
Білого Братства. Одна ‒ на території Америки, інша ‒
на території Росії.
І якби повторилося моє життя знову, я знов вибрав би розп’яття для себе й для своєї сім’ї.
Ви знаєте, що Ісус своєю мученицькою смертю
взяв на себе карму людства. Він постраждав за грі296

хи людей. Усі святі у всі часи брали на себе гріхи
людства, частину планетарної карми, щоб полегшити
ношу й щоб людство могло розпрямитися та подивитися на Небеса.
Тепер настала ваша черга. На вас, тих, хто перебуває зараз у втіленні, лежить відповідальність за майбутнє Росії, за майбутнє всієї планети. Тому що Росія
за задумом Бога має вказати шлях всім іншим країнам.
Я описую вам ситуацію, у якій ви перебуваєте,
так, як вона видна мені з мого вознесеного стану свідомості.
І я бачу, що небагато залишилося чекати. Але
саме зараз, як ніколи раніше, від вас будуть потрібні
всі ваші зусилля.
Усе перемішалося в Росії. Зерна перемішані з
бур’яном. Неначе спеціально все перетворилося в мішанину. Величезний звір все перемішав на своєму
шляху й продовжує трощити.
Однак тепер все стало неприхованим, і ви маєте
можливість судити за плодами.
Ви тепер бачите, хто є хто.
Але, прошу вас, залиште боротьбу. Дотримуйтесь
того шляху, який вказав Ісус, того шляху, який обрав я
у своєму останньому втіленні. Ваше завдання відмовитися від насильства.
Ви повинні витіснити всю пiтьму з Росії силою
своїх сердець, силою свого прикладу.
Кожен з вас повинен перетворитися на гігантський генератор Добра й Світла. І там, де перебуваєте ви,
не буде більше місця для пiтьми.
Нехай вони біжать з Росії. Нехай вони забирають
награбоване й ідуть. Бог ніколи не залишить Росію доти, поки у втіленні перебуває хоч би один святий.
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А зараз у втіленні перебуває безпрецедентна кількість святих.
Пам’ятайте, що навіть коли ви терпите видиму
поразку на фізичному плані, ви здобуваєте гігантські
перемоги на тонкому плані.
Ви безсмертні. І, жертвуючи своїм фізичним тілом,
ви лише стверджуєте Життя. Ви стверджуєте принципи Добра й Світла на цій планеті.
Примножуйте Світло! Творiть Добро!
Вас будуть переслідувати. Вас будуть принижувати
вбогістю.
Я благаю вас витримати все це. Як ви витримували протягом всієї важкої історії цієї країни.
Небагато залишилося, улюблені. Потерпіть.
Час змінився, і те, що не видно вашим очам, бачу
я зі свого вознесеного стану.
І я кажу вам, Росія ‒ велика країна. І її могутність
зосереджена зараз на тонкому плані.
І ви знаєте, що план Бога, задум Бога буде здійснений, незважаючи на будь-який опір сил пiтьми.
Скільки б поранений звір не шаленів, кінець вирішений наперед.
Недовго залишилося чекати. Потерпіть, улюблені.
Я надам вам допомогу. Я надам вам всю допомогу, яку мені дозволено буде надати вам. Звертайтеся до
мене по допомогу у ваших молитвах.
І нехай ваші серця наповняться радістю від передчуття швидкої великої перемоги!
Я ЄСМЬ Владика Микола
перебуваю з кожним світлоносцем Росії.
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Ви прийшли в цей світ діяти.
Виконуйте свій обов’язок!
Улюблений Ель Морія
25 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія, який знову прийшов до вас
через цього Посланника.
Я поспішаю зафіксувати свій моментум Світла в
силовому полі Тетяни. Відповідно до дарованого мені
обов’язку я помазував всiх Посланників протягом останніх ста років.
І зараз, у цей момент я розміщую свою електронну
присутність над Тетяною як знак мого заступництва.
Я не можу надати своє спонсорство організації,
тому що немає організації на фізичному плані. Є тільки Посланник.
Тому я із сьогоднішнього дня встановлюю своє
спонсорство й закріплюю захисну нитку в аурі Тетяни.
Я роблю це зараз.
...
Здійснилося!
Із цієї миті я наділяю Тетяну повноваженнями
представляти мене у фізичній октаві, і я приймаю її під
своє заступництво.
Я радий, що знов маю свого представника на Землі, на фізичному плані планети Земля.
Ви знаєте, що я прагну працювати з людьми. Немає іншого Владики, який би мав стільки учнів, як я.
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Однак своє особисте спонсорство я надаю надзвичайно рідко й у виняткових випадках.
Можливо, ви не здогадуєтеся, що це означає.
Як тільки Братство отримує можливість мати постійний фокус Світла, закріплений в аурі Посланника,
який перебуває в будь-якій країні, і доти, поки цей фокус Світла зберігається, не тільки Посланник, але й
вся країна перебуває під нашим заступництвом.
Тому я фіксую вашу увагу на сьогоднішній події.
І ми подивимося, що буде в майбутньому. Наскільки
наші надії та наша довіра будуть виправдані.
І це стосується не тільки Посланника, це стосується тих світлоносців, які зараз втілені в Росії. Це шанс
для всіх вас отримати небувалу підтримку й допомогу
Небес у всіх ваших починаннях.
І я із сьогоднішнього дня обіцяю тим з вас, хто
прийняв нашого Посланника всім своїм серцем, що я
буду відгукуватися на будь-який ваш заклик. І я буду
надавати вам всю допомогу, яка може бути надана вам
у всіх ваших починаннях. Єдиною умовою є чистота
ваших мотивів і відповідність ваших ініціатив Волі
Бога.
Улюблені, чи даєте ви собі в тямки ту можливість,
яку ви отримуєте? Чи не захоплює у вас дух отримувати допомогу й заступництво Вознесених Сонмів за
першим вашим закликом?
Чи можете ви собі уявити, як швидко перетвориться все навколо вас?
Отже, усе, що вам необхідно зробити, це підійти
до вівтаря або ввійти у своє серце й зробити наступний заклик:
«В ім’я Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ, в ім’я моєї
Могутньої Я ЄСМЬ Присутності, в ім’я мого Свя301

того Я Христа, відповідно до можливості, дарованої
улюбленим Ель Морією через Посланника Великого Білого Братства Тетяну Мікушину, я прошу, щоб
Воля Бога була проявлена в моїй справі, яку я здійснюю в ім’я Бога в цій фізичній октаві».
Далі ви викладаєте суть того заходу або тієї справи, у якій ви хочете отримати мою особисту допомогу
й допомогу Вознесених Сонмів.
Ви можете написати це ваше прохання на аркуші
паперу й спалити. Таким чином, навіть не маючи організації, ви отримуєте допомогу, яку безпосередньо надають вам у ваших Божественних справах, де б ви не
перебували.
Не має значення, дієте ви поодинці чи ви дієте
спільно з групою однодумців.
Для того щоб ви могли також скористатися закликами Посланника в якості допомоги у вашій справі, я
рекомендую вам копію вашого прохання направляти
безпосередньо моєму Посланникові.
Із цього дня Тетяна отримує мантію мого особистого Посланника, окрім мантії Посланника Великого
Білого Братства, яка покладена на її плечі рік тому.
Таким чином, ми дуже скоро дізнаємося про всіх
світлоносців, які готові підключитися до цієї нової диспенсації та діяти в рамках цієї диспенсації.
Однак є відмінність від наших колишніх диспенсацій. Раніше ми встановлювали фокус у конкретній
організації, що розташована в конкретній країні. І, переважно, Посланник стояв на чолі цієї організації, і на
його плечі лягала вся організаційна робота. Зараз ми
обрали інший шлях. Ми будемо на ваше прохання надавати своє спонсорство тим організаціям, які ви створюєте у своїх населених пунктах.
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Не чекайте ніякої команди, крім веління ваших
сердець.
Ви прийшли у втілення, і кожен з вас прийшов у
втілення для певної місії. І ви знаєте, що ви повинні
робити.
Вам необов’язково створювати організацію, яка
б могла охопити всі аспекти діяльності. Мало того, це
не обов’язково має бути громадська або релігійна організація.
Ви можете відкрити комерційну організацію, для
того щоб стверджувати Божественні принципи в методах ведення бізнесу у ваших країнах. Ви можете
відкрити свій заклад охорони здоров’я або навчальний
заклад.
Єдина вимога: пріоритетом ваших організацій повинні бути Божественні принципи, що лежать в їхній
основі, і допомога людям, які вас оточують.
Не женіться за грошима. Грошей буде рівно стільки, скільки буде вам необхідно для виконання ваших
планів.
Гроші, енергія грошей є вторинним фактором. Найголовнішим є чистота ваших сердець і бажання виконати Волю Бога.
Це ваше служіння, яке ви прийшли здійснити в
цей світ. Настав час конкретних дій. І не кажіть мені,
що ви не знаєте, що вам робити. Подивіться навколо.
Невже ваші очі не бачать того, до чого можуть
бути прикладені ваші здібності, ваші зусилля, ваші
руки і ноги?
Настав час конкретних дій. Ви прийшли в цей світ,
щоб діяти. Будьте ласкаві виконувати свій обов’язок.
Досить порожніх розмов і з’ясування, хто з вас досяг більших результатів на Шляху! Я хочу подивитися,
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що ви реально можете зробити у фізичному світі, що
оточує вас.
Ви прийшли в цей світ діяти. Виконуйте свій обов’язок!
І якщо ви досі не зрозуміли, про що я кажу, то
мені доведеться спуститися до вас, засукати рукава й
показати, що ви повинні робити.
Подивіться, скільки навколо вас сміття.
І це не тільки фізичне сміття. Це сміття, котрим
переповнені всі засоби вашої масової інформації, телебачення, радіо, інтернет, газети.
Займіться прибиранням сміття навколо вас та у
вашій свідомості.
І якщо хтось із вас не знає, до чого докласти своїх зусиль, вам залишається тільки молитися та просити
просвітлення в Бога, тому що ви надто відірвалися від
Божественної Реальності й ви навіть не можете усвідомити, наскільки світ, у якому ви перебуваєте, відірваний від Божественної Реальності.
Змінився час, і разом зі зміною циклів ми обираємо інший спосіб дій.
Ми не будемо засновувати єдину організацію, яка
б стала ласим шматочком і спокусою для тих, хто бажає керувати.
Ні, ми розмістимо наш фокус Світла над будьякою організацією, яка відповідає нашим принципам і
яка звернеться до нас безпосередньо або через цього
Посланника для встановлення нашого заступництва.
І ми будемо діяти через кожного, хто підготував свій
храм до нашого приходу. Ми просто скористаємося
вашим запрошенням увійти у ваші храми й вашою
пропозицією стати нашими руками і ногами на фізичному плані.
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І ми ввійдемо до ваших храмiв. І це станеться так
природно, що ви навіть не помітите нашої присутності, і ми вкажемо вам найкращий шлях, яким ви зможете діяти, і що є першочерговим, до чого ви повинні
докласти своїх зусиль.
І, якщо хтось із вас скаже, що він не має ніякої
можливості створити свою організацію або відкрити
свій бізнес, що у нього немає однодумців і прихильників і він зовсім самотній, то тоді дозвольте мені вам
не повірити.
Ви живете серед людей, і ці люди потребують вашої допомоги. Ви маєте чотири нижніх тіла, і ці тіла
потребують очищення.
Тому не кажіть мені, що ви не знаєте, що вам робити, і ви не знаєте, чим вам зайнятися.
Настав час активних дій. Вам буде надана допомога Небес у будь-яких ваших починаннях, якщо вони
відповідають Волі Бога!
Чого ж ви ще чекаєте?
Мені дійсно прийти до вас і показати вам, що
робити? Тоді підставляйте плечі, і я перекладу на вас
частину моїх обов’язків і частину моєї роботи.
Кожен повинен робити свою справу. Починайте
працювати, і ви будете здивовані тією допомогою, яка
буде вам надана.
Я ЄСМЬ Ель Морія,
і я завжди з вами, там, де ви робите
конкретні справи в ім’я Бога.
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Учення про близнюкові пломені
Улюблений Кутхумі
26 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Кутхумі, який прийшов до вас через
цього Посланника. Я ЄСМЬ прийшов, щоб дати вам
нове Вчення про близнюкові пломені, відмінне від
того вчення, котре вам було дано раніше.
Ви знаєте, що в кожному чоловікові й у кожній
жінці, утілених на Землі, присутня як чоловіча, так і
жіноча основа. Насправді, у своєму вищому аспекті, у
своїх Вищих тілах ви не маєте статі, ви є андрогінами.
І тільки в міру диференціації, ущільнення матерії ви
здобуваєте спочатку фізичне тіло, а потім ознаки тієї
чи іншої статі. Помилковість попередніх уявлень полягала в тім, що ви маєте зовні себе частину вас самих,
яка була відокремлена від вас на певному етапі еволюції.
Насправді, якщо ми торкнемося історії розвитку ваших душ, ваша біловогняна серцевина, або ваша
Я ЄСМЬ Присутність, безсмертна частка Бога всередині вас, ніколи не була розділена на дві частини, що
є чоловічою та жіночою основами. Це помилкове уявлення, яке ми допускали, щоб вам було явлено на певному етапі вашого розвитку. Тепер настав новий етап,
і ми можемо дати вам трохи інший, відмінний від попереднього, погляд на розвиток вашої душі.
Отже, ваше найбільш Вище тіло ніколи не було
розділене на чоловічу й жіночу полярність. Звідки ж
тоді з’явилося уявлення про близнюкові пломені й усі
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ці красиві легенди, пов’язані з пошуком своєї другої
половини й набуття єдності через законний шлюб між
близнюковими пломенями?
Дозвольте мені пояснити. Ваша душа й Вищі ваші
тіла не мають статі. Вони безстатеві. Стать має тільки
ваше фізичне тіло, і воно набуло статеві ознаки тільки
на порівняно недавньому етапі еволюційного розвитку,
кілька мільйонів років тому.
До поділу за статевою ознакою процес дітонародження був зовсім іншим. Але ми не будемо зараз заглиблюватися в це.
Отже, звідки ж пішло уявлення про вашу другу
половину й пов’язаним із цим щастям?
На певному етапі еволюції ви отримали Вище
тіло, яке в різних релігійних системах має різні назви.
Це ваше Я Христа або Вище Я, або Вищий Манас.
Можливо, із цих диктовок ви зрозуміли, що ваше
Вище Я було дане вам як еманація вищих духовних істот, які подарували вам частку самих себе. І це було
потрібно на певному етапі еволюції людини. Людина
повинна була отримати всередину себе провідник,
виконуючи вказівки котрого, ви зможете набути почуття єдності з Богом i всім творінням, якого вам так
не вистачає.
Улюблений Ісус, коли перебував у втіленні, давав
вчення про єднання душі. Ви пам’ятаєте притчу про
нареченого, і ви пам’ятаєте згадку про наречену, яка
приготувала себе до приходу нареченого. Це вчення
про близнюкові пломені, викладене Ісусом, яке має інший, але більш правильний сенс. Єднання з вашим
близнюковим пломенем є вашим єднанням з Вищою
частиною вас самих.
Настає новий етап космічної еволюції, і цей етап
вже незабаром, коли кожен з вас повинен буде досягти
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єдності зі своїм близнюковим пломенем, зі своїм
Я Христа.
Єднання близнюкових пломенів є ритуал, у якому
ваші нижні тіла або душа за своїми вібраціями стають
співзвучні вашому Вищому тілу, вашому Я Христа.
А оскільки до цього часу ви повністю очищаєте
свої нижні тіла, то енергія вільно циркулює вашими
тілами, омиваючи ваші тіла. І той екстаз єдності, який
ви переживаєте при возз’єднанні з Вищою частиною
вас самих, піднімає вас на вершину позамежного блаженства, з яким не може зрівнятися ніяке єднання між
чоловіком і жінкою на фізичному плані.
О, улюблені, у Бога є ще багато секретів і багато
таємниць, які свого часу будуть вам розкриті. І, можливо, сьогодні я зруйнував у ваших розумах красиву
легенду про близнюкові пломені, яка так до серця була
кожному, хто зміг ознайомитись із цим вченням, даним
через попереднього Посланника. Але рано чи пізно
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доводиться розстатися з дитячими казками й стати дорослими.
І завжди приємно, перебуваючи в дорослому стані свідомості, стикнутися в житті з дивами, опису яких
ви не зустрічали навіть у найкращих казках. Тому що
Божественна Реальність, осягнення Божественної Реальності не може зрівнятись із самими сміливими
фантазіями казкарів, котрі все ж заломлюють Божественні Істини через свою людську свідомість.
А тепер, улюблені, я зупинюся ще на одному моменті, який може вас приголомшити. Оскільки кожна
Істота Світла в ті далекі часи наділила частиною самої себе багато життєпотоків, то багато хто з вас має
Я Христа, яке має ту саму природу, що належить одній і тій же Істотi Світла, яка наділила вас частиною
самої себе.
І коли ви досягаєте стану єднання з Вищою частиною вас самих, і інші люди досягають стану єднання з
Вищою частиною самих себе, то ви стаєте єдиними
між собою. Ви відчуваєте свою єдність із кожним. І замість одного близнюкового пломеня ви відчуваєте свою
єдність із мільйонами близнюкових пломенів, що мають загальну природу з вашим Я Христа.
Однак є інший аспект легенди про близнюковi
пломені, і цей аспект пов’язаний з іще більш раннім
етапом космічної еволюції. Колись, на зорі створення цього Всесвіту, відбувся поділ на чоловічу й жіночу
полярність, і цей поділ послугував точкою, у якій почався проявлений Всесвіт. Точка, з якої вийшло все
Творіння у вияв. Тому, коли ви у своєму еволюційному розвитку разом із Всесвітом знову звернетеся в
точку, то зникне і чоловіча, і жіноча полярність у цьому Всесвіті. Але це станеться за людськими мірками в
нескінченно віддалені часи.
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І зараз ваша свідомість не може вмістити багатьох
космічних Істин. Та я і не ставлю своїм завданням викласти вам всі Істини, навіть у тому вигляді, як я їх
бачу зі свого вознесеного стану.
Поки ж достатньо того, що я сказав вам.
На втіху я можу сказати, що ті індивідууми, які
мають Я Христа тієї самої природи, що моє Я Христа,
у чомусь є моїми близнюковими пломенями. І тому
крім вашого я Христа, яке по праву є вашим близнюковим пломенем, ви маєте ще кілька мільйонів близнюкових пломенів, що перебувають у втіленні, які мають загальну природу з вами на рівні Я Христа.
І когось це може порадувати, а когось розчарувати.
Однак неможливо зупинити процес осягнення Божественної Істини. Цей процес буде тривати, безперервне одкровення триватиме. Хочете ви цього чи ні,
процес еволюції вашої свідомості є безупинним, і якщо ви будете чинити опір прогресу, то подумайте, чи
будете ви діяти відповідно до Божественного Закону?
Я вказав вам у сьогоднішній розмові на ваш близнюковий пломінь, який завжди з вами і який терпляче чекає, коли ви перестанете захоплюватися ілюзією
цього світу й звернете свій погляд на нього. Ваш близнюковий пломінь бажає спілкуватися з вами, він чекає
на вас. І немає жодної людини в цьому світі, яка була
б ближча вам, і з якою ви можете розділити всі ваші
секрети й отримати надійну пораду.
Я замовкаю, щоб дати вам можливість засвоїти
несподівану інформацію, що міститься в сьогоднішній
бесiді.
Я ЄСМЬ Кутхумі.
І Я ЄСМЬ маю загальну природу
на рівні Я Христа з багатьма з вас.

311

Якщо ви реально хочете щось змінити
у вашому житті, ви повинні частіше
замислюватися про вашу свідомость
Улюблений Сурія
27 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Сурія, який прийшов до вас знову через
цього Посланника.
Предметом нашої сьогоднішньої бесіди буде ваша
свідомість. Ви не замислюєтеся, перебуваючи серед
суєти вашого повсякденного життя, про найголовніше ‒ про вашу свідомість. Ви думаєте про речі, про
їжу, про роботу, про сім’ю, про розваги. Ви думаєте
про масу речей, але ви рідко замислюєтеся про вашу
свідомість.
Я хочу вам сказати, що ваша свідомість є настільки
ж важливим питанням, як питання про Бога. Тому що
ваша свідомість ‒ це те, що переживає вас, це те, що
зберігає весь ваш життєвий досвід, напрацювання всієї
черги ваших життів. І насправді рівень вашої свідомості визначає все, що з вами трапляється в житті. Рівень
вашої свідомості дуже тісно пов’язаний з вашою кармою та кармою людей, які вас оточують. Чим більш
високим є відсоток відпрацювання вашої карми, тим
вище рівень вашої свідомості й тим ближче ви до Бога.
Рівень вашої свідомості також пов’язаний з вашими вібраціями. Чим вище рівень ваших вібрацій, тим
вище рівень вашої свідомості. І тому рівень вашої свідомості притягує вас до того чи іншого оточення. Подібне притягується до подібного. Тому, якщо ви реаль312

но хочете щось змінити у вашому житті, ви повинні
частіше замислюватися про вашу свідомість.
До будь-якої речі, до будь-якої події, котрі вас оточують у фізичному світі, можна підійти з двох боків.
На все існують дві основні точки зору. І вся різноманітність життя, і вся різноманітність життєвих виборів
зводиться до вашого вибору: який світ ви вибираєте?
Або ви вибираєте ілюзорний світ, або ви вибираєте Реальний світ Бога.
Я наведу вам приклади, що пояснюють предмет
моєї бесіди.
Уявіть собі, що ви перебуваєте в абсолютно гармонійному стані свідомості. Ви, напевно, у своєму житті відчували такі стани. Ви відчуваєте глибокий внутрішній спокій, рівновагу, безпричинну радість і любов
до всього, що вас оточує. Бог посилає вам такі хвилини, щоб ви могли у складних життєвих ситуаціях повертатися до відчуттів, які ви переживали в ці блаженні хвилини свого життя. Я рекомендую вам згадати такі
стани. Або спробувати надійно зафіксувати цей стан у
пам’яті, коли він зійде на вас у найближчому майбутньому. Це той еталон, з яким ви будете порівнювати
ваші стани свідомості в інші моменти вашого життя.
Тепер уявіть собі, що ви стикаєтеся з будь-якою
негармонійною ситуацією у вашому житті. Це може
бути гуркотлива рок-музика, негармонійні люди. Багато небожественних проявів, з якими ви стикаєтеся щодня. І при вашому зіткненні із цими негармонійними
життєвими ситуаціями настає дуже важливий момент.
Ви можете включитися в цю ситуацію, і ви можете
залишитися в рівноважному стані.
Я наведу конкретний приклад. Вас образили на роботі, у сім’ї або на вулиці. Образили, як вам здається,
абсолютно несправедливо. Ви можете реагувати двома
313

різними шляхами, про які я говорив вище. Ви можете
включитися в ситуацію і почати доводити, що ви праві
й вас незаслужено образили, і ви можете не включатися в ситуацію. Просто зафіксувати цю ситуацію у
своїй свідомості, але не вкладати в неї ваші енергії.
Пам’ятайте, що весь цей ілюзорний світ підтримується виключно вашою енергією. І ви самі щохвилини
й щомиті робите вибір, куди направляти свою енергію.
І якщо ви включаєтеся в неприємну ситуацію, у яку
ви потрапили, ви починаєте вкладати в цю ситуацію
енергію, котра надходить у вашу ауру з Божественного світу по кришталевій струні.
Що відбувається при цьому? Ви вкладаєте свою
енергію в недосконалість, і ви примножуєте ілюзію.
І більшість людей, які живуть на землі, чинять так само.
Цей світ підтримується тільки вашою енергією.
І ви своєю енергією підживлюєте всю недосконалість
цього світу.
Інший вибір, який ви можете зробити, коли потрапляєте в негармонійну ситуацію, ‒ відмовитися
вкладати свої енергії в недосконалість. Так, ви відзначаєте, що ця ситуація несправедлива, але ви розумієте, що все, що відбувається у вашому фізичному
світі, є ілюзією. Тому ви просто прибираєте цю ситуацію зі своєї свідомості й не дозволяєте своїй свідомості думати про цю ситуацію.
Це не означає, що ви байдужі до небожественних
проявів вашого світу. Ви даєте свою оцінку. Ви обов’язково даєте свою оцінку, ви можете навіть сказати
на доступному рівні людям, які вас оточують, про свою
оцінку, але ви не вкладаєте у свою оцінку енергії. Ви
згадуєте ті гармонійні стани, у яких ви перебували, і
ви виводите свою свідомість на цей рівень з негармонійної ситуації, що оточує вас.
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М.К. Реріх. «Будда Переможець» (фрагмент), 1925 р.

315

Я цілком усвідомлюю, що те, про що я вам кажу,
може виконати адепт дуже високого рівня, але для
більшості людей, які читають ці рядки, така реакція
на життєві ситуації буде недоступна. Однак ви повинні знати, до чого вам спрямовуватися. І ви повинні робити спроби до змінення своєї свідомості. Вся Божественна досконалість присутня всередині вас. І тільки
ви самі вирішуєте, перебувати в цій досконалості або
вдаватися до ілюзії цього світу.
Я хочу вам дати наостанок образ Будди, який сидить на березі ріки. Будда сидить у позі медитації та
спостерігає за рікою. Він бачить, як рікою пропливає
тріска, потім колода. Потім він бачить, як мимо пропливає човен з людьми. Будда бачить все це. І він дає
оцінку кожному предметові або явищу, з яким він зустрічається, але він не вкладає свої енергії в жоден із
цих предметів. Він просто називає речі своїми іменами й все.
Якщо на місці Будди буде сидіти звичайна людина, її думки будуть чіплятися за кожен предмет, який
вона бачить. Вона буде думати, дивлячись на тріску, які
безвідповідальні люди ‒ забруднюють ріку. Вона буде
думати, дивлячись на колоду, як би вона використала
цю колоду у своєму господарстві. І вона буде обговорювати у своїй свідомості кожну людину, яка сидить у
човні, що пропливає мимо.
Я навів вам цей приклад, щоб остаточно прояснити вам, як ви своєю свідомістю породжуєте ілюзію, що
оточує вас.
Постійно тримаючи у своїй голові негативні ситуації, з якими ви стикаєтеся в житті, і прокручуючи
свою реакцію на ці ситуації та реакції людей, які оточують вас, на ваші реакції, ви посилаєте свою Богом
дану енергію на примноження навколишньої ілюзії.
316

Те саме стосується будь-якого недосконалого почуття, яке ви допускаєте у свою свідомість. Вам треба
постійно аналізувати всі свої думки й всі свої почуття
та порівнювати їх з еталоном досконалого стану, який
ви повинні завжди тримати у своїй пам’яті. Ось чому
вам необхідно відмовитися у своїй свідомості від такого почуття, як боротьба. Коли ви настроєні на боротьбу, то ви притягуєте предмет боротьби у свій світ.
Це стосується боротьби з упалими ангелами, що
так полюбилася вам. Якщо ви настроєні на боротьбу,
то ви завжди знайдете в людях, які оточують вас, предмет своєї боротьби. І якщо ви не відчуваєте бажання
боротися, то ви не зустрінете на своєму шляху людей,
з якими вам потрібно буде боротися. Мало того, зберігаючи постійно свою свідомість на високому рівні, ви
зможете заразити цим вашим станом свідомості кожного, з ким ви зустрічаєтеся у вашому житті.
Я намагався сьогодні зафіксувати вашу увагу на
вашій свідомості. Тому що це та річ, з якою ви повинні працювати завжди.
І для того щоб вам працювати з вашою свідомістю, погодьтеся, що вам не треба нічого, крім вашого
бажання та вашого прагнення змінити свою свідомість. Я буду радий, якщо сьогоднішня розмова буде
прийнята вами не як абстрактне міркування, а як керівництво до дії.
Я ЄСМЬ Сурія.
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Я ввійду у ваші храми
й буду діяти через вас
Улюблений Ель Морія
28 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія, який знову прийшов до вас
через мого Посланника.
Я ЄСМЬ прийшов для того, щоб затвердити для
вас нове знання та розуміння тих подій, що зараз відбуваються на тонкому плані планети Земля.
Ви знаєте, що відбувається зміна циклів. Багато говорилося про це й у диктовках, даних через цього Посланника, і в диктовках, даних нами через інших Посланників.
Чим характерний нинішній етап тих перетворень,
які відбуваються на Землі у зв’язку зі зміною циклів?
Ви будете здивовані, якщо я скажу вам, що перетворення на тонкому плані практично завершені. Всі
шари тонкого плану, за винятком найнижчих астральних шарів, очищені нами від тих негативних енергій,
котрі змогли проникнути на невластиві їхній суті шари.
Це була грандіозна робота, улюблені, і вона нами
успішно завершена.
Тепер настав етап, коли ми розпочинаємо власне
очищення шарів, близьких до фізичного плану, і очищення самого фізичного плану.
У чому полягає складність? Ті сили, які незаконно змогли проникнути на шари з високими вібраціями,
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зараз притиснуті нами до Землі. І вони шукають будьякий привід, щоб затвердити свої позиції на фізичному плані й найщільніших шарах астрального плану.
Ці сили не мають власного джерела Божественної
Енергії, і вони живляться вашою енергією, яку ви так
необдумано часом надаєте в їхнє повне розпорядження.
Тому зараз на перший план постає питання контролю над витрачанням Божественної Енергії. І лейтмотивом майже всіх цих диктовок, якщо ви уважно їх
перечитаєте, є якраз контроль над витрачанням Божественної Енергії, який Ви, улюблені, повинні здійснювати самостійно.
Кожен з вас є джерелом Божественної Енергії для
вашого фізичного світу. Ви самі, як істоти, наділені
вільною волею, вибираєте, на що вам витрачати даровану вам Богом Енергію.
Ви не можете не витрачати цю енергію. Божественна Енергія надходить у вашу ауру з Божественного
світу безперервним потоком кожну хвилину й кожну
секунду вашого перебування на Землі. І тільки від вас
самих залежить те, як ви розпорядитеся вашою Божественною Енергією.
Сили пiтьми не мають доступу до Божественної
Енергії, але вони дуже досвідчені у способах привласнення вашої Божественної Енергії. Вони забирають
вашу енергію, котру ви так бездумно віддаєте їм через
будь-яку небожественну діяльність, котру ви дозволяєте
собі здійснювати у вашому світі.
Уся сучасна індустрія на 90% працює на задоволення енергетичних потреб сил пiтьми. Чи замислювалися ви коли-небудь про це, улюблені? Вам здається
невинним, якщо ви йдете на концерт рок-музики, або
дозволяєте собі дивитися фільми жахів, мильні опери,
фільми, що сприяють пропаганді насильства.
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Вам здається невинним, якщо ви, наслідуючи моду, купуєте ніяк не потрібні вам предмети, речі. Кожна річ, що вами купується, несе в собі певні вібрації.
І є речі, що несуть у собі Світло, а є речі, які відбирають ваше Світло. Чи замислюєтеся ви про це, коли витрачаєте ваші гроші, інший еквівалент вашої Божественної Енергії на придбання небожественних речей?
Чи радитеся ви зі своїм Я Христа, коли здійснюєте
свої покупки?
Кожну мить вашого життя ви робите вибір, і цей
ваш вибір направляє вашу Божественну Енергію або
на множення ілюзії цього світу, або на згортання цієї
ілюзії.
Ви забарвлюєте вашу Божественну Енергію чудовими почуттями, наповненими радістю та любов’ю, і
ви підносите вібрації цього світу. І коли ви наповнені
негативними думками й почуттями, то ви наповнюєте
цей світ важкою енергією, в’язкою патокою вашого негативу.
І тільки ви самі можете здійснити контроль над
кожним ергом Божественної Енергії, що вами витрача320

ється. Ми не можемо зробити це за вас. Ми б дуже хотіли, щоб кожен з вас перетворився в електрод Світла,
що наповнює навколишній світ вібраціями гармонії,
краси, любові, радості. І ми беремо на себе зобов’язання допомагати кожному з вас, хто щиро захоче допомогти нам у нашій справі очищення вашої октави від
сил пiтьми. Але ми не можемо змусити вас зробити цей
вибір, улюблені.
Ми пропонуємо вам дуже просте рішення, яке не
потребуватиме від вас навіть додаткових витрат часу,
необхідного для читання молитов. Хоча молитви зараз
необхідні світові як ніколи, будучи додатковим джерелом Світла для фізичної октави. Але, якщо ви постійно будете контролювати себе, як ви витрачаєте свою
Божественну Енергію, це не вимагатиме від вас ніяких додаткових витрат. Навпаки, буде сприяти економії
ваших грошових коштів. Тому коли ви задумаєтесь над
тим, куди ви витрачаєте ваші гроші, то з’ясується, що
90% речей і продуктів, які ви купуєте, ніяк не потрібні вам для підтримки вашого фізичного тіла. Навпаки, вони сприяють руйнуванню вашого тіла, i ви стаєте
залежні від цілої індустрії, котра втягує вас спочатку
у процес руйнування вашого фізичного тіла й вашої
психіки, а потім послужливо пропонує вам величезний набір коштовних засобів, які нібито сприяють відновленню вашого здоров’я.
Контролюйте себе впродовж дня. Слідкуйте за вашими думками, за вашими почуттями. Куди спрямовані ваші думки, туди тече ваша енергія. Подивіться,
про що ви думаєте. Ви думаєте про несправедливий
уряд, і ви посилаєте свою енергію членам вашого уряду; ви думаєте про те, як несправедливо з вами обійшовся ваш начальник на роботі, і ви посилаєте йому
вашу енергію; ви думаєте про сюжет щойно переглянутої мильної опери, і ви посилаєте свою енергію на
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множення цілого егрегора штучних думок і почуттів,
що міститься на астральному плані.
Ви відповідальні за кожен ерг енергії, який ви бездумно витрачаєте. І щораз, коли ви витрачаєте вашу
енергію не відповідно до Божественних принципів, ви
творите карму. І тоді, коли ви обізнані про кармічний
Закон і все-таки продовжуєте порушувати Божественні принципи на догоду вашому его, ваша карма має
більш важкий характер.
Повірте, ми не кажемо наші слова марно. І ми не
витрачаємо нашу енергію марно. Кожне слово, сказане
вам у цих диктовках через цього Посланника, спрямоване саме на те, щоб дати вам ті знання, у яких ви найбільш маєте потребу в цей момент.
Тому ми не втомлюємося повторювати вам одне й
те саме: ви відповідальні за витрачання своєї енергії, і
ви відповідальні за витрачання своєї енергії подвійно,
якщо продовжуєте свій попередній спосіб життя після
читання цих диктовок і вмовляєте себе, що все, що говориться в цих диктовках, вас ніяк не стосується.
Ви перебуваєте у втіленні у фізичній октаві, і багато хто з вас перед втіленням взяв на себе зобов’язання допомогти людству в цей найтяжчий час переходу. І ми зараз нагадуємо вам про взяті на себе зобов’язання.
Не кажіть потім, коли ви постанете перед Кармічним Правлінням, що ви нічого не знали й ні про що
не здогадувалися, що вас не попереджали, і ви нічого
не чули.
Я повторюю вам знову й знову. Час навчання закінчився. Від вас потрібні конкретні дії та конкретні
кроки на фізичному плані.
Ясніше сформулювати наші вимоги до вас, ніж
так, як це дано через цього Посланника, уже навряд
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чи вдасться. Ви повинні змінити пріоритети своєї свідомості.
Зрозумійте, що ми безсилі щось зробити на вашому фізичному плані, не маючи вашої допомоги й
підтримки. Ми не маємо доступу у ваш фізичний світ,
хіба, якщо хтось із вас не підготує свій храм до нашої
присутності й не зробить заклик використовувати свої
чотири нижніх тіла для того, щоб ми могли скористатися вашими руками і ногами для здійснення наших
планів.
Отже, я даю вам цей заклик. І, будь ласка, робіть
його щодня.
«В ім’я Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ, в ім’я моєї
могутньої Я ЄСМЬ Присутності, в ім’я мого Святого Я Христа я закликаю улюбленого Ель Морію
ввійти в мій храм і діяти через мене для прояву Волі Бога у фізичній октаві й щільних шарах астрального плану. Улюблений Ель Морія, я надаю у твоє
повне розпорядження всі мої чотири нижніх тіла:
фізичне тіло, астральне тіло, ментальне тіло й ефірне тіло. Дій через мене, якщо на це є Божа Свята
Воля. Та здійсниться Воля Бога. Амінь».
І я обіцяю вам, що, як тільки трапиться нагода, я
ввійду до ваших храмiв i буду діяти через вас.
І так ми змінимо цей світ! І Земля буде жити й стане
чудовою зіркою свободи, радості й любові!
Я ЄСМЬ Ель Морія,
і я давав це Послання з точки
найвищої Любові до вас.
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Ви можете отримати
у своє розпорядження
найпотужніший інструмент Бога
Улюблений Ель Морія
29 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія, який прийшов до вас!
Я ЄСМЬ прийшов, щоб дати невелике Вчення, пов’язане з можливістю, яку ви набуваєте, коли ваші чотири нижніх тіла й ваші чакри стають чисті.
Ви знаєте, що в більшості людей, які живуть на
планеті Земля в цей час, чотири нижніх тіла перебувають у вкрай забрудненому стані. А оскільки ви знаєте,
що ваші чакри пов’язують ваші тонкі тіла між собою
та з Божественним світом, то й ваші чакри перебувають
у дуже жалюгідному стані.
Тому я маю намір сьогодні дати вам деяке Вчення, пов’язане з можливостями, які ви набуваєте, коли
ваші чакри чисті. І абстрактні міркування про очищення ваших чотирьох нижніх тіл і чистоту ваших чакр
набудуть для вас більш практичне звучання.
Отже, ваші чакри. Ви знаєте, що ви маєте сім основних чакр, розташованих уздовж хребетного стовпа,
і ви маєте також чакри таємних променів, які розташовані вздовж хребта, і ви маєте ще багато чакр, розташованих у багатьох частинах вашого тіла. Всього, ви
знаєте, що існує 144 чакри.
12 чакр передають у ваш світ досконалі Богоякості
на 12 космічних променях, і кожна якість несе в собі
ще 12 відтінків, або напівтонів. І коли ваші чакри роз324

криваються подібно до чарівних квіток, то ви стаєте
провідником досконалих Богоякостей у вашу фізичну
дійсність.
Бог передбачив заздалегідь всi можливі зловживання, які могло допустити людство неправильним використанням Божественної Енергії. Тому, коли ви невірно
використовуєте Божественну Енергію з погляду Божественного Закону, що існує в цьому Всесвіті, це насамперед відображається на пропускній можливості ваших
чакр. І Божественна Енергія, яка надходить у ваші тіла
по кришталевій струні, обмежується природним шляхом. Це подібно до того, як кран, через який струмує
Божественна Енергія, що надходить у фізичний світ,
трохи прикручується, поки зовсім не закривається. І ваші можливості зловживати Божественною Енергією
зменшуються.
Тому той стан свідомості, який притаманний людству на нинішньому етапі його розвитку, не може мати у своєму розпорядженні необмежену Божественну
міць. Тому що перше, що зробила б ваша свідомість,
маючи доступ до безмежного джерела Божественної
Енергії, вона стала б використовувати цю енергію для
задоволення потреб свого его. А ви знаєте, що потреби
вашого его неможливо задовольнити. Вони безмежні.
Тому доступ до Божественної Енергії у більшості людства надійно перекритий. І для того, щоб отримати
доступ до Божественної Енергії, вам доводиться вставати на Шлях Посвячень. І цей Шлях займає не одне
життя. У виняткових випадках, і тільки для наших
обраних чола, ми дозволяємо пройти цей Шлях
упродовж одного життя.
Ви отримуєте тести, або випробування, на кожну
Богоякість. І ви повинні пройти кожен такий тест
12 разів. Разом ви повинні пройти 144 тести для ус325

пішного закінчення посвячень на 12 основних чакрах,
що необхідно для їхнього розкриття. І якби не повторні тести, котрі вам доводиться проходити через
свою недбалість, то ви могли б домогтися успіху впродовж всього лиш декількох років.
Що ж дає вам розкриття ваших чакр? Чому вам
треба до цього прагнути?
Людина, яка має у своєму розпорядженні такий
потужний інструмент, як розкриті чакри, може надавати світу неоціненне служіння. І головна частина цього служіння полягає в очищенні навколишнього світу
від будь-яких негативних вібрацій і негативних енергій.
Міць ваших чакр здатна нейтралізувати абсолютно неймовірну кількість хибно кваліфікованої енергії,
якою буквально просякнутий ваш світ. Коли ви, улюблені, читаєте ваші веління або молитви, то ви залучаєте додаткове Світло у ваш світ. І це Світло приходить
у ваш світ через ваші чакри. Тепер уявіть собі, наскільки більше Світла ви здатні провести у ваш світ, якщо
ваші чакри повністю розкриті. І оскільки до того моменту, коли розкриваються всі ваші чакри, ви стаєте
досконалим Буддою, тобто досягаєте у своїй свідомості рівня свідомості Будди, то ви не можете допускати
навіть у своїх думках нічого, що завдавало б найменшої шкоди навколишньому світові й живим істотам,
що вас оточують.
Ви постійно перебуваєте в молитовному стані свідомості. І вам навіть не треба вимовляти слова молитви, щоб постійно перебувати в молитовному стані
свідомості.
І ваші чакри працюють часом навіть незалежно
від вашої свідомості подібно до пилососа, що втягує
все сміття з навколишнього світу, і наповнюють цей
світ бездоганно чистою Божественною Енергією.
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Тому, коли ваші чакри розкриті, ви можете звернутися до вашої Я ЄСМЬ Присутності й попросити
направити енергію ваших чакр для вирішення тієї чи
іншої ситуації у вашому світі. І якщо ваше прохання
відповідає Законові Бога, то ваша Я ЄСМЬ Присутність сама буде керувати роботою ваших чакр і енергія
буде спрямована в ту конкретну ситуацію, про яку ви
просите у вашому заклику.
Ви можете використовувати енергію вашої чакри
горла для свого захисту, а також для захисту всіх тих,
кого ви маєте право відповідно до Божественного Закону захистити.
Ви можете трансмутувати карму за допомогою ваших чакр, не тільки свою карму, оскільки своєї особистої карми ви до цього часу вже не маєте, але карму
планети, країни. Ви можете надавати адресну допомогу
тим людям, котрі, ви бачите, потребують вашої допомоги й просять вас надати їм допомогу.
Це воістину фантастичні можливості й воістину
неоціненна допомога людству, яку ви можете надати, якщо ви проходите необхідні посвячення для розкриття ваших чакр.
Щоб була зрозуміла міць, яка в такому випадку
надходить у ваше розпорядження, я наведу вам такий
приклад. Десять хвилин пульсації вашої центральної
чакри, що трансмутує карму, замінять читання велінь
фіолетового полум’я протягом 400 годин. Це воістину
найпотужніший інструмент, улюблені, і цей інструмент
прихований всередині вас.
Метою сьогоднішньої бесіди було розкрити для
вас перспективи й можливості наступного кроку.
Улюблені, багато хто з вас готовий до цього кроку
й багато хто перебуває на півдорозі до повного розкриття своїх чакр.
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Ви повинні знати, до чого вам спрямовуватися і
який наступний крок. Ви отримаєте у своє розпорядження міць, яка повністю підконтрольна вашій
Я ЄСМЬ Присутності. І якщо ви спробуєте використовувати цю міць не відповідно до Волі Бога, то ваші
чакри просто не будуть пульсувати. І якщо ви всетаки знайдете спосіб, як обійти Космічний Закон і
використовувати Божественну Енергію у ваших особистих цілях, то ваші чакри закриються і вам буде відмовлено в осяжному майбутньому мати доступ до Божественної Енергії.
Бог готовий дати вам найдосконаліший інструмент,
такий необхідний вам у цей важкий для Землі час. Беріть. Користуйтеся. І тільки від вас самих, улюблені, залежить, отримаєте ви у своє розпорядження цей
досконалий інструмент чи ні.
Я кажу вам: час прийшов, ви можете отримати у
своє розпорядження цей потужний інструмент Бога.
Вам необхідно тільки зробити вибір і полинути
Шляхом Посвячень і пройти із честю кожне з посвячень, яке Бог дозволить вам пройти.
Я ЄСМЬ Ель Морія,
і до зустрічі на Шляху Посвячень.
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Намагайтеся пристосуватися
до нових умов.
Міняйте вашу свідомість
Вселенський Будда
30 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Вселенський Будда. Так називається
моя посада в Божественній Ієрархії, що існує в цьому
Всесвіті.
Я ЄСМЬ Будда, і завдяки властивості повсюдності,
притаманній мені і яка є моєю природою, я можу бути
присутнім у кожній точці цього Всесвіту, і я можу також бути присутнім у всіх живих істотах.
Єдине місце, де я не можу бути присутнім, ‒ це
ваш світ та інші щільні світи, вібрації яких надто низькі для моєї присутності.
Тому я можу бути тільки в тих живих істотах, які
у своїй свідомості досягли рівня Будди й побажали
взяти втілення на Землі в цей складний перехідний
час як акт безкорисливого служіння людству Землі.
Планом Бога для людства Землі є становлення Буддами всіх життєпотоків, які населяють зараз планету
Земля. Цей рівень свідомості може бути також названий Божественною свідомістю. І цей етап розвитку
людства відповідає Божественному задумові, відповідно до якого людина у своєму розвитку зможе піднятися на наступний рівень еволюційного розвитку й
стати боголюдиною.
Не є ніяким секретом, що той рівень свідомості,
на якому зараз перебуває людство, дуже мало відрізняє
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вас від тварин. І не буде ніяким секретом, якщо я скажу, що багато живих істот, яких ви вважаєте тваринами, досягли набагато більших ступенів розвитку своєї
свідомості, ніж багато хто з людей.
Я маю на увазі деякі види китів і дельфінів. За
своїм рівнем розвитку ці істоти набагато випередили
своїх побратимів, які ходять по Землі. Їхня енергетична
система, їхні чакри дозволяють їм підключатися до світового й вселенського банку даних. І ми використовуємо фізичні форми цих істот для того, щоб отримати
уявлення про ситуацію на Землі. Перебуваючи у важкодоступних і безлюдних частинах океанів, наші від331

дані співробітники зберігають і підтримують баланс
для планети Земля.
Я сподіваюся, що людство Землі все-таки досягне
того рівня свідомості, що називається іноді буддхічною
свідомістю, яка дозволить людству Землі перейти на
наступний етап еволюційного розвитку.
Ви підтримуєте своєю нерозвиненою свідомістю
технократичну цивілізацію, що існує на вашій планеті.
І я прийшов вам сказати, що в задум Бога для планети Земля не входить підтримка вашої технократичної
цивілізації.
Усе, що не відповідає задумові Бога, буде стерте з
лиця землі.
Є багато цивілізацій, крім вашої планети у Всесвіті, котрі встали на шлях технократичного розвитку.
І для всіх цих цивілізацій властивий відрив від вселенської інформаційної бази.
Я змушений використовувати ці технічні терміни,
щоб донести вашою мовою інформацію, якої ви зараз
потребуєте.
Ви підключаєтеся до вселенської інформаційної
бази на тому етапі розвитку вашої свідомості, який
відповідає рівню свідомості Будди. На цьому рівні свідомості ви стаєте боголюдиною. Ваші чакри розкриваються, і це дозволяє вам вільно обмінюватися інформацією з усім космосом, з кожною істотою цього
Всесвіту, яка досягла аналогічного вашому рівня розвитку свідомості.
Для вас перестають існувати будь-які просторові і часові межі. Ви маєте доступ до будь-якої інформації, котра існує в бібліотеках і сховищах цього Всесвіту.
Звичайно, існують різні ступені розвитку буддхічної свідомості. І на першому етапі ви можете не воло332

діти всіма здібностями, і ваше інформаційне коло не
виходитиме за рамки вашої планети. Але поступово
ви будете розширювати вашу свідомість і вийдете спочатку на рівень вашої сонячної системи, потім на рівень вашої галактики, потім на рівень системи ваших
галактик.
Можливості для зростання вашої свідомості безмежні, і коли ви у своїй свідомості переростете цей
Всесвіт, ви отримаєте народження в новому Всесвіті,
що відповідає рівню розвитку вашої свідомості або
переймете на себе за вашим бажанням посади Будд у
нижчих Всесвітах, щоб зберігати баланс для живих
істот, які розвиваються в цих Всесвітах.
Метою мого сьогоднішнього відвідування є донести до вас інформацію про наступний етап вашого
розвитку.
І цей етап не пов’язаний з вашою технократичною цивілізацією. Тому все, що не відповідає задумові Бога і є насадженням ідей і концепцій розвитку, що
не відповідають Волі Бога, буде поступово заміщено
еволюційними, відповідними Волі Бога концепціями й
напрямами розвитку.
Усе, що буде надто чинити опір, буде забрано з
фізичного плану або серією катаклізмів, або притягнеться за своїми вібраціями до тих технократичних
острівців, які ще існують у цьому Всесвіті, але чиї дні
також полічені.
Я зараз описав вам план, який повинна наслідувати планета Земля. Однак прошу вас, не прикладайте
цей план до ваших земних мірок літочислення. Все це
станеться, але станеться за цикли часу, які непорівнянні із циклами вашого життя як тваринної людини.
Ваша система обчислення часу не пристосована
до того, щоб дати вам правильні орієнтири й терміни.
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Однак, щоб прямувати, щоб зберігати у вашій свідомості орієнтир, за яким слід рухатися, конкретні терміни не потрібні.
Ще трохи про наболіле. Ви бачите навколо себе
приклад з багатьма видами тварин, які вимирають, не
пристосувавшись до нових умов існування.
Завжди важко дивитися на картину вимирання. Однак те, що нежиттєздатне в нових умовах, іде або видозмінюється. Така сама аналогія з людиною-твариною, видом, до якого ви в цей момент належите. Ви
повинні або пристосуватися до нових умов існування
на вашій планеті, або цей вид підлягатиме вимиранню.
Зрозумійте: умови існування вам не сила змінити.
Є щось у цьому Всесвіті, що не піддається вашому
регулюванню, як вода у крані або температура у вашій оселі.
Є вселенський Закон, який регулює умови існування на вашій планеті. І зараз ми просто додали вібрацій для вашого плану. Ви не можете цього не відчувати.
Тому, будь ласка, намагайтеся пристосуватися до
нових умов. Міняйте вашу свідомість. Ключі, як змінювати свою свідомість, вам даються.
Ви маєте всі необхідні керівні вказівки, а слідувати цим вказівкам чи ні, ви вибираєте самі. Це ваша
вільна воля, і ви можете діяти відповідно до вашої
вільної волі доти, поки зовнішні умови цієї планети
дозволять вам це робити.
Я дав вам перспективи вашого розвитку, і я попередив вас про небезпеки, що загрожують вам. А зараз
я замовкаю та покидаю вас. Мені було дуже приємно
розмовляти з вами сьогодні через цього Посланника.
Дякую.
Я ЄСМЬ Вселенський Будда.
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Я взяв на себе гріхи світу,
але головне, що я зробив,
це вказав вам Шлях
Улюблений Ісус
1 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Ісус Христос, який прийшов до вас сьогодні через цього Посланника Тетяну.
Я ЄСМЬ який прийшов! У цей день, коли православні християни відзначають світле свято Великодня в
пам’ять про моє воскресіння після розп’яття на хресті.
Символ розп’яття та символ воскресіння, ви знаєте,
належать не тільки тій події, яка мала місце 2000 років тому.
Це ті символи, що стосуються кожного з вас, які
нині живуть на Землі. І кожен з вас повинен пройти
своє розп’яття та своє воскресіння. Тому сьогоднішнє свято нехай стане вам нагадуванням про ваш Шлях
Посвячень і про ті випробування на цьому Шляху,
котрі на вас чекають.
Це не означає, улюблені, що ви будете неодмінно
розп’яті так, як був розп’ятий я. І це не означає, улюблені, що ви воскреснете так, як воскрес я. Але ці події неодмінно стануться на заключному етапі ваших
посвячень.
Станеться ваше розп’яття, коли ви будете висіти
на хресті між життям і смертю. Між життям вічним і
смертним перебуванням у вашому світі. Ви усвідомите
тлін фізичного світу, що навколо вас, і відчуєте дотик
до вічного світу. І ті відчуття, які ви будете пережи335

вати при цьому вашому посвяченні, можна порівняти
з тим процесом розп’яття, котрий мені довелося пережити. Ваше фізичне тіло й всі ваші тонкі тіла будуть
страждати. Ви будете відчувати не тільки свiй біль,
але ви будете відчувати біль кожної живої істоти, яка
страждає у вашому світі. Ви повною мірою відчуєте
недосконалість вашого світу.
Ви будете стикатись із цими недосконалими станами свідомості навколо вас, і ви зробите вибір: пожертвувати собою, пожертвувати всім, що у вас є, навіть
пожертвувати вашим фізичним тілом для того, щоб допомогти істотам, які вас оточують і страждають, котрі
не відають причин, через які вони страждають.
Так, улюблені, люди, уже готові до пробудження,
чий термін настав, відчувають такі страшні муки й
страждання, що вони готові прийняти допомогу кожного, хто пояснить їм причину їхнього страждання.
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І буде добре, якщо поруч з ними опиниться людина, яка вже усвідомила стан перебування між двома
світами і яка вже зробила вибір на користь світу Божественного.
Улюблені, багато хто з вас вже пережив своє розп’яття, і багато хто вже близький до проходження свого розп’яття. Це стан вашої свідомості, коли ви усвідомлюєте своє призначення, коли ви приносите в
жертву всього себе на благо всіх живих істот. І ці живі істоти, замість того щоб дякувати вам і вихваляти,
будуть намагатися принизити вас, заподіяти вам біль,
вони будуть переслідувати вас і прагнути покарати.
І у хвилину, коли здається, що вам вже несила
переносити це нелюдське напруження всіх ваших сил,
ви усвідомлюєте, що ці люди не відають, що творять.
І ви пробачите їх всіх, і, більш того, ви побажаєте
взяти на себе їхні гріхи, котрі застилають їм очі й не
дають побачити Істину.
І ось тоді ви пройдете своє розп’яття на хресті
матерії.
І після цього ви будете готові до воскресіння. Як
стану вашого повного співзвуччя з Волею Бога й повного очищення від людських думок і почуттів.
Це воістину воскресіння, тому що ваш Дух отримає можливість діяти через вас. І ви стаєте вже невразливі для будь-яких стріл, спрямованих на вашу адресу. Немає нічого у вашому фізичному світі, що може
заподіяти вам шкоду.
Ви воскресили свої духовні енергії і утримуєте ці
духовні енергії на вашому фізичному плані. І ніщо з
мерзоти запустіння, що оточує вас, уже не може вплинути на вас ніяким чином. Навпаки, улюблені, ви однією своєю присутністю здатні зупинити будь-які прояви недосконалості у вашому світі.
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І ви отримуєте додаткову можливість здійснювати
ваше служіння, і допомога, котру ви при цьому здатні
надавати людям, які вас оточують, є допомогою самих
Небес. Тому що вже немає в вас самих нічого, що відрізняло б ваш стан свідомості від Божественного.
Не вірте тим, хто буде вам говорити, що був тільки один Син Божий і тільки Він один міг взяти на себе
всі гріхи світу.
Так, я взяв на себе гріхи світу, але головне, що я
зробив, це вказав вам Шлях, яким ви повинні піти і
яким ви вже йдете.
Я дав вам шлях, Трояндовий Шлях, усіяний трояндами й шипами. І немає іншого шляху, прямуючи яким
ви можете досягти Царства Отця вашого на Небесах.
Улюблені, мене переповнює почуття Любові до
вас. Я бачу ваше служіння, і я бачу, як важко вам доводиться у ваш час. Події розгортаються так швидко,
що ваша свідомість ледь встигає пристосуватися до
швидкої зміни декорацій.
І ті, хто встав на Шлях служіння та впевнено йде
ним, отримають підтвердження правильності обраного Шляху, як хвилини тихої радості, невимовного блаженства, що відвідують їх. Улюблені, запам’ятовуйте
ці хвилини, усотуйте ці стани блаженства всіма клітинками й атомами своєї істоти. Ловіть ці хвилини
блаженства. Це дасть вам сили, і енергію, і можливість
пройти всі ваші тести, усі ваші випробування на Шляху.
Нехай Любов буде постійною вашою супутницею
у всі хвилини вашого життя. І якщо ви не відчуваєте почуття Любові, просіть мене, звертайтеся до мене,
і я зроблю все від мене залежне, щоб повернути вам
вашу Любов.
Любов є тим знаком на вашому Шляху, який говорить про те, що ви йдете вірним шляхом.
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Ви не повинні пов’язувати це почуття з конкретною людиною, і ви не повинні вимагати відповідної
любові натомість. Хоча часом саме Любов, яку ви відчуваєте до конкретної людини, рятує вас у найважчі
періоди ваших випробувань.
Коли ви любите, вам більше не треба нічого. Ви
готові просто відчувати цей стан і насолоджуватися
цим станом. І всі ваші проблеми, усі ваші недосконалості й недосконалості навколишнього світу розчиняються цим універсальним розчинником, одвiчно властивим цьому Всесвітові.
Полум’я істинної Божественної Любові здатне оселитися тільки в серцях тих людей, які не втратили
свій зв’язок з Божественним світом. І саме це почуття здатне підняти ваші вібрації та зробити їх відповідними постійно зростаючим вібраціям вашого фізичного плану.
Ті, хто не здатний засвоїти енергії Любові, почуватимуть себе дедалі більш відірваними від вашого світу. І рано чи пізно вони вирішать або скоритися енергії Любові, або назавжди покинути цей світ,
у котрому вони не зможуть більше перебувати через
надто великі розбіжності у вібраціях.
Улюблені, я був радий скористатися цією можливістю та зустрітися з вами цим днем, у який, я знаю,
що більшість тих, хто читає ці рядки, святкує подію
мого воскресіння. Дозвольте й мені приєднатися до
вашого святкування та відсвяткувати перемогу воскресіння тих з вас, хто досяг у своїй свідомості воскресіння Божественних вібрацій і хто повністю співзвучний мені й іншим Вознесеним Владикам.
Це велика перемога, улюблені, тому що ви досягли того стану, який дозволяє нам перебувати у ваших
храмах!
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Сікстинська капела. Біля 1511 р.

І ви не повірите мені, якщо я скажу, що на Небесах залишилася вже набагато менша частина мене, ніж
та частина, яка перебуває на Землі у ваших храмах.
У храмах тих, хто запросив мене ввійти у свої храми
й чиї вібрації дозволяють мені це робити.
Я скажу вам також по секрету, що більшість Вознесених Владик, які зберегли свої зв’язки з невознесеним людством, так само перебувають серед вас, у
ваших тілах і в тілах ваших братів і сестер.
Світи зближуються. Настав час, коли наші світи
будуть все ближче й ближче один до одного за своїми
вібраціями. І все більша й більша кількість вас, улюблені, матимуть контакт із нами й усвідомлювати це
своєю зовнішньою свідомістю.
Я був радий нашій сьогоднішній зустрічі. Я посилаю вам всю Любов мого серця та приймаю Любов
ваших сердець.
Я ЄСМЬ Ісус, ваш брат.
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Кожен ваш акт служіння всім
живим істотам зменшує імовірність
чергового катаклізму, що загрожує
Господь Світу Гаутама Будда
2 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Господь Світу Гаутама Будда, який прийшов до вас через цього Посланника.
Я ЄСМЬ прийшов, щоб ознайомити вас із деякими подіями, що сталися та збираються статися на планеті Земля.
Ви знаєте, що в цей момент я займаю посаду Господа Світу, і ця посада передбачає підтримання балансу на планеті Земля.
Зовсім недавно, наприкінці 2003 року, Земля постала перед складною ситуацією. Серія гігантських катаклізмів мала статися у зв’язку з неможливістю збалансувати негативні енергії людства.
Людство, яке нічого не підозрювало, продовжувало перебувати на святі життя. Людей мало турбували
пророцтва й передбачення, що даються нами.
Порушення енергетичного балансу носило характер, який міг призвести навіть до повного руйнування
існуючої на Землі цивілізації.
Чому ж нічого не сталося? Ви можете говорити
про диво, ви можете говорити про те, що пророцтва
не справдилися. Однак див, у тому розумінні, як ви
припускаєте, не буває. За будь-яке диво доводиться
платити.
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І якщо енергія, котра щільним кільцем оточує планету, не піддається трансмутації та не вистачає моці
енергії Світла, яка могла б збалансувати перевагу негативу, що існує на планеті, то повинна бути зроблена
спроба, щоб відновити необхідну рівновагу.
Ви знаєте, що передбачувані події, пов’язані із серією глобальних катастроф, були напророчені нами заздалегідь. І ми готувалися до цих подій. І дар фіолетового полум’я, який отримало людство наприкінці минулого століття, був одним з балансуючих факторів.
І якби фіолетове полум’я було використане відповідно до наших планів, то небезпека катаклізмів могла
б бути відвернена повністю.
Але ви знаєте, що цього не сталося. І у 2003 році
світ стояв на межі руйнування. Тепер я можу вам про
це сказати.
Що ж сталося? Чому не було катаклізму, принаймні, катаклізму, що загрожує існуючій цивілізації?
Як Господь Світу, у чий основний обов’язок входить підтримання балансу для цієї планети, я пожерт-
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вував всіма своїми тілами, усім своїм моментумом досягнень. Я приніс на Вівтар все, що є моєю індивідуальністю.
А оскільки моментум Світла, яким я володів, був
величезний, то цього моментума вистачило, щоб запобігти катаклізмові.
Ви запитаєте, навіщо треба було приносити таку
жертву? Адже душа людини безсмертна, і людство
продовжувало б своє існування на тонкому плані цієї
планети.
Улюблені, людство не готове у своїй масі до існування на тонкому плані. І, утративши фізичну платформу, воно у своєму розвитку відсунулося б на мільйони років від передбаченого Божественного плану.
Тому моя жертва була повністю виправдана, і вона
відбулася. Ви маєте можливість жити.
Однак милість Бога не має меж, і за рішенням
Кармічної Ради Великого Центрального Сонця за матрицею мого життєпотоку були відновлені всі мої тіла.
І для відновлення цих моїх тіл використовувалася
енергія з каузального тіла улюбленого Саната Кумари.
Я воскрес, як птах Фенікс. І я отримав можливість
знову служити всім живим істотам планети Земля.
Усі дива, що відбуваються в цьому Всесвіті, відбуваються завдяки самопожертві й служінню цілої Ієрархії Iстот Світла. І кожна Істота, яка стоїть на вищому
ступені розвитку свідомості, готова пожертвувати собою з любові й жалю до тих живих істот, які стоять
на нижчих ступенях свого розвитку.
Я привів вам цю свою розповідь для того, щоб ви
замислилися над своїми вчинками. Кожен з вас може
вносити свій внесок у формування щільної енергетичної кірки, що складається з негативної енергії. І кожен
з вас може сприяти розчиненню цієї кірки, що навко343

ло планети Земля. Все залежить від вас, улюблені. Ви
бачите, що Небеса роблять все, що в їхніх силах. Але
чи замислювалися ви, що може настати межа Божественної милості?
Я прийшов сказати вам, що той моментум Світла,
який я пожертвував для стабілізації становища на Землі, вичерпав свою енергетичну можливість.
І із цього моменту від кожного з вас буде залежати, накопичення яких енергій в аурі Землі буде переважати найближчим часом.
Щоб запобігти надалi великому напруженню, яке
може призвести до глобального катаклізму, ми прийняли рішення допустити більш дрібні катаклізми, подібні
до землетрусу на півдні Азії та викликаного цим землетрусом цунамі наприкінці грудня минулого року.
Тому щораз, коли в цьому році й у наступні роки
будуть відбуватися природні катаклізми, стихійні лиха,
техногенні катастрофи, війни, терористичні акти, соціальні вибухи, екстремальні погодні умови, нехай для
вас це стане нагадуванням про складну ситуацію на
планеті Земля і про ту відповідальність, яку ви несете
за майбутнє цієї планети.
Я усвідомлюю, що дуже багато людей на планеті
Земля не здатні зрозуміти зв’язки між їхніми діями,
думками й почуттями й катаклізмами, що відбуваються на Землі. Однак такий самий Закон, який діє в цьому Всесвіті, поширюється і на цю планету.
Ті з вас, хто має більш розвинену свідомість, зобов’язані служити тим індивідуумам, хто ще не досяг
рівня усвідомлення тісного взаємозв’язку між всім,
що існує на цій планеті.
Ось чому в цих диктовках ми повторюємо знов
і знов про вашу відповідальність за ваші думки, почуття, справи. За всі вчинки, які ви здiйснюєте у сво344

єму житті. За витрачання кожного ерга Божественної
енергії.
І, як завжди, на тих, хто має бiльшу свідомість, лягає бiльша частина роботи й відповідальності зі стабілізації становища на Землі.
Я прийшов до вас у цей місяць Весак, коли не
тільки буддисти, але й люди в багатьох країнах світу
відзначають день мого народження, і мого просвітлення, і мого злиття з Вічним Світлом.
Тепер ви до цих подій можете додати день мого
нового народження, коли я отримав можливість продовжити своє служіння людству, завдяки наданій мені
милості й завдяки заступництву й допомозі, наданій
мені Санатом Кумарою, моїм вічним Гуру й найближчим мені Владикою.
Я сподіваюся на те, що у ваших общинах завжди
буде переважати дух взаємодопомоги, підтримки й
служіння.
Кожен ваш акт служіння ближньому, служіння всім
живим істотам підвищує вібрації планети Земля та
зменшує імовірність чергового катаклізму, що загрожує.
Судіть про своє духовне просування не за кількістю годин, які ви провели в молитвах і медитаціях. Судіть про своє духовне просування за тією допомогою,
яку ви надаєте всім живим істотам, включаючи людей,
тварин і рослини. Судіть про своє духовне просування за тими думками й почуттями, які переважають у
вашій свідомості.
Це й буде тими плодами, за якими Ісус закликав
вас судити.
Я прощаюся з вами.
Я ЄСМЬ залишаюся у світі. Гаутама.
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Ви живете в дивно благословенний час.
Ви маєте можливість безпрецедентного
внутрішнього зростання
Могутній Космос
3 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Могутній Космос, який прийшов до вас
цим днем.
Я прийшов, щоб трохи розширити межі вашого
сприйняття світу. Я ЄСМЬ Космічна Істота. І Я ЄСМЬ
який мешкає в цьому Всесвіті. І весь Всесвіт є моєю
домівкою.
І це справді диво, що я ось так запросто можу
прийти до вас у ваші земні оселі й дати вам своє Вчення. Милість Небес воістину безмежна.
Ви пов’язуєте свою свідомість із вашим світом, і
ви мислите в межах вашого світу. Тому, якщо я буду
говорити вам про речі, про які ви не маєте жодного
уявлення, ця інформація пройде повз вашу свідомість
і не залишить у ній сліду.
Космос наскрізь пронизаний енергією, і Космос
наскрізь пронизаний інформацією. Ця інформація буквально проходить крізь вас безперервним потоком.
У Космосі немає ніяких таємниць. І тільки ваші вібрації, рівень ваших вібрацій відділяє вас від всіх таємниць Космосу.
І кожен з вас, піднімаючи свої вібрації, отримує
доступ до все нових і нових рівнів знання. Ви у своїй свідомості нескінченно піднімаєтеся до вічної Істи346

ни. І цей ваш шлях до Божественної Істини вимагає від
вас напруження всіх ваших сил. Тільки відчуваючи
стан постійного напруження та постійного подолання
себе, ви зростаєте, і ви піднімаєтеся все вище й вище
до вершини Божественної свідомості.
І ви переходите з одного світу в інший світ, ви
подорожуєте цим Всесвітом, потім ви здобуваєте можливість подорожувати іншими Всесвітами.
Напевно, для багатьох з вас буде несподіванкою,
якщо я скажу, що все перебуває всередині вас. І світи
з’єднуються всередині вас. І всі ваші досягнення накопичуються всередині вас. Ви абсолютно унікальні. І ви
дійсно створені за образом і подобою Бога. Власне, ви
і є Боги.
Ви спочатку були народжені Богами, і ви побажали створити цей ілюзорний світ, у якому ви перебуваєте. І ось нарешті ви досхочу награлися у вашій ілюзії.
І настав час повернутися до своєї реальності, у ваш
рідний світ.
Ви знаєте, що ваша будова подібна до матрьошки.
Ви маєте фізичне тіло, але ви маєте також інші, тонші
тіла, які складають вашу ауру. Ви маєте астральне тіло,
ментальне тіло, ефірне тіло. Ви знаєте, що ці тонкі тіла
пов’язані системою чакр. Ви знаєте сім основних чакр,
розташованих уздовж хребетного стовпа.
Рівень вашого розвитку визначається насправді
чистотою ваших чакр. І чим більша кількість ваших
чакр розкрита, тим до більшого обсягу космічної інформації ви маєте доступ.
Я хочу сьогодні поговорити про чакри таємних
променів. Ці чакри розташовані між сімома вашими
основними чакрами. І ці чакри пов’язані з вашими вищими тілами, з вашим Я Христа, з вашим каузальним
тілом і з вашою Я ЄСМЬ Присутністю.
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Достатньо багато людей на планеті, які мають розкриті чакри семи основних променів. І приходять нові
Раси, які вже з народження мають розкритими чакри
і семи основних променів, і навіть чакри таємних променів. Для цих людей характерний доступ до інформації, прихованої для основної маси людства. Ви пам’ятаєте, що, я казав, інформація перебуває у вільному
доступі. Вся інформація. Але отримати доступ до цієї
інформації ви можете, тільки піднявши рівень своїх
вібрацій.
Насправді ви є найбільш чутливим елементом. Вам
не треба мати ніяких досконалих комп’ютерів і баз
даних, ніяких пристроїв зв’язку. Все, що вам потрібно,
це просто підняти рівень своїх вібрацій. І ви отримуєте доступ до вселенського банку даних. Ви просто знаєте. І ви навіть не можете часом зрозуміти, звідки ви
це знаєте.
А весь секрет міститься в чакрах ваших таємних
променів. Саме через ці чакри ви отримуєте доступ
до космічного банку даних, і ви отримуєте доступ до
тих знань, які зберігаються у вашому каузальному тілі.
Доти, поки загальна ситуація у вашому світі не зміниться, ви не зможете повністю реалізувати свої здiбностi, навіть якщо ви маєте розкриті чакри таємних
променів. Надто багато перешкод створює ваша технократична цивілізація. Це й перешкоди у вигляді радіохвиль і різних випромінювань, але найбільші перешкоди створюють думки людей, тому що частота думки
найбільш наближена до частот, на яких працюють ваші
чакри.
Через ваші чакри проростає Божественний світ у
ваш фізичний світ. Усередині вас з’єднуються світи.
Ось чому найголовнішим є рівень розвитку вашої свідомості, безпосередньо пов’язаний із чистотою ваших
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чакр і розкриттям ваших чакр. А через чакри ваших
таємних променів відбувається народження вiчної людини.
Зараз в вас багато плотського, важкого, людського,
егоїстичного. Ви поступово відмовляєтеся від цих ваших атрибутів гри у фізичному світі. Згодом вам вже
не треба буде ваше фізичне тіло. Потім ви розстанетеся з вашими астральним, ментальним і навіть ефірним тілами. І подібно тому, як з лялечки народжується
метелик, ви випурхнете й полетите в Космос. Ви здобудете нове існування в нових тілах.
Тому що ваші нинішні тіла потрібні вам тільки
для того, щоб жити у фізичному світі. І коли настане
космічний момент, ви розстанетеся із цими своїми тілами й будете жити в інших тілах − ваших реальних
тілах.
І для вас вже не буде існувати обмежень простору і часу. Тому що і простір, і час є тільки декораціями,
на тлі яких відбувається розвиток вашої безсмертної
частини.
І настане мить, коли ви будете згадувати хвилини вашого перебування у фізичних тілах, тому що всі
ваші земні життя з висоти вашої космічної свідомості будуть здаватися всього лиш декількома хвилинами, проведеними в щільному світі. Ви будете згадувати
ваш земний досвід, і вам буде незрозуміло, чому ви
не бачили своє минуле і майбутнє, чому ви були такі
сліпі й обмежені.
Однак саме в подоланні себе відбувається вічний
розвиток і вдосконалення.
Всесвіт перестане існувати, якщо він втратить
здатність до саморозвитку й вдосконалення.
І стосовно Всесвіту діє точно такий самий принцип, який діє щодо життя тих людей, котрі не хочуть
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розвиватися, котрі забилися, подібно до тарганів, у щілини своєї звуженої свідомості й не хочуть виходити
на Світло.
Усе, що не хоче дотримуватися головного закону
цього Всесвіту, закону саморозвитку й вдосконалення,
не може існувати довше певної межі.
Полюбіть напруження всіх своїх сил і можливостей. Полюбіть спрямування та бурхливий потік перешкод, які ви долаєте.
Благословляйте ці перешкоди, благословляйте своїх ворогів, благословляйте всі обставини й труднощі
вашого життя, тому що вони допомагають вам зростати й долати себе.
Розвинені індивідууми прагнуть отримати народження в якомога важчих життєвих умовах. Вони знають смак подолання себе й відчувають задоволення
від перешкод.
Ви живете в дивно благословенний час. Ви маєте
можливість безпрецедентного внутрішнього зростання.
І в чомусь я навіть заздрю вам. І я відкрию вам
секрет, що кожна істота, яка досягла вознесеного стану свідомості, прагне отримати найменшу можливість,
щоб опинитися серед вас у цей важкий час, щоб іще
раз випробувати себе й щоб мати можливість допомагати тим життєпотокам, які втратили свою волю жити
й розвиватися.
Процес вашого розвитку вступив у ту фазу, коли
ваша свідомість буде важко пристосовуватися до мінливих умов зовнішнього життя. І ці стрімкі змінення
змусять вас зосередитися на найголовнішому, з погляду еволюції, і відкинути всі ваші старі іграшки й непотрібні розваги.
Бог все передбачив. І мільйони Iстот Світла дбайливо оберігають вас і стежать, щоб ви максимально
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безпечно перейшли у вашій свідомості на новий, якісно новий рівень свого розвитку.
Я пропоную вам свою допомогу. Кожному з вас,
хто звернеться до мене, я вкажу на найголовніший недолік, на якість, яка в цей момент заважає вашому розвиткові й просуванню. І коли ви будете знати вашого головного ворога всередині вас, ви зможете просити будь-якого Владику, який працює із цими якостями, допомогти вам подолати цю якість всередині
себе. Але я б на вашому місці спробував впоратися з
вашими недоліками сам.
Отже, ви говорите:
«В ім’я Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ, Могутній
Космос, допоможи мені побачити мій найголовніший недолік, який стримує моє просування Шляхом до Бога».
Повторюйте цей заклик тричі впродовж 9 днів, і
я обіцяю вам, що у вашому житті станеться подія, яка
дозволить вам звернути увагу на ваш недолік.
І я впевнений, що ви неодмінно подолаєте його.
У вас просто немає іншого виходу.
Я бажаю вам успіхів на вашому Шляху! Мені було
приємно розмовляти з людьми Землі.
Я ЄСМЬ Могутній Космос.
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Мудра людина шукає Бога
у своєму серці
Улюблений Мельхіседек
4 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Мельхіседек. Я ЄСМЬ який прийшов до
вас через цього Посланника Божого.
Я ЄСМЬ рідко приходжу й вступаю у спілкування
з людьми Землі, і сьогоднішнє спілкування є винятком.
Ви, можливо, чули про священство ордена Мельхіседека. Але чи багато хто з вас здогадується, про що
йдеться?
Мій орден не належить до певного віросповідання.
І чин священика Мельхіседека присвоюється на підставі духовних досягнень, властивих індивідууму, а не на
підставі зовнішньої посади, займаної людиною в зовнішній церкві. Вас здивує, але жоден з вищих духовних
керівників релігійних конфесій, що існують на Землі,
не належить до священства за чином Мельхіседека.
Я висвячую своїх священиків на внутрішніх рівнях, і основною якістю, яку я беру до уваги, є повна й
безумовна відданість Волі Бога.
Для індивідуумів, які заслужили бути посвяченими в сан священика за чином Мельхіседека, обов’язковим є проходження тестів на семи основних променях
і на п’яти таємних променях. Тому в мого священства
розкриті всі 12 чакр, розташованих уздовж хребетного
стовпа. Однак головною вимогою є проходження тесту на тринадцятому промені, або на шостому таємному
промені.
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Так, улюблені, я є Ієрархом Шостого таємного Променя, або Тринадцятого Променя. І чакра мого Променя розташована між чакрою вашого третього ока й вінцевою чакрою.
Вас здивує, але розкриття цієї чакри неможливо
для людей, які замкнули себе в рамки традиційних релігійних конфесій, з тієї причини, що жодна з існуючих у світі релігійних конфесій не задовольняє вимогам справжнього служіння Богові.
Надто багато догм і обмежень, які відділяють послідовників цих конфесій від істинного служіння та
від істинного шанування Бога.
Мої священики − це, переважно, відлюдники, йоги,
старці, які хоч формально можуть і належати до будьякої традиційної віри, але наслідують мої заповіді, мої
наставляння і мій кодекс поведінки.
А мій кодекс поведінки дуже суворий. І передусім
це повна відданість Волі Бога й збереження в чистоті
енергій Божественної Матері.
Мій промінь − це промінь Божественного служіння
та Божественної чистоти.
Однак у мої наміри не входить протиставити вас
будь-якій офіційній релігії та віросповіданню. Релігії
існують, і марно з ними боротися або протиставляти
себе їм.
Усі існуючі у вашій цивілізації інститути, разом з
інститутом церкви, пристосовані до вашої середньої
свідомості й відображають рівень вашої свідомості.
І якщо людина має жорсткі обмеження у своїй свідомості, пов’язані з її уявою про Віру, про Бога, про
моральні й етичні норми поведінки в суспільстві, то
змінити свою свідомість, подолати ці обмеження та
вийти за їхні межі вона може лише сама. І першим
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кроком буде розуміння властивих її свідомості обмежень і бажання подолати ці обмеження.
Це, улюблені, було причиною всіх релігійних воєн,
коли обмеження свідомості людей, часом навіть навмисно встановлені обмеження, використовувалися
правлячою релігійною верхівкою для маніпулювання
людьми й використання людей у корисливих інтересах.
Мені боляче спостерігати, як абсолютно надумані
обмеження досі слугують причиною релігійної нетерпимості й релігійного протистояння. Улюблені, Бог не
має обмежень, і більшість існуючих релігійних поглядів із часом відпаде. Це тільки тимчасове вбрання Божественної Істини, яке існує в нинішній період історичного розвитку.
І для тих людей, які мають достатньо високий рівень своєї свідомості, не існує ніяких протиріч між
будь-якою релігією та будь-якою системою світогляду,
крім самого головного протиріччя, з яким неможливо
примиритися.
Я підійшов, улюблені, до дуже тонкого й дуже делікатного питання. Я казав раніше про те, що священство ордена Мельхіседека безумовно віддане Волі Бога. І питання завжди полягало в тім, як розуміти цю
Волю Бога.
Дійсно, улюблені, доти, поки ви не пройшли відповідних посвячень, ви не можете бути впевнені, що
ваше розуміння та ваше уявлення про Волю Бога відповідають Істині.
І дуже багато людей, які використовують невігластво мас, серед якого й невігластво в питаннях розуміння Бога, для своїх корисливих цілей.
І межа між людьми, які дотримуються істинного
розуміння Віри й хибного, проходить не між будь-якими конкретними релігіями й вірою. Ця межа, улюб356

лені, проходить у серцях людей. І існує дуже багато
щирих служителів. І існує також іще більше вдаваних
служителів, які не мають у собі нічого від Бога, але
які найбільш говорять про Бога й служіння.
Ви чуєте правильні слова, ви навіть можете бачити правильні вчинки, але ці люди не будуть слідувати
істинній Волі Бога, і вони не будуть істинними служителями.
Чи є, улюблені, у вашому світі будь-який критерій, яким ви могли б керуватися, для того щоб відокремити справжніх служителів Бога від удаваних у
своїй свідомості?
Це запитання у ваш час набуває першочергового
значення. Однак відповідь на це запитання дав улюблений Ісус 2000 років тому. Ви повинні судити за плодами.
Не за справами, словами, учинками, а саме за
плодами. Тому що ви можете чути правильні слова, і
ви можете бачити правильні дії, а плiд, результат цих
дій, буде гнилий.
Тому ви не можете судити протягом малого проміжку часу. Хоча час прискорився і плоди зараз дозрівають набагато швидше, що пов’язано з прискореним
поверненням карми в цілому на планеті Земля.
Усе, що відповідає Волі Бога й Божественному
служінню, буде жити у віках і переживе тих служителів, які стали носіями того чи іншого Вчення або Віри.
Усе ж, що не відповідає Божественному служінню, дуже скоро явить свої гнилі плоди.
Ті ж з вас, хто нетерплячий, хто бажає негайно
отримати відповідь про відповідність тієї чи іншої новомодної релігійної течії або секти Волі Бога, можуть
отримати непряме уявлення, вивчивши основні положення цього вчення, що проповідується.
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І я зараз перелічу вам кілька таких непрямих ознак.
Ви знаєте, що сталася зміна епох. І космічні цикли обернулися. Почався величезний за своєю тривалістю цикл згортання ілюзії. Тому все, що спрямовано
на згортання ілюзії, побічно свідчитиме про відповідність Волі Бога.
Я поясню це на прикладі. Є всередині вас те, що
вічно, і є ваша тлінна частина.
І якщо ви бачите надмірну турботу про зовнішнє
процвітання або зовнішнє благополуччя, то більш детально зупиніться на тих положеннях вчення, якому
ви намагаєтеся дати оцінку, що пов’язані із затвердженням будь-яких пріоритетів, котрi належать цьому
світові. Це може бути зайве слідування ритуалам і церковним догмам, зайва турбота про здоров’я тілесного
храму або прагнення забезпечити безбідне існування
на фізичному плані.
Ваше его, будь-які ваші прихильності до цього фізичного світу, мають бути подолані. Подивіться, що
йдеться в досліджуваному вами вченні про подолання вашого его, про відмову від нереальної частини вас
самих?
І до будь-якого положення будь-якої релігії ви можете тепер підходити із цією даною вам універсальною міркою нової епохи.
Намагайтеся складати враження, не керуючись вашою зовнішньою свідомістю, а з точки максимального
наближення вашої свідомості до Божественної Істини.
І завжди знайте: немає нічого за межами вас самих, що
може зашкодити вам і завдати будь-якої шкоди вашій
душі.
Тільки ваші власні вади й недосконалості притягують вас до тієї чи іншої релігії, тієї чи іншої віри. Тому
перш ніж увійти до складу будь-якої релігійної органі358

зації, чесно й неупереджено поговоріть із собою. Що
вами рухає, що змушує вас приєднуватися до цього
вчення або секти?
Прагнення поправити своє здоров’я?
Поправити своє матеріальне становище?
Прагнення реалізувати себе в цьому світі?
Бажання допомогти ближньому?
Чим більше ваш мотив буде наближений до Божественного, тим більша ймовірність того, що те вчення, яке ви виберете для себе, щоб слідувати йому, буде
максимально відповідати Божественній Істинi й Істиннiй Вірі.
Не забувайте, що все в цьому світі притягується за
вібраціями. І ви притягуєтесь саме до тієї віри й до
того релігійного напряму, які в цей момент на нинішньому етапі розвитку вашої душі здатні дати вам найкраще вчення та краще повчання.
І жодна релігія, і жодна релігійна течія, які ви вважаєте неправильними, не могли б існувати, якби вони
не спиралися на енергію людей, що живлять цю релігію як духовною енергією, так і матеріальною енергією
у вигляді ваших грошей і пожертв.
Мудра людина шукає Бога в єдиному місці, де Він
перебуває, − у своєму серці. Людина менш мудра шукає мудрість зовні себе, у зовнішніх релігіях і віруваннях. І вона отримує свої уроки на Шляху.
Священики за чином Мельхіседека служать Єдиному й Неподільному Богові, що перебуває в серці
кожної живої істоти.
Я дав вам сьогодні важливе повчання. І я думаю,
воно буде вам корисне в якості орієнтира в морі нових
релігій, посланників і сект.
Я ЄСМЬ Мельхіседек.
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Для тих з вас, хто готовий
слідувати Волі Бога,
я буду настільки дбайливою нянькою,
яку ви не знайдете на фізичному плані
Улюблений Ель Морія
5 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія, який знову прийшов через
мого Посланника.
Напруження останніх днів не забариться позначитися на ситуації у світі. Просторові потоки напружені.
Ви відчуваєте це напруження? Ви не можете не відчувати його.
Дійсність, що навколо вас, усе, що раніше здавалося вам знайомим, зараз здається вам незнайомим і
чужим. Змінення вібрацій Землі ви сприймаєте як невідповідність. Невідповідність вас і ваших відчуттів
тому, що вас оточує.
Здається, усе те ж саме, але все якось не так. І нема пояснення тому, що відбувається на фізичному плані й у вашій свідомості. Ваші вчені намагаються пояснити те, що відбувається на Землі за допомогою показань своїх приладів. Незвичні показання, ніколи ще не
фіксовані за всю історію існування сучасної науки.
Так, улюблені, коли людство стикається зі здійсненням планів Бога, то залишається тільки змиритися
з Волею Бога. Надто довго тривав цикл занурення в
матерію, ви звикли, що ваші думки й ваші бажання
слухняно здійснюються матерією, слухняно відображаються матерією, як дзеркалом. І ось щось змінилося.
360

Є періоди, коли людству дозволяється проводити
експерименти, але настає термін, і ситуація змінюється. Ви не можете, і всі ваші вчені не можуть пояснити
того, що відбувається на планеті. Є щось, що ніяк не
підкоряється волі людей. І якщо Бог запланував зміну
циклів для планети Земля, то це здійсниться незалежно від вашого бажання.
Настав час змиритися з Волею Бога. Є Закон цього Всесвіту, і цей закон буде здійснений, хочете ви чи
не хочете.
Тому я настійно рекомендую вам визначити у своєму серці, що у вашому житті відбувається згідно з Волею Бога для цього етапу еволюції Землі, а що у вашому житті суперечить Волі Бога.
Я розумію, що вам важко диференціювати у своїй
свідомості свої особисті бажання та прагнення і Волю
Бога для вашого життєпотоку. Однак нагальна вимога моменту полягає якраз у розмежуванні, окресленні
меж того, що всередині вас підпорядковується вашому
его, і що всередині вас підпорядковується Божественному Законові. І чим швидше ви зможете це зрозуміти, тим швидше ви зможете позбавитися всього у
вас самих, що не від Бога.
І ці процеси розрізнення, розпізнавання є настільки тонкими й настільки непіддатливими земній логіці, що найближчим часом вам доведеться зустрітись
із серйозними життєвими випробуваннями, які нарешті змусять вас замислитися про відділення реального
від нереального всередині вас самих.
Улюблені, усі зовнішні прояви негармонійності,
будь-які погодні аномалії, катастрофи − усе це відбувається через невідповідність вашої свідомості Волі
Бога. Є вектор, за яким призначено розвиватися планеті Земля. І є вектори ваших прагнень. І якщо векто361

ри ваших прагнень не збігаються з основним напрямком еволюції, призначеним для цієї планети, то вектори ваших особистих прагнень будуть грубо змінені зовнішніми силами.
І якщо ви зустрічаєте в зовнішньому, навколишньому світі надто велику протидію, то задумайтеся, чи
все ви робите згідно з Волею Бога.
Однак є, і вона достатньо сильна в нинішній час,
прямо протилежна тенденція. Коли ваші стремління
повністю відповідають Волі Бога й вектор ваших
стремлінь спрямований у потрібний бік, однак ви перебуваєте в оточенні сил, які не бажають змінюватися і які на підсвідомому або на цілком усвідомленому
рівні розуміють, що ви для них є джерелом небезпеки. Ви привносите в цей світ Божественну Енергію
змінення, свіжий вітер перемін.
Тому ви будете зустрічати опір з боку тих сил, які
не бажають ніяких перемін.
Тому я знову повертаю вас до думки про те, що
вам необхідно постійно проводити розрізнення у вашому житті. Щохвилини й щосекунди вашого перебування на Землі ви робите вибір, який змінює не тільки ваше майбутнє, але й майбутнє всієї планети.
І коли я запропонував вам своє спонсорство, то я
зробив це, щоб надати можливість розвиватися всьому,
що діє в напрямку вектора Божественного розвитку. І я
буду вживати всіх доступних мені заходів, щоб захистити вас від зайвого опору сил, протидіючих загальному ходу еволюції.
Однак якщо ви попросили спонсорства для отримання особистої вигоди, для особистого успіху й процвітання, то я також візьму вас під контроль, але моя
допомога в цій ситуації буде полягати в тім, щоб
сприяти вашому стиканню з тими зовнішніми й внут362

рішніми обставинами у вашому житті, які змусять вас
задуматися, а чи дійсно ви робите все згідно з Волею
Бога.
Тільки постійне напруження і розвиток, і ніякого
відпочинку, улюблені.
Ви прийшли в цей світ діяти, і ви будете діяти,
хочете ви цього чи не хочете.
Неможливо обдурити Бога, улюблені, неможливо
обдурити мене. Я читаю у ваших серцях, і я бачу ваші
справжні мотиви й ваші справжні спрямування.
І якщо ви стикаєтеся з непереборними перешкодами у вашому житті, то насамперед вам необхідно розрізнити, чи є ці перешкоди наслідком вашого неправильно обраного напрямку руху, вектора ваших спрямувань, або ці перешкоди є наслідком опору з боку
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сил пiтьми, які перешкоджають вам саме тому, що ваші прагнення повністю відповідають Волі Бога.
І якщо перешкоди у вашому житті викликані опором з боку сил пiтьми, то ви робите заклик, ви просите моєї допомоги, і нездоланна перешкода буде розчинена легіонами Світла, і це станеться так швидко,
наскільки дозволять зовнішні обставини, і так природно, що через якийсь час ви забудете про те, що іще
зовсім недавно ця нездоланна перешкода стояла перед
вами.
А ті з вас, які бажають отримати особисту вигоду
від мого спонсорства, дуже скоро змушені будуть задуматися над своїми мотивами й переглянути свій споживацький підхід до допомоги Небес.
Тому не намагайтеся, улюблені, змусити Бога грати за вашими правилами гри.
Правила гри раз і назавжди встановлені в мить
створення матеріального Всесвіту. І зараз відповідно
до цих правил настав космічний момент, коли ви повинні відмовитися від будь-яких особистих прагнень і
від всього всередині себе, що не відповідає Волі Бога.
Звичайно, це не одночасний процес, і цей процес
займе період часу набагато більший, ніж одне ваше
земне життя. Але завжди пам’ятайте, що час скорочено для обраних, і якщо ви побажаєте закінчити цикл
існування свого его й остаточно розстатися з ним у
цьому житті, то вам буде надана вся можлива допомога Небес. Але не забувайте, що ви тим самим обираєте
прискорене повернення вашої карми, що може призвести до серйозних ускладнень у вашому житті.
Тому для більшості цей прискорений шлях неможливий. Через те що їхня карма настільки важка,
що повернення цієї карми протягом одного людського
життя просто фізично неможливо організувати через
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природні закони, існуючі в матеріальному світі. Я вже
не кажу, що ваше фізичне тіло просто не витримає подібного форсованого повернення карми.
Я пояснив вам сьогодні критерії, якими я керуюся
при наданні моєї допомоги. І я пояснив вам детальніше, у чому полягає моя допомога. Я допомагаю, передусім, вашій душі й безсмертній частині вас самих.
Ваше фізичне тіло й все, що пов’язано зі спокійним і
процвітаючим перебуванням вашого тіла у фізичному
світі, я просто не беру до уваги.
Ваше фізичне тіло має бути у працездатному стані, але тільки тоді, коли ви виконуєте Волю Бога, а не
використовуєте свій фізичний храм для отримання задоволень у цьому світі.
Тому, якщо хтось у своєму житті не зустрічається
ні з якими перешкодами й використовує життя тільки
для отримання задоволень, я б задумався, а чи жива ця
людина? Чи не залишила її вже її внутрішня людина
спокійно доживати свій вік. І чи є в цієї людини майбутнє? Або вона є мерцем, що доживає свій вік у розкошах завдяки милості Небес. Зрештою, кожен отримує те, що він заслуговує, і те, до чого він прагне.
Моя сьогоднішня бесіда, можливо, здалася вам
жорсткою та неприємною. Що ж, у моє завдання не
входить говорити компліменти й няньчитися з тими з
вас, хто не бажає слідувати Волі Бога й Законові цього Всесвіту. Для тих же з вас, хто готовий слідувати
Волі Бога, я буду настільки дбайливою нянькою, яку
ви не знайдете на фізичному плані.
Я ЄСМЬ Ель Морія Хан.
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Ваше завдання − відокремити себе
від цього світу й дозволити Богові
перебувати в вас
Господь Майтрейя
6 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Майтрейя, який прийшов до вас через
цього Посланника.
Я ЄСМЬ який прийшов для бесіди про те, як будуть розвиватися подальші події на Землі найближчим
часом. Не секрет, що багато хто з вас проходить посвячення під моїм безпосереднім керівництвом. Ви можете усвідомлювати це своєю зовнішньою свідомістю чи
ні. Але я є прийдешнім Буддою, і я готую вас до епохи, що настає. Ви воїни Майтрейї. І я готую вас на
внутрішніх рівнях, і ви проходите мої посвячення.
У чому відмінність вимог, які я висуваю до моїх
учнів, від вимог інших Владик?
Ви знаєте, що більшість Владик дають вам посвячення на певних Променях, і вони відповідають за ваше навчання певним Божественним якостям, властивим цим променям.
Мої учні вже пройшли навчання на семи основних
Променях і пройшли велику частину посвячень на таємних Променях.
Я ЄСМЬ Владика, який дає посвячення на таємних
Променях.
Я готую моїх учнів до моєї присутності в них. Ви
чули пророцтва, і ви знаєте, що настає епоха Майтрейї.
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Всі чекають приходу Майтрейї. І настав час дати вам
знання, що стосуються мого приходу.
Я разом з моїми учнями маю підготувати свій
прихід на Землю у втілення. Я не можу прийти на Землю, заздалегідь не підготувавши свій прихід.
Я готую собі шлях через своїх учнів, через тих,
хто підготував свої храми до моєї присутності в них.
Я можу бути присутнім тільки в тих моїх учнях, які
настільки підготували свої храми, що мають розкритими як чакри семи основних Променів, так і чакри
таємних Променів. У їхніх храмах я можу бути присутнім. Це люди нової Раси, і вони вже приходять на
Землю. Це мої люди, мої учні, які проходили посвячення під моїм керівництвом протягом багатьох тисяч
років. Мої обрані й вірні.
Я приходжу через моїх учнів, через тих, хто дозволяє мені бути присутнім у своїх храмах, і я готую
шлях до свого втілення на Землі.
Я не можу прийти, коли ви у своїй свідомості не
готові прийняти мене. Тому єдиним, що перешкоджає
моєму втіленню на Землі, є рівень вашої свідомості.
Тому я з радістю приходжу на Землю через тих,
хто хоч би ненадовго дозволяє мені перебувати в їхніх
храмах. Через їхні тіла я знайомлюсь із ситуацією на
Землі.
Ще багато років пройде, перш ніж я зможу прийняти повне втілення на Землі й постати перед людьми
Землі в повному блиску своєї могутності. Від кожного
з вас, хто перебуває у втіленні, залежить термін мого
приходу й термін мого втілення.
Але доти я буду приходити, і я буду перебувати серед вас у тілах моїх учнів.
Є космічні терміни, і термін мого приходу вже
близький. Він близький за космічними мірками, але
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все-таки він досить далекий, якщо міряти термін мого
приходу земними мірками.
Я прийду, коли більшість людства, яке живе на
Землі, здатна буде прийняти мій прихід. А це станеться
не раніше, ніж людство усвідомлено розпрощається з
нереальною частиною себе самого, позбавиться свого
его, свого тваринного, яке тяжіє над ним, яке заволоділо ним та експлуатує сотні тисяч років.
Ви всі повинні скинути із себе це тваринне. Ви повинні битися зі звіром свого плотського розуму й тваринних інстинктів. Ви повинні перемогти. Тих з вас,
хто вцiлiє в битві, тих, хто здобуде перемогу над нереальною частиною вас самих, я зустріну як воїнів-переможців.
Я обіцяю, що я зустріну кожного з вас, моїх воїнів переможців, і привітаю зі здобутою перемогою.
Але доти, поки строк не настав, у вас є час.
Я прийшов нагадати моїм воїнам про те, ким
вони дійсно є. Багато з вас перебувають у неналежних для воїнів місцях. Я прийшов нагадати вам, що
вібрації навколишнього світу затягують вас, подібно
до болота.
Небезпека полягає в тім, що ви спочатку злегка
піддаєтеся вібраціям навколишнього світу. Ваша енергетика трохи падає. І ви навіть не помічаєте цього. Але
ви вже починаєте ковзати у своїй свідомості вниз. І поступово трясовина світової свідомості все глибше й
глибше затягує вас. І ви вже не можете відрізнити
Світло від пiтьми, добро від зла.
Усе, що від цього світу, є ворожим вам. Усе, що
належить до навколишнього світу, і те, що визнано у
вашому світі престижним і слугує предметом жадань і
прагнень мільйонів людей, є тим, від чого ви повинні
відмовитися.
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І, якщо вам важко відмовитися від ілюзії, що оточує вас, перебуваючи всередині неї, поводьтеся так, як
чинили старці і йоги у всі часи. Відокремлюйте себе
від вашого світу наскільки це можливо. Створюйте общини й поселення, відірвані від навколишнього світу. Нехай ці общини слугують камертонами для ваших
душ. Людина, яка пізнала повноцінні Божественні вібрації, перебуваючи хоч би навіть нетривалий час у
такій общині Духа, здатна буде впродовж року розпізнавати ворожі вібрації навколишнього світу й усуватися від них.
Вашим завданням є відокремити себе від вібрацій
навколишнього світу настільки, наскільки це можливо.
І тоді, коли ви змiцнієте настільки, що зможете протистояти цим негативним вібраціям світу, ви зможете
йти у світ. І ніщо, що є зовні вас, не зможе заподіяти
вам шкоду. Тому що сам Бог перебуває всередині вас.
Коли ви можете тривалий час підтримувати в
чистоті вашу ауру й чакри, ви стаєте ємністю, у якій
може перебувати Бог. Коли ви не маєте вади в собі,
немає нічого в цьому світі, що може зашкодити вам.
Ви єдині з Богом. Хто наважиться протистояти вам?
Якщо ви не маєте нічого всередині себе від цього
світу, то, як би й хто б не прагнув заподіяти вам шкоду,
у нього це не вийде.
Тому що ви чисті, i з вами Бог.
І всі удари, спрямовані проти вас, відіб’ються від
вашої аури й повалять ваших ворогів. І всі дії на фізичному плані обернуться проти ваших ворогів. Але
ви навіть не будете помічати ваших ворогів.
Тому що у вас немає ворогів. А ті індивідууми,
які відчувають до вас ворожі почуття, гідні тільки
жалості. Вони набули таку гординю, котра змушує їх
боротися проти Бога.
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Отже, ваше завдання − відокремити себе від цього
світу й дозволити Богові перебувати в вас.
І у вас немає іншого завдання на цей час, повірте
мені.
Я прийду у ваш світ тільки тоді, коли свідомість
більшості людства буде готова до мого приходу й коли
людство чекатиме мене.
Якщо я прийду до строку, то ніхто з вас не впізнає мене, тому що ваші очі не зможуть розгледіти
мене й ваші вуха не зможуть почути мене.
Тому готуйте свої храми до моєї присутності, готуйте свої храми до присутності інших Владик, готуйте свої храми до присутності Бога в вас.
Усе є Бог, а все, що не має наміру у своїй свідомості упокоритися Законові цього Всесвіту, упокоритися перед Волею Бога, нехай знає про те, що небагато вже для них залишилося часу перебування в цьому світі. Та й сам цей світ незабаром буде перетворений до невпізнання вашими стараннями й завдяки вашим досягненням.
Я дякую всім воїнам Господа Майтрейї, хто перебуває зараз у втіленні й хто чує мене зараз.
Я ЄСМЬ Майтрейя.
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Я терпляче чекаю, коли кожен з вас
буде готовий приєднатися до Ієрархії
Світла й бути її аванпостом там,
де ви перебуваєте прямо зараз
Санат Кумара
7 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Санат Кумара, який прийшов знову через
мого Посланника.
Я ЄСМЬ який прийшов поговорити про шляхи
розвитку нашого руху, про шляхи розвитку зовнішньої
частини організації, яку ви знаєте як Ієрархію Світла,
або Велике Біле Братство.
Ви знаєте про чітку організованiсть наших дій, і
ви знаєте про ієрархічність нашої структури.
Коли наші чола ведуть мову про демократичні принципи, які мають бути встановлені в наших зовнішніх організаціях, ми не можемо не посміхнутися.
Ні, існує суворе підпорядкування нижчого вищому. І цей принцип підпорядкування не обговорюється.
Ви можете займатися створенням і розвитком будь-якої
організації, заснованої на демократичних принципах.
Але ця організація не матиме ніякого відношення до
нашої Ієрархії.
Наші організації завжди були засновані на принципі повного підпорядкування всіх членів нашої організації вищому Законові цього Всесвіту. А Закон цього Всесвіту передбачає підпорядкування всіх, хто стоїть на нижчому ступені свого розвитку вищим.
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Вам може здатися, що це положення мого наставляння входить у протиріччя з раніше даним вченням
про служіння вищого нижчому в цьому Всесвіті.
Улюблені, це уявна суперечність.
Спочатку ви добровільно здаєте своє его, берете
на себе певні зобов’язання, які стосуються вашого служіння, і потім ви отримуєте всю необхідну допомогу.
Допомогу, що стосується вашого служіння, а не ваших
уявлень, що ви маєте отримати за ваше служіння. Якщо у вас виникають думки придбати будь-які матеріальні або владні переваги в ході вашого служіння, то
краще вам триматися подалі від наших зовнішніх організацій.
Не варто грати з нами за вашими правилами. Всі
подібні гравці із часом розуміють всю важкість карми,
яку вони створюють, граючи в посланників, і граючи
у служіння Iєрархії, і граючи у служіння Богові.
Ті, хто щирий і безкорисливий у своєму служінні,
отримують нашу допомогу й підтримку у всіх своїх
починаннях і прагненнях, що відповідають Волі Бога.
Той, хто прагне отримати будь-які переваги для
себе особисто, буде поставлений у суворі умови, у
яких він повинен буде зробити остаточний вибір, кому
він служить. Або він має намір служити Богові, або
він має намір продовжити служіння своєму его.
І те, що ви спостерігаєте в тих організаціях, які
проголосили себе нашими зовнішніми організаціями,
є процесом відділення зерен від бур’яну як всередині
організацій, так і в серцях тих індивідуумів, які складають ці організації.
Якщо ви бажаєте змусити Бога грати за вашими
правилами, що ж, ви отримаєте повну ілюзію, що вам
це вдалося. Ви отримаєте повний зовнішній ефект,
що доводить вам і людям, які вас підтримують, що
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ви досягли багатьох досягнень на шляху. Однак є велика різниця між зовнішніми досягненнями і внутрішніми досягненнями. І які б посади ви собі не привласнювали, у які вбрання б не обряджалися, якими дрібничками не прикрашали себе й ваші місця
поклоніння золотому тельцеві, це ніяк не відіб’ється
на рівні ваших досягнень. А справжній Христос босоніж і у простому руб’ї матиме свої досягнення, які
будуть приховані від очей профана, але які будуть
видні тим, чиї очі відкриті й чиї вуха готові почути
Істину.
Ніколи не шукайте зовнішніх, ефектних підтверджень правильності наших вчень. Я скажу вам більше. Рівень свідомості людства в нинішній час такий,
що там, де зосереджені великі маси віруючих і велике багатство, що з вашого погляду є неспростовними
доказами істинності цієї релігії або віри і її підтримки
самим Богом, насправді найменше проявлена Божественна Істина й найменше присутній Божественний
початок.
Христос проявляє себе в тихій розмові, серед нечисленних і щирих учнів.
Натовпи людей збираються або подивитися на
месію, або його розіп’яти. І для більшості людей не
відіграє велику роль − дивитися на реального месію
Христа або дивитися на популярну зірку естради.
Дуже прикро спостерігати за людськими індивідуумами, схильними до масової свідомості. І свідомість
більшості людей така далека від Божественної, що
краще б ви трималися подалі від людських натовпів.
Я тримаю у своєму серці задум для Нової Епохи.
Я бачу чудові квіти, що розпускаються в серцях наших чола, які досягли рівня свідомості Христа. Я бачу ці квіти, що розпускаються тут і там на планеті.
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Кожна така Христоiстота може й повинна стати
тим початковим кристалом-зародком, навколо якого
утворюються нові й нові співробітники, і на фізичному плані буде явлений чудовий кристал, община Святого Духа, що складається з наших відданих співробітників, які не мають іншої мети, крім служіння Богові й Братству.
Ви можете будувати ваші общини на зовнішніх демократичних принципах, але нехай завжди головним у
ваших общинах та у вашому управлінні буде Христос.
Настав новий етап співпраці, і Христоiстоти повинні об’єднатися на фізичному плані спочатку в малі
організації та групи, які послугують зародками, матрицями, прообразами майбутньої структури суспільства.
Ви не можете змінити свідомість всіх урядів світу
й всіх людей на Землі. Але ви можете змінити свою
свідомість настільки, що ваша свідомість дозволить
вам об’єднатися з подібними до вас Христоiстотами в
общини Святого Духа.
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Я кажу вам, це зараз виходить на перший план.
Посійте у своєму серці задум організації, що складається не з мільйонів, не з тисяч, але з небагатьох
Христоiстот, які все своє життя підпорядкували виконанню Волі Бога й виконанню планів Iєрархії для фізичної октави.
Кожна така Христоiстота матиме внутрішній контакт із Братством. І ви зможете керуватися в зовнішній діяльності тими принципами й наставляннями, які
ви отримаєте у процесі медитацій і внутрішнього спілкування з нами.
Повірте, що тільки ваше его й недостатня чистота
ваших чотирьох нижніх тіл, аури й чакр не дозволяє
вам реалізувати наші плани для теперiшнього моменту.
Ви можете змінити дійсність, що оточує вас, відповідно до Божественного зразка. Але для цього ви повинні змінити себе й стати співзвучним із Братством.
Ви повинні мати в собі вірний звук, що звучить
камертоном, співзвучний з вашим Вищим Я, Богом
всередині вас. І через цю вірну ноту ви здатні будете
знайти співробітників на фізичному плані й зрозуміти
Божественний план на нинішній момент і почати діяти, даючи навколишньому світові правильний зразок
для наслідування та орієнтиру.
Ви повинні почати, не чекайте ніякої команди зовні вас. Усі інструкції та всі вказівки, що і як робити,
ви отримаєте зсередини, зі свого серця.
Тільки почніть діяти й повірте, усі Вознесені Сонми готові будуть допомагати вам у виконанні ваших
планів і задумів.
Ми починаємо новий етап нашого руху. І він починається там, де ви перебуваєте зараз, і в ту мить,
коли ви вимовляєте у своєму серці: «Я готовий, Господи. Візьми мене, Господи, візьми мої знання, мої
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здібності. Використовуй мене, Господи, для виконання Твоїх планів. Ось, Я ЄСМЬ, Господи. Я упокорююся перед Волею Твоєю та Законом Твоїм. Нема в мені більш нічого, що не від Бога. Нема нічого, що розділяє нас. Ми єдині».
Ви будете помилятися і падати, але ви повинні
продовжувати йти. І ваше просування до Істини буде
настільки успішним, наскільки чистим і щирим буде
ваш мотив.
Ви самотні тільки до тієї хвилини, поки ви не відчуєте свою єдність із Богом всередині вас, і через цю
єдність ви стаєте єдині з кожним, чиї вібрації співзвучні вашим вібраціям.
Так, улюблені, вас мало, але вас достатньо перебуває у втіленні, щоб почати діяти й почати створювати
общини Святого Духа прямо там, де ви перебуваєте в
цей момент.
Я даю вам цей імпульс об’єднання з мого серця.
І я терпляче чекаю, коли кожен з вас буде готовий
приєднатися до Ієрархії Світла й бути її аванпостом
там, де ви перебуваєте прямо зараз.
Я ЄСМЬ Санат Кумара.
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Ми приходимо, щоб розбудити
вашу Божественність
Улюблений Кутхумі
8 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Кутхумі, який прийшов до вас знову через цього Посланника.
Я ЄСМЬ прийшов, щоб дати деякі пояснення, що
стосуються того Вчення, яке я дав напередодні8. Це
Вчення про близнюкові пломені.
Для багатьох з вас було незрозумілим почути інтерпретацію цього Вчення в тому вигляді, як вона була
дана мною.
Однак рано чи пізно ваші уявлення про вас самих
і про вашу душу мають бути розширені.
Ви є зовсім не тими, з ким ви асоціюєте себе у
своїй зовнішній свідомості. I ви маєте безмежну могутність.
У вас, у кожному з вас, закладений потенціал − бути Богом.
Ви, насправді, і є Богами. І ваше завдання – поступово оволодіти вашою Божественністю. Допустити Божественність у свою зовнішню свідомість.
Повірте, ви не люди, які збираються грати роль
Бога, ви Боги, котрі тимчасово прийшли, щоб грати
роль людей.
8

Див. диктовку Кутхумi вiд 26.04.2005 року.

378

І ваша Божественність прихована від вашої зовнішньої свідомості, і ваші здібності сплять всередині вас
доти, поки ви повністю не виконаєте свою роль у цьому світі.
Насіння ваших душ мільйони років тому засіяло
планети, що формувалися.
Ваша безсмертна частка, ваша монада, пройшла у
своєму розвитку всі стадії та всі етапи формування матеріального Всесвіту.
Ви були каменем, ви були рослиною, ви були комахою, ви були представниками нижчого тваринного
світу, і ви були вищими тваринами. Ви пройшли всі ці
стадії розвитку. Ви пройшли ці стадії не тільки на цій
планеті, але й на інших планетах.
Усе це потребувало мільярди земних років.
Частка Бога, яка складає вашу основу, поступово
огорталася досвідом всіх своїх існувань у матеріальному Всесвіті.
Це схоже на те, як ви прийшли працювати на завод, у велику компанію. Ви знаєте, що ви маєте стати
директором цього заводу із часом. Але для того, щоб
бути гарним керівником, ви вирішили пройти всі стадії, усі східці службових сходів від простого робітника, через керівників дрiбної та середньої ланки до директора.
І на всіх стадіях вашого перебування на заводі ви
отримуєте крихти знань і досвіду, котрий вам передають люди, які мають досвід роботи й володіють всіма
навичками у своїй професії.
Уявіть собі, що ви прийшли в конструкторський
відділ, і керівник цього відділу проводить з вами численні години, навчаючи вас тонкощам конструкторської справи, навичкам, які він опанував за довгі роки
свого перебування на своїй посаді.
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Якщо провести аналогію з вашим перебуванням
на посаді людей на Землі, то ви на певній стадії свого
еволюційного розвитку отримуєте внутрішнього наставника у вигляді вашого Я Христа, котре належить
вищим істотам, які вже пройшли людську стадію розвитку багато мільйонів років тому. І ця високорозвинена істота дарує вам частинку себе, яка є вашим наставником, вашим найближчим i найкращим другом.
І водночас ви отримуєте розум, той розум, який
відрізняє людину від тварини і який по праву є вашим
спокусником. Через те, що, отримуючи розум і водночас володіючи вільною волею, людина може використовувати свій розум як для обслуговування свого перебування у фізичному світі, так і для просування
шляхом еволюції та вдосконалення себе в Богові.
Ваш розум є тим, що відрізняє вас від тварин, і
водночас вам, відповідно до вашої вільної волі, дозволяється використовувати ваш розум саме для того, щоб
отримувати суто тваринні задоволення від життя та
оточувати себе на фізичному плані всіма задоволеннями, які тільки можуть спасти вам на думку.
Якщо ми повернемося до аналогії вашого стажування в конструкторському відділі, то ви починаєте
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використовувати отримані вами знання в царині конструювання для того, щоб сконструювати щось, що
дозволить вам створити машину, яка б виконувала всі
ваші бажання. І уявіть собі, що ви зайнялися конструкцією цієї машини й стали використовувати для цього
можливості всього конструкторського відділу, а потім і
потужності всього заводу.
Рано чи пізно ваші дії будуть зупинені, тому що
ваша діяльність не буде відповідати меті, задля якої
створений цей завод.
І ви будете змушені або підкоритися тій меті, задля якої вас запросили на роботу, або покинути стіни
фірми, у якій ви розпочали свою роботу.
Ось так само й на сьогоднішньому етапі вашого
еволюційного розвитку перед вами постає завдання:
або відмовитися від задоволення ваших невгамовних
бажань у фізичному світі й зосередитись на завданні,
для якого ваша безсмертна частка прийшла в цей світ,
щоб отримати необхідне стажування; або ви повинні
залишити стіни цього світу. Через те, що ваші інтереси
вступили у протиріччя із задумом для цього Всесвіту, і
ви повинні бути зупинені.
Різниця полягає в тім, що в цьому Всесвіті немає
іншого заводу, на який ви можете влаштуватися на
роботу.
Вам був даний ваш розум на певній стадії еволюційного розвитку, і ваше завдання за весь цей великий
історичний період розвитку людства полягало в тім,
щоб освоїти ваш розум і підкорити його суто плотські, тваринні схильності Божественному керівництву.
Настав етап, коли треба відмовитись від плотської
частини вашого розуму й повністю підкорити себе Божественному розумові. І те, і інше є у вас. Вам залишилось тільки відокремити одне від іншого у вашій
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свідомості й добровільно відмовитися від того, що буде вам заважати на наступній стадії вашого еволюційного розвитку, коли ви повинні перейти від людинитварини до боголюдини.
І на цій стадії вам знадобиться ваш друг і наставник у вигляді вашого Я Христа, який терпляче очікує, коли ви нарешті звернете на нього увагу й зможете розпочати навчання пiд його безпосереднім керівництвом.
Настав час розстатися з дитячими іграшками, якими наповнений ваш матеріальний світ, і звернутися до
реального світу.
Ось це ваше Я Христа і є тією частиною вас самих, з якою ви повинні об’єднатися у своїй свiдомості
найближчим часом. Це і є ваш справжній близнюковий пломінь, наречений вашої душі.
Ви бачите, як все просто, улюблені.
Учення про Бога насправді є дуже простим вченням. І вся складність сприйняття цього Вчення полягає в тім, що ви повинні сприйняти вашим зовнішнім
розумом речі, які не належать до вашого світу. І зробити це можна, тільки скориставшись вашими Божественними здібностями, котрі присутні в вас, але котрі
перебувають у сплячому стані в більшості людства.
Ми приходимо, щоб розбудити ваші сплячі здібності. Ми приходимо, щоб розбудити вашу Божественність. І настала пора для вас добровільно підкорити себе Вищому розумові, який виявляє Вищу Волю всередині вас.
Я радий дати вам деякі додаткові пояснення, що
стосуються поточного етапу еволюційного розвитку
вашої душі.
Я ЄСМЬ Кутхумі,
завжди з вами на вашому шляху.
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Задум Бога для Росії −
це Община Святого Духа
Микола Реріх
9 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Микола Реріх, який прийшов до вас через цього Посланника.
Я прийшов у цей знаменний день, коли не тільки
Росія, але й весь світ святкують перемогу у Другій
Світовій війні.
Я хочу дати вам своє бачення тих подій, свідками
яких ви стали в минулому столітті.
Я хочу вам дати свій погляд на ці події, який я набув після мого вознесіння. І, можливо, деякі висловлені
мною сьогодні думки вам здадуться такими, що йдуть
врозріз з думками, висловленими мною під час мого
втілення, або йдуть врозріз з тими думками, які ви
почерпнули з диктовок Владик, даних через інших Посланників.
Я буду намагатися донести до вас плід моїх роздумів про Росію. І вам судити, брати мої думки за основу вашої діяльності або ігнорувати їх.
Ви знаєте, що я дуже любив Росію та дуже переживав, що не міг бути присутнім фізично більшу
частину свого життя на території цієї країни.
Якби наша місія, розпочата нами у 20-х роках
минулого століття за дорученням Владик, удалася, то
весь хід історії Росії та весь хід світової історії міг би
бути іншим. Я кажу про місію з вручення священної
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скриньки й Послання Махатм тодішньому уряду Радянської Росії.
Наша місія не вдалася, і спроба сил Світла вплинути на ситуацію в Росії була відкладена на невизначений час. А новій спробі завадила моя смерть. Ви
знаєте, що я всім своїм серцем линув до Росії після
перемоги, здобутої в тій страшній війні.
Я хотів би дати свої роздуми про ситуацію в Росії, базуючись не на зовнішніх подіях, а на подіях
внутрішніх, які стояли за всім тим, що сталося в Росії
в минулому столітті. Революція, розстріл царської
сім’ї, громадянська війна, Велика Вітчизняна війна,
нова революція та влада еліти, яка встановилася зараз.
Тільки дві сили стоять за всіма цими подіями. Дві
сили, взаємодія яких, коли не може бути гармонійною,
призводить до страшних потрясінь і мільйонів втрат
людських життів.
Одна сила, що примножує ілюзію, і інша сила, яка
спрямована на згортання ілюзії.
Ви можете називати ці сили силою Добра і силою
Зла, але це не буде повністю правильно. Тому що ідеї
Добра, Загального Блага, якщо вони підпадають під
владу сил, які творять ілюзію, перетворюються у свою
повну протилежність. І ідеї зла, якщо вони підпадають під дії світлих сил, також перетворюються у свою
повну протилежність.
Ви знаєте, що світом рухають ідеї, і ідеї реалізуються у світі через людей.
Тому, якою б не була ідея, якщо немає виконавців
цієї ідеї, то вона не здійсниться. І якщо ідея сама по
собі хороша, але виконавці ідеї гнилі зсередини, гнилі у своїй свідомості, то й ідея спотвориться до невпізнанності й перетвориться на свою повну протилежність.
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А енергія в цей світ приходить тільки через людей. Енергія, Божественна Енергія надходить у цей
світ через серця людей. Тому ви самі керуєте тим,
куди ви спрямовуєте свою енергію.
Ви знаєте, що ми підтримували ті перетворення,
які почалися в Росії після революції. І багато хто бачить протиріччя в цьому. Дозвольте мені дати деякі
пояснення.
Ідея Общини, Общини Святого Духа, як найбільш
вірного й справедливого способу управління суспільством, підтримувалася мною завжди. Ви можете прочитати про це у книгах Агні Йоги.
Однак якщо ідея Общини реалізується людьми,
які підпали під вплив сил пiтьми, то зі здійснення цієї
ідеї нічого доброго не вийде. Тому ми покладали надію на інтелігенцію, на тих людей, хто здатний був,
змінивши свою свідомість, уплинути на хід історії, не
беручи участь безпосередньо в управлінні, але побічно − через мистецтво, науку, освіту, систему охорони
здоров’я.

М.К. Реріх «Святий Сергій (Співробітники)», біля 1942-1947 рр.
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Ми бачили, що це можна було зробити. Але ті люди, які скористалися ідеєю общини, щоб прийти до
влади й скористатися плодами цієї влади, зробили все,
щоб всі галузі суспільного життя були пройняті правильними, але абсолютно нежиттєздатними гаслами,
тому що відкидалося головне, що мало лежати в основі будь-якої общини, − зв’язок з Iєрархією та Божественне служіння.
Тому ми спостерігали страшного монстра, який
існував протягом всього 20 століття в Росії. Змія з
мордою лева. І зараз ми спостерігаємо звіриний оскал
цього монстра.
І руки опускаються, і немає розуміння у свідомості найбільш просвітленої частини суспільства про
подальший шлях.
Завмерла Росія. Неначе зупинився час. Нічого не
міняється. Та й змінилося б, але не знають − у який
бік рухатися.
І те, що відбувається зараз, є розгулом сил, які
сприяють ілюзії. А ви знаєте, що відповідно до Божественного задуму, цим силам небагато вже залишилося
часу мати владу. Ось вони й розлютилися наостанок.
Ось вони і злобують, і втратили всякий сором, і відкинули будь-яку мораль і етичність.
Велике випробування проходить Росія. Ви знаєте,
що Бог любить Росію, і Бог посилає своїм улюбленим
найважчі випробування, тому що у випробуваннях ми
зростаємо, і у випробуваннях міцніє Дух наш. І ті, хто
плаче й пхикає, і каже, що пропала Росія, просто підпали під вплив сил ілюзії.
Ваш Дух, ваша Божественність, Бог всередині вас −
це те, на що ви повинні звернути свою увагу.
Ви по правді є велетнями Духа, і ті колоси на глиняних ногах, що оточують вас і правлять у Росії за386

раз, розваляться та розпадуться на частини, варто тільки богатирям повести плечем.
Задум Бога для Росії – це Община Святого Духа,
заснована на принципах Божественності, Божественної свободи, демократії та турботи про кожного общинника.
І ця Община не буде проголошена зверху й не
буде встановлена в ході чергового перевороту або революції. Божественний Шлях − це шлях поступових
змінень у свідомості людей. І змінення в людській свідомості, коли вони охоплюють значний відсоток населення країни, здатні привести до досконалого Божественного дива.
Найдосконаліша форма правління не втримається,
якщо вона не буде знаходити відгук у свідомості й серцях людей.
Тому першочерговим вашим завданням є створення Общин Святого Духа повсюдно в кожному місті й у
кожному селі.
Збирайтеся. Читайте книгу «Община». Читайте
книги «Агнi Йога». Вони дані вам.
Розмірковуйте над тими принципами, які мають
лягти в основу Общини.
Несіть цей образ світові через інтернет, через освіту дітей.
Ви повинні наситити всю країну ідеєю нового
управління, ідеєю Загального Блага й Добра.
Я кажу вам, що всі Сонми Небесні чекають ваших
дій, щоб надати вам всю допомогу.
Немає нічого нового в ідеї Общини. І справа за
малим. Треба просто взяти й організувати Общину
прямо там, де ви перебуваєте зараз. Почніть цю роботу, улюблені.
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Подумайте, чому такий опір завжди викликала ідея
Общини у всьому світі? Чому ідея Общини ніяк не
може пустити свої корені в жодній країні світу? Тому
що це новий спосіб управління, який повинен прийти
на зміну існуючому способу управління. І ті, хто перебуває при владі, дуже добре розуміють, що разом з
Общиною настане кінець їхньому маніпулюванню, їхньому фінансовому контролю, їхньому управлінню.
Тому що вони можуть управляти, тільки засновуючи
свою владу на низьких, тваринних інстинктах людей.
І вони нічого не здатні протиставити Божественній
людині, яку підтримують всі Небеса.
Подумайте над тим, як дати знання новому поколінню, подумайте над тим, як створити Общини Святого Духа. І найголовніше ваше завдання на найближчий час – це об’єднання. Об’єднання всіх світляків не
на принципах боротьби проти зла, а на принципах любові, допомоги, милосердя та жалю.
І навіть тоді, коли ви самотні й навколо вас немає
нікого, з ким би ви могли об’єднатися в Общину, знайте, що ви вже є Общиною Святого Духа, якщо ви будуєте своє життя та всі взаємини з людьми, які вас
оточують, на принципах Загального Блага, Добра й
Любові. І там, де перебуваєте ви, усі Сонми Небесні
приходять, щоб охоронити ваш шлях.
Община, Благо, Добро прийдуть з ваших сердець.
Ваше завдання − просто відкрити свої серця та допустити в них Божественність.
Очі бояться − руки роблять. Дорогу здолає той,
хто йде.
Я ЄСМЬ Микола Реріх.
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Я призначаю вас черговими
по планеті Земля
Улюблений Сурія
10 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Сурія, який прийшов до вас із Великого
Центрального Сонця через цього Посланника Божого.
Відтоді як ми почали роботу з передачі наших Послань через цього Посланника, ви змогли ознайомитися з останніми новинами й з останньою інформацією, що належать до тієї категорії, з якою ми визнали
можливим ознайомити вас.
Надалі ми продовжимо нашу роботу. Слідкуйте
за диктовками. Намагайтеся усвідомити не тільки той
зміст, який лежить на поверхні, але намагайтеся читати ці диктовки наче між рядками.
Будь-яке істинне Послання з Небес характеризується, передусім, своєю багатоплановістю та наповненістю другим, і третім, і четвертим сенсом. Так, улюблені, незважаючи на уявну простоту й доступність викладу, ці Послання містять інформацію, яка пройде
повз вашу зовнішню свідомість і змусить пробудитися глибинні шари ваших душ. І одне з наших основних завдань − це якраз пробудити ваші сплячі Божественні здібності. Щоб ви могли зробити крок за межі
вашого фізичного світу й пізнати інший світ, світ Божественний, який завжди існував поруч з вами, але
ви вважали за краще його не помічати або вдавали, що
його не існує.
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Вам було так простіше віддаватися ілюзії вашого
світу, грати свої ролі й грати у свої іграшки.
Ви здатні сприйняти те, що ви хочете сприйняти, і
те, що ви здатні зі своєї вільної волі допустити у свою
свідомість. Тонкі світи не відчутні для ваших фізичних почуттів. Ви не можете їх помацати, або побачити,
або почути. І для того щоб почати ваше спілкування з
Божественним світом, ви повинні витончити ваші фізичні почуття настільки, що вони стають сприйнятливими до тонких вібрацій. Діапазон вашої чутливості наче розширюється, і ви починаєте відчувати тонкий світ.
Ви відчуваєте запахи, тонкі аромати, джерел яких
немає у вашому оточенні. Ви бачите чудові кольори,
що переливаються та клубочаться перед вашим внутрішнім поглядом, ви бачите іскри й інші світлові ефекти. Ви починаєте чути музику сфер, ви чуєте звуки
нашого світу.
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Але найголовніше, до чого ви повинні спрямовуватися всім вашим єством, − це почуття Божественності. Це ні із чим не порівнянний захват від дотику з
нашим світом. Цілковито побожне почуття, порівнянне, хіба що, зі спогляданням предмета вашої першої
любові. Вашого коханого або вашої коханої. І це почуття настільки піднесене, що ви боїтеся навіть своїм
диханням, будь-яким незграбним рухом сполохати це
почуття.
Ваш світ наповнений дуже грубими вібраціями.
І серед метушні вашого світу дуже важко настроїтися на Божественний лад. Ось чому ми рекомендуємо
вам якомога більше часу проводити на природі, у тиші.
Шелест трав, спів птахів, навіть дзижчання комах є
звуками, найбільш наближеними до нашого світу.
Учіться слухати голоси природи, учіться споглядати природу. Пропускати крізь себе, через свою свідомість картини природи, що оточує вас.
Коли ви перебуваєте в тиші на березі ріки або моря, або в лісі, або в полі, ви справді перебуваєте у
Храмі Божому. І маєте відчувати абсолютно Божественний трепет перед турботою Бога про вас. Він побудував для вас найбільш досконалі Храми.
І ваше перебування на природі повинно бути схожим на відвідування Храму. Дякуйте Богові за кожну хвилину тиші, коли ви перебуваєте в Його Храмі й
відчуваєте шанобливий трепет. Тому що тонкий світ не
може наблизитися до вас, коли ви перебуваєте в містах або навіть у невеликих поселеннях. Тільки на
природі, де немає слідів так званої цивілізації, ви здатні контактувати з високими вібраціями нашого світу.
І для багатьох людей вібрації нашого світу нестерпні. Тому, коли вони потрапляють на природу, то
прагнуть знову оглушити себе рок-музикою, або сига391

ретою, або алкоголем, запахом смаженого на багатті
м’яса. Чи не правда, знайома картина поширеного масового відпочинку на природі?
А вся справа, улюблені, у відмінності вібрацій. Багато людей так прив’язали себе до низьких вібрацій
фізичного й астрального плану, що перебування в тиші
на природі стає для них просто тортурами.
Тому, якщо ви прагнете до спілкування з Богом і
якщо ви прагнете до спілкування з нашим світом, знайдіть час і можливість хоча б раз на тиждень виїхати на
природу й медитувати на сонце, на шелест вітру, на запах польових квітів.
І серед цих природних картин і звуків вам набагато легше буде вловити вібрації нашого світу.
Настав час повернутися до природного способу
життя, передбаченому для вас Богом.
З тієї гармонії, яку ви здатні відчувати, перебуваючи годинами наодинці із собою та наодинці з природою, ви можете побічно судити про рівень ваших
духовних досягнень. Смію вас запевнити, людина, прив’язана до астрального й фізичного плану, не зможе
всидіти, споглядаючи картини природи, і п’яти хвилин.
Тільки душі тих, хто готовий до спілкування з Божественним світом, знаходять умиротворення та відчувають блаженство від спілкування з природою.
Ваші міста є скупченням такої кількості сил пiтьми, що навіть дивуєшся, як ви здатні виживати в цих
клоаках масової свідомості й так званої сучасної цивілізації.
Паростки нової свідомості повинні пробивати собі
дорогу в тиші природи. І із часом нова цивілізація
прийде на зміну існуючій цивілізації. І відрізняти її
від існуючої цивілізації буде саме гармонія взаємин
між людиною та природою.
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І повірте мені: усі суворі кліматичні умови й всі
екстремальні погодні умови є всього лиш наслідком
вашої недосконалої свідомості.
Змініть вашу свідомість, я маю на увазі в цілому
свідомість всього людства, і зміняться ваші умови існування у вашому світі. І елементали, які гинуть тисячами й буквально божеволіють від вашої цивілізації,
дуже швидко наведуть на Землі Божественний порядок.
Земля перетвориться на планету з таким м’яким
кліматом і з такими комфортними умовами для існування, що вам не треба буде витрачати стільки зусиль
і енергії на опалення своїх помешкань.
Подивіться навколо себе. Ви й тільки ви відповідальні за ту недосконалість, у якій перебуває ваш світ.
Ви й тільки ви відповідальні за всі буревії, стихійні
лиха, цунамі, екстремальні погодні умови. Це справа
ваших рук і справа вашої свідомості.
І не чекайте, що Вознесені Сонми прийдуть і будуть наводити лад у вашому домі. Ні, улюблені, це
ваша планета, це ваш рідний дім, і ви зобов’язані навести в ньому лад.
Настав час очистити вашу свідомість від сміття,
яке накопичилося в ній за мільйони років перебування
у втіленні на планеті Земля. Тепер ви повинні очистити свою свідомість, і ви повинні очистити свій будинок, свою планету Земля.
Ви відповідальні за чистоту на планеті. Я призначаю вас черговими по планеті Земля.
Я ЄСМЬ Сурія.
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Учення про істинних
і неправдивих посланникiв
Санат Кумара
11 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Санат Кумара, який прийшов знову через
мого Посланника.
Я ЄСМЬ який прийшов, щоб у черговий раз свідчити про той благословенний час, у який ви живете.
Ви розумієте, що кожен раз, коли ми приходимо дати
диктовку, ми приходимо з певною метою. І метою сьогоднішньої диктовки буде підтримати досягнутий моментум обміну енергією між октавами.
Ви розумієте, що крім інформаційної та крім енергетичної складової, ці диктовки виконують ще функцію обміну енергією між октавами. Наша мета − отримати точку Світла, що розташована між світами. І ця
точка набуває для нас безумовну важливість. Тим самим ми стверджуємо свою присутність у вашому світі,
і ми надаємо можливість втіленому Посланникові досягати наших октав. І те, що до снаги одному, рано чи
пізно осилять всі.
Бути й перебувати в точці між світами − це те, що
ми очікуємо від вас. Бути й перебувати в точці між
світами − це те, чого ви повинні будете досягти, якщо
не в цьому втіленні, то в одному з наступних втілень.
Посада Посланника − це не пост, що вимагає поваги й поклоніння; посада Посланника, мантія Посланника – це всього лише можливість більш якісно здійснювати служіння в ім’я Бога.
394

Мантія Посланника дозволяє змінювати вібрації
простору, і ми маємо можливість бути присутніми й
давати наші Послання в цій точці, де з’єднуються світи.
Подумайте про те, що кожен з вас може стати
цією точкою. І насправді це всього лише питання вашого вибору, вашого бажання та вашої спрямованості.
Багато чим доведеться пожертвувати для того, щоб
заслужити мантію Посланника. Доведеться відмовитися від всього, що прив’язує вас до цього світу. І якщо
хтось із вас хоче встати на шлях посланництва, то я із
задоволенням особисто займуся вашим навчанням безпосередньо або через цього Посланника.
Пора розпрощатись із черговим міфом, властивим
вашому світові, що посланник є людиною, яка виняткова. Дійсно, є певні обмеження, пов’язані з вашим
кармічним минулим, які можуть перешкоджати вам
стати нашим посланником. Але це не може перешкоджати вам виконувати своє служіння в більш обмеженому вигляді, і все-таки максимально наближеному до
служіння в якості посланника.
Я хотів би дати сьогодні пояснення в питанні, що
стосується теми, широко обговорюваної у вашому світі. Це питання хибного посланництва, удаваних вчителів і помилкового шляху.
І я маю намір сьогодні остаточно прояснити для
вас це питання. У питанні посланництва, як і в будьякому питанні, що стосується вашого світу, присутня
така сама дуальність, яка властива вашому світові.
Тому, дійсно, є посланники, які є представниками
Сил Світла, Ієрархії Сил Світла, і є посланники, які
кажуть, що вони є представниками Ієрархії Сил Світла, але вони у кращому разі репрезентують тільки себе, а в гіршому разі вони дійсно надали себе в розпорядження тих сил, які можна назвати силами пiтьми.
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Я вважатиму за краще назвати ці сили силами, що
примножують ілюзію, тобто тими силами, які в цей
момент протиставляють себе планам Бога для теперішнього етапу еволюції в цьому Всесвіті.
Яка ж відмінність між істинними посланниками й
удаваними? Чим ви повинні керуватися у вашому виборі? Це питання дуже серйозне. Тому що від вашого вибору, якому посланникові слідувати, залежить, на
чиєму боці ви опинитеся в цей момент відділення зерен від бур’яну. Ви можете зробити вигляд, що вам
не треба робити ніякого вибору й не треба віддавати
перевагу ніякому посланникові, що ви довіряєте тільки
тому Богові, який присутній всередині вас, і вашому
Я Христа. І це буде правильною позицією за умови,
що ви дійсно маєте зв’язок з Богом всередині вас або
вашим Я Христа.
Однак більшість людей все-таки не має цього
зв’язку й, отже, змушена керуватися тією чи іншою
мірою інформацією, котра приходить до них ззовні. Від
людей, які проголосили себе нашими посланниками
або вчителями.
Який же критерій і в чому відмінність?
Передусім, істинний посланник ніколи не буде
примушувати вас слідувати або не слідувати за ним.
Завдання посланника − просто доносити інформацію
на фізичний план і служити орієнтиром у морі різних
релігійних течій і вчень.
Він не має потреби у вашій підтримці й у вас як
своїх послідовників. Ви самі, за своєю вільною волею,
приймаєте рішення приймати інформацію, яка приходить до вас через цього посланника як керівництво у
вашому житті, чи ні. Обов’язкові такі якості, як безкорисливість і відсутність бажання робити собі ім’я та
набувати популярності. Єдине завдання, яке вітаєть396
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ся нами і яке повинен виконувати наш Посланник, −
це якомога ширше розповсюдження Вчення всіма доступними засобами.
Якщо ми перейдемо до розгляду категорії посланників, які присвятили себе служінню протилежним нам
силам, то тут присутнє прямо протилежне прагнення
оточити себе послідовниками й учнями й використовувати своїх послідовників для помноження своєї влади,
контролю та помноження свого добробуту у фізичному світі. Оскільки протилежні нам сили не мають
свого джерела енергії (вони визнали за краще відірвати себе від єдиного джерела енергії в цьому Всесвіті –
Божественної Енергії), то для підтримки свого існування їм необхідна ваша енергія. У вигляді вашого визнання, вашого поклоніння, ваших дарів і вашої десятини. Подібні люди будуть використовувати весь свій
вплив, щоб ви не змогли самостійно отримати доступ
до спілкування із Силами Світла. А навчити вас цьому спілкуванню вони не можуть, тому що не мають
цього спілкування самі. Все, що вони можуть, це підключити вас до свого егрегора, котрий сформований
енергією послідовників, які дарують свою енергію цим
хибним посланникам і вдаваним вчителям.
Вам важко буде зробити розрізнення, тому що зовні все виглядає однаково. Ви чуєте правильні слова.
Ви бачите правильні вчинені дії. Ви можете навіть
відчувати стани релігійного екстазу. Але ваше духовне просування під керівництвом вдаваних вчителів неможливе. У кращому разі ви будете тупцювати на місці, але в гіршому разі ви можете втратити весь моментум ваших досягнень.
Улюблені, якщо ви вибрали вірного вчителя та
прислуховуєтесь до слів, що йдуть через нашого Посланника, то результат, плід, наслідок вашого правиль398

ного вибору позначиться не через десятки років і не
в наступному житті. Ви відчуєте внутрішнє змінення
вже впродовж найближчих декількох місяців.
Так, можливі тести, можливі відкочування назад,
і ваша боротьба, і ваші суперечки з вашим его, з нереальною частиною вас самих. І ці суперечки, ці тести
й ця боротьба можуть бути вельми болісними. Але ви
повинні розуміти, що без цієї боротьби ваша нереальна частина не зможе покинути вас, і ви не зможете
отримати перемогу над нереальною частиною вас самих, якщо будете постійно потурати своєму его й своїм бажанням.
Для того щоб гній вийшов назовні, іноді доводиться зробити розріз, а це може бути болючим і надто неприємним.
Але якщо ви не позбавитеся гною, який присутній
у вашому організмі, то запальний процес може захопити весь ваш організм і привести його до загибелі.
У вашому дуальному світі не завжди те, що неприємно, буває шкідливим, і не завжди те, що приносить задоволення, буває корисним.
Тому, улюблені, дар розрізнення − це та якість, про
яку ви повинні просити як про милість, яка має бути
вам дарована насамперед.
Я повинен торкнутися ще одного важливого моменту. Посланник є людиною, яка стоїть на вершині
гори. І всі блискавки, і всі урагани б’ють насамперед
по ній. Тому дуже мало людей, які здатні втриматися
на вершині Божественної свідомості, перебуваючи у
вашому світі. І багато людей, які пройшли наші тести
й заслужили свої мантії Посланників, згодом не здатні були втримати свою свідомість на належній висоті
й втратили наші мантії.
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Тому, улюблені, я дуже добре розумію ваші труднощі, пов’язані з подвійністю вашого світу й часом
неможливістю отримати точне уявлення про тих чи інших людей, події або речі.
Я можу вам сказати, що ваше Вище Я завжди знає
Істину. І тому ви повинні довіряти тільки вашому Вищому Я, а не зовнішнім враженням, словам і навіть
діям, що вчиняються тими чи іншими людьми, які проголосили себе нашими посланниками або вашими
вчителями.
Удавані вчителі й удавані посланники живляться
вашою енергією. І все, чому вони можуть вас навчити,
це тому, як ростити ваше его. На жаль, людина, яка має
дуже велике его, не здатна розпізнати ні наші вібрації,
ні наших справжніх Посланників. Але ми знаємо, що
рано чи пізно життєві випробування та життєві ситуації приведуть її до наших Посланників. І після всіх
випробувань, що випали на їхню [людей] долю, вони
будуть вдячні отримати можливість просто сидіти в
ногах у Гуру й чути слова Істини. І їхні серця, загартовані у стражданнях, не зможе обдурити ні зовнішній
вигляд Гуру, ні те, що їхнього Гуру не визнають сильні
світу цього.
Моліть про дар розрізнення, і ви отримаєте те, що
просите.
Я ЄСМЬ Санат Кумара.
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Божественної Матері
Улюблений Павло Венеціанець
12 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Павло Венеціанець, який прийшов до вас.
Я ЄСМЬ Владика Третього Променя, Променя Любові. Навряд чи можна знайти на Землі стільки спотворень на інших Променях, скільки ми зустрічаємо на
Промені Любові. І це цілком зрозуміло. Якби були
спотворені дуальним станом світу всі інші Богоякості,
але вдалося б зберегти у своєму первозданному вигляді лиш одну якість – Божественну Любов, то весь світ
прийняв би інші обриси. Любов. Якість Любові, істинної Любові, Божественної Любові − ось чого катастрофічно не вистачає вашому світові зараз.
Я прийшов затвердити Любов. Я прийшов дати
вам Любов.
Світи створюються Любов’ю, і світи розпадаються через нестачу якості Любові. Тому настав час вам
впритул замислитися про Любов і її вияви у вашому
житті.
Насправді у більшості людей повністю блокована
чакра серця, яка відповідальна за проведення енергій
Любові у ваш фізичний світ. Тому ви відчуваєте брак
Любові, і ви намагаєтеся компенсувати цю нестачу
дивними практиками, стимулюючи суто фізіологічний
інстинкт. Повірте мені, що велика частина спотворень
Божественної Енергії у вашому світі пов’язана саме з
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неправильним використанням енергії Божественної
Матері, або, по-іншому, вашої сексуальної енергії.
Бог дав вам Священний Вогонь, Полум’я Священного Вогню, яке робить вас подібними до Богів. І, повірте мені, це полум’я і ця енергія дані вам не для того,
щоб ви використовували їх для свого задоволення. Чим
бездумніше ви використовуєте свій Священний Вогонь,
тим більшу карму ви творите. Ваші засоби масової інформації та стереотипи поведінки у вашому суспільстві, навіть манера одягатися та вести себе стимулюють
неправильне використання вашої сексуальної енергії.
Пройде якийсь час, і ви здатні будете зрозуміти істинне призначення дарованого вам Богом дару Священного Вогню. Але зараз вам належить зрозуміти, що
кожного разу, коли ви використовуєте цей свій дар не
згідно з Божественним призначенням, ви творите карму. Ви творите карму, тому що ви розтрачуєте Божественну Енергію для отримання порожніх, суто тваринних задоволень. Утім, тварини щодо цього поводяться
набагато розумніше вас. У крайньому разі, їхнє використання сексуальної енергії відбувається в рамках річних циклів у належну до того пору року.
Під час сексуального акту відбувається гігантське
вивільнення Божественної Енергії. Це вивільнення Божественної Енергії можна порівняти зі спалахом наднової зірки. І ви знаєте, що, куди направлена ваша
увага, туди тече ваша енергія. І якщо ви в мить вивільнення Божественної Енергії думаєте про отримання задоволення для себе або для свого партнера, то ви використовуєте свою сексуальну енергію не за призначенням. Для багатьох з вас мої слова можуть здатися такими, що абсолютно не вкладаються в рамки тієї
свідомості, яку вони мають. Я цілком усвідомлюю, що
мої слова для багатьох будуть звучати дивно. Однак я
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маю вас інформувати про найелементарніші основи
Божественної Етики, з якими знайомі навіть тварини,
але про котрі з якихось причин забуло людство.
Усе в цьому світі належить Богові. І ви є частками
Бога. Тому все, що ви робите, будь-які ваші дії повинні
узгоджуватися з Божественним Законом і лежати в рамках цього Закону. Коли ви щось робите без Волі Бога,
то ви тим самим порушуєте Закон цього Всесвіту й
створюєте карму. Тому, якими б вам не здавалися дивними мої інструкції та рекомендації, будь ласка, для
початку хоч би просто вислухайте їх.
Перед тим, як почати сексуальний акт, будь ласка,
потурбуйтеся про те, щоб ви діяли згідно з Волею
Бога. Ви маєте перебувати в законному шлюбі з вашим сексуальним партнером. Ви не повинні вступати
в будь-які сексуальні стосунки з випадковими партнерами й людьми однієї статі з вами.
Чому потрібний постійний партнер, з яким ваші
стосунки узаконені?
Справа в тім, що під час виконання вашого подружнього обов’язку відбувається прямий обмін енергією між вами й вашим партнером. Якщо під час звичайного спілкування з людьми ви постійно обмінюєтеся енергією, то ваш обмін енергією під час сексуальних стосунків посилюється багаторазово. Фактично,
ви обмінюєтесь всіма своїми енергіями − і хорошими, і
поганими. Ви берете на себе карму один одного, і ви
ділитеся своїми заслугами з вашими сексуальними
партнерами. І якщо ви перебуваєте в законному шлюбі,
то у спільному житті ви маєте можливість відпрацьовувати карму не тільки свою, але й свого подружжя,
якщо карма вашого подружжя переважує вашу карму.
Тепер уявіть собі, що ви вступаєте в сексуальні
взаємини з багатьма партнерами. І уявіть собі, що ба404

гато хто з них має відсоток відпрацьованої карми набагато менший, ніж ваш. І їхні кармічні борги можуть
бути набагато важчими за ваші. Можливо, вони прийшли в цей світ відпрацювати карму вбивства або карму зради й інші найгірші види карми. І ось ви, цілком
бездумно вступаючи з ними в сексуальні відносини,
забираєте частину їхньої карми на себе. І якщо ви при
цьому перебуваєте в законному шлюбі, то потім ви переносите цю карму у свою сім’ю. І після цього ви дивуєтесь, чому у вас виникають всі ваші життєві проблеми?
Сексуальна енергія має ту саму природу, що енергія, яка використовується для творчості, творення у вашому світі. І коли ви розтрачуєте свій сексуальний потенціал для насолоди, то ви тим самим позбавляєте себе творчої енергії, ви самі обмежуєте свій розвиток.
І фактично, більшість населення вже до своєї зрілості
настільки спустошено внаслідок зловживання сексуальною енергією, що абсолютно не здатне до вищої творчої діяльності. Воно просто не здатне стати не тільки
співтворцем з Богом, але й виконувати звичайну для
вашого світу творчу роботу.
Метою моєї сьогоднішньої диктовки було поставити перед вами дуже важливе питання. І я роблю це відкрито i якомога відвертіше, я повторюю ще раз, що
велика частина спотвореної людством енергії спотворюється саме через зловживання енергією Божественної Матері.
Кожен ваш акт подружніх взаємин ви повинні
здійснювати в ім’я Бога. Зверніться з молитвою до
Бога й присвятіть Священний Вогонь, який вивільниться при вашому сексуальному контакті, Богові. Пам’ятайте: куди направлена ваша увага, туди тече ваша
енергія. І якщо ви під час вивільнення вашого Священного Вогню присвячуєте це вивільнення Богові,
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то тим самим ви направите всю енергію, що вивільнилася, у вищі сфери Світу. І ця енергія потім повернеться до вас у вигляді благословень для вас і ваших дітей.
Намагайтеся використовувати Енергію Божественної Матері тільки для цілей зачаття дітей. І якщо вам
перший час важко буде взяти на себе такі обмеження,
то намагайтеся обмежити кількість ваших контактів до
одного-двох на тиждень. Не забувайте хоч би подумки
направити всю енергію, що вивільняється, Богові. Просіть Бога, щоб ця енергія була спрямована на благословення вас, ваших дітей і всієї вашої сім’ї.
Завжди пам’ятайте, що будь-яка ваша дія на фізичному плані може використовуватися як на благо,
так і на зло. І щохвилини, і щосекунди вашого перебування у фізичному світі ви отримуєте Божественну
Енергію та направляєте її або на створення ілюзії, коли
вона осідає в цьому світі й помножує ілюзію; або ви
спрямовуєте вашу енергію в Божественний світ, помножуючи ваші скарби на Небесах, і створюючи благу карму, і помножуючи ваші заслуги.
І наріжним у вашому житті буде те, як ви будете
використовувати вашу сексуальну енергію.
Мені б хотілося, щоб ви уважно ознайомились із
сьогоднішньою лекцією та намагалися застосувати всі
дані мною рекомендації у вашому житті.
Я ЄСМЬ Павло Венеціанець.
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Відкрийте ваші серця
безмежній милості Небес
Улюблений Геліос
13 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Геліос. Я шлю вам свій привіт із Сонця
нашої Сонячної системи!
Я прийшов, щоб дати невелике Вчення про природу Сонця. Ви бачите сонце щодня, і для вас здається
настільки природним спостерігати схід сонця та його
захід, що ви не звертаєте на це уваги.
Однак Сонце в нашій Сонячній системі є тим центром, без якого було б неможливо існування життя на
жодній із планет Сонячної системи, як видимих вашим фізичним зором, так і невидимих. Тому на мене,
як на істоту, яка одухотворяє своєю присутністю наше Сонце, лягає велика відповідальність.
Усі процеси, котрі відбуваються на фізичному
Сонцi і які впливають на події на планеті Земля, як
довели ваші вчені, є наслідком процесів, що відбуваються в тоншому світі.
Ваше Сонце є зіркою, населеною розумними й
дуже високорозвиненими істотами. Тому ті процеси,
які відбуваються в нашій Сонячній системі, перебувають під нашим повним контролем. І скільки б ваші
вчені не доводили, що неможливе існування життя
при таких високих температурах, я тут, і я існую, і я
надаю свою допомогу й своє заступництво кожній планеті Сонячної системи, включаючи вашу Землю.
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Ваша планета зазнає змінень, і в найближчому,
звичайно, за космічними мірками майбутньому вас чекають серйозні змінення на вашій планеті. Це торкнеться всіх живих істот, які населяють планету Земля.
І Сонце, його випромінювання та його магнітне й гравітаційні поля, а також тонші поля, які не здатні зафіксувати ваші вчені, будуть відігравати не останню роль
у тих перетвореннях, які очікують Землю.
Не бійтеся тих змінень, які чекають планету Земля. Ці змінення будуть відбуватися протягом багатьох
тисяч років, протягом багатьох ваших втілень. І ці змінення будуть сприяти тому, щоб ваша технократична
цивілізація була стерта з пам’яті нових поколінь людей і нових рас. Коригування майбутнього Землі вже
почалося, і нам вдалося уникнути руйнування планети. Тому всі передбачувані в майбутньому змінення будуть носити плановий характер. Земля поступово очиститься від наслідків впливу вашої цивілізації та набуде природнішого вигляду, м’якішого клімату, і саме
існування на планеті буде безпечнішим і приємнішим.
Усе це буде в найближчому за космічними мірками майбутньому. І всі ці змінення стануться за допомогою змінення вашої свідомості, через ваші розуми
й серця.
А змінення вашої свідомості відбувається під
впливом багатьох факторів, і головним серед цих чинників є ваше Сонце й ті процеси, котрі відбуваються
на Сонці, як на фізичному плані, так і на тонших планах.
Навіть приймання цих диктовок відбувається за
допомогою сонячної енергії та при моїй безпосередній участі й моїй присутності під час передачі кожної
диктовки. Так, улюблені, необхідною умовою при передачі наших Послань є сонячна енергія, яку ми використовуємо для посилення інформації, що передається.
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І так само, як сонце світить всім без винятку, ці
диктовки, які ми даємо третій місяць щодня, даються
всім без будь-якого обмеження.
І так само як сонце чинить на одних благотворний вплив, а на інших згубний, точно така сама дія
цих диктовок.
Є люди, для яких у цих диктовках міститься досконалий, живодайний нектар Божественної Енергії і
які готові пити цей нектар щодня та не можуть насититися. Так само є інші люди, які під впливом енергій,
що містяться в цих диктовках, відчувають дуже негативні внутрішні стани. Вони все більше й більше скочуються на позиції критики, осуду й навіть злості.
Це властивість Божественної Енергії, улюблені, вона прискорює ті внутрішні процеси, які йдуть всередині вашої істоти. І якщо ви всім своїм серцем і всім
своїм єством спрямовані до Світла, Сонця, Добра, Бога,
то додаткова Божественна Енергія прискорить ваші
благі спрямування, і ви отримаєте небувалий імпульс
для свого зростання та розвитку. І якщо всередині вас
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оселилися недобрі енергії заздрості, засудження, егоїзму, ненависті (та хіба мало інших негативних почуттів
існує на Землі), то Божественна Енергія посилить всі
ваші негативні якості, і те, що раніш було приховано
під зовнішньою благопристойною маскою показної побожності, не зможе більш бути прихованим і вийде
назовні.
І ваші негативні почуття та думки будуть виявлені через ваші вчинки, у ваших словах − у всьому, що
ви робите.
І для вас це має послугувати, передусім, сигналом
до аналізу, чи все всередині вас благополучно. Чи не
збилися ви з курсу? Чи не настав час звернути пильну
увагу на ваші негативні якості й нарешті позбавитися
їх остаточно й безповоротно.
Тому, улюблені, стежте уважно за зміненням вашого стану в ході читання цих диктовок і вчасно
вживайте зусиль, щоб вирвати з коренем найменший
недолік і найменшу негативну енергію, що оселилася
у вашій аурі й проросла у вашій зовнішній свідомості.
Так, улюблені, Божественна Енергія, насамперед,
дається вам для того, щоб ви виявили свої недосконалості й своєчасно вжили заходів для того, щоб розстатися з ними.
Тим з вас, на кого ці диктовки справляють дію до
такої міри негативну, що ви просто не можете їх читати, через те, що вас буквально захльостує хвиля
злоби, ненависті, обурення та засудження, я рекомендую припинити ненадовго читання цих диктовок. Це
буде набагато краще, ніж поширювати навколо себе
негативні вібрації та хибно кваліфікувати Божественну Енергію.
Вам потрібна робота над собою. Зверніться за допомогою до Владик, просіть їх допомогти вам позба411

витися ваших негативних думок і почуттів. Просіть не
від випадку до випадку, а щодня. І я вірю, що настане
момент, коли ви зможете відновити читання цих диктовок і насолодитися нектаром Божественної Енергії,
що міститься в них.
Тільки на те, що повністю мертве й добровільно,
за своєю вільною волею, відмовилося від подальшого
еволюційного розвитку, ці диктовки не будуть справляти ніякої дiї.
Якщо ви нічого не відчуваєте при читанні цих
диктовок і не отримуєте від читання цих диктовок ні
інформаційного, ні енергетичного підживлення, то я
можу тільки поспівчувати вам. Ви, дійсно, зробили
свій вибір, і цей вибір лежить осторонь від основного ходу еволюції на цій планеті й у цьому Всесвіті.
І навіть те, що мертве в духовному сенсі, усе
одно отримує Світло сонця. Тому що природа сонця −
світити, давати тепло й енергію. І погодьтеся, що ви
не можете зробити докір сонцю за те, що воно надто
жорстоко впливає на вас своїми променями.
Так само ви не можете дорікнути нас і Посланника за ці диктовки, які ми вам даємо.
І це справді та милість, яку вам надають Небеса.
І все значення цієї милості ви зможете оцінити тільки через якийсь час.
Дбайливі й турботливі руки Космічних Iстот готові надавати вам всю необхідну допомогу 24 години
на добу. І тільки ви самі вирішуєте, скористатися цією
допомогою або відкинути її.
Відкрийте ваші серця безмежній милості Небес і
підставте свої чакри під потік нескінченної Божественної Енергії, водоспад Світла, що ллється на вас.
Я ЄСМЬ Геліос стою перед вами
у водоспаді сонячного Світла й Божественної Енергії.
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Спрямованість, сталість і відданість.
Це ті якості, які потрібні нашим учням
Улюблений Ель Морія
14 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія, який знову прийшов до вас
через мого Посланника.
Я ЄСМЬ. І Я ЄСМЬ також реальний, якщо не
більш реальний, ніж все, що вас оточує у вашому ілюзорному світі. І ваше навчання, яке ми проводимо для
наших учнів, передусім пов’язане з розширенням вашої свідомості й прийняттям у свою свідомість нашого
світу, що розташований за межами сприйняття вашими органами чуття, але який не стає від цього менш
реальним.
Я прийшов дати вам розуміння спілкування між
світами для затвердження у вашій свідомості.
Ми постійно перебуваємо поруч з вами у ваших
земних трудах і турботах, але ми не можемо відволікати вас від ваших турбот, якщо ви тільки самі не захочете звернутися до нас.
Повірте, наш світ постійно перебуває поруч з вами.
І відділяє нас один від одного тільки рівень ваших вібрацій. Підніміть свої вібрації, спрямуйтеся до спілкування з нами, і ви отримаєте те, до чого прагнете.
Уся трудність полягає у вашій здатності допустити
у своїй зовнішній свідомості нашу присутність і можливість спілкування з нами.
Ви просите про знаки. І ми даємо знаки. Ви просите про допомогу, і ми даємо допомогу. Ви просите
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про спілкування з нами, і ми вступаємо з вами у спілкування. Але чому, коли ви просите про все це, ви
відразу ж забуваєте про те, про що просите? І коли ми
приходимо за вашим закликом, ваша свідомість вже
виявляється настільки зануреною у ваш ілюзорний світ,
що ви не здатні почути нас.
Тому я прийшов нагадати вам про постійну дисципліну вашої свідомості й розуму, яких ви повинні дотримуватися, якщо ви дійсно хочете бути нашими учнями. Ми не маємо потреби в учнях, які кажуть, що
хочуть бути нашими учнями, просять про допомогу,
але проходить всього лиш кілька годин, і їхня свідомість вже настільки захоплена навколишньою ілюзією, що вони забувають про всі свої прохання, обіцянки,
клятви й запевнення.
Нам потрібні учні, але якщо ви дійсно хочете проходити навчання під керівництвом Вознесених
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Владик, будьте ласкаві докласти до цього хоч би мінімальні зусилля.
Пам’ятайте про те, що ви бажаєте бути нашими
учнями не час від часу, коли ви випадково згадуєте про
нас серед вашої щоденної суєти. Ні, ви повинні постійно пам’ятати про те, чого ви бажаєте досягти й
чого ви прагнете. Ви повинні зберігати вашу свідомість спрямованою на наш світ, спрямованою до нашого світу, у які б складні життєві ситуації ви не потрапляли.
Спрямованість, сталість і відданість. Це ті якості,
які необхідні нашим учням.
Ви можете займатися вашими повсякденними
справами й виконувати свої домашні обов’язки, але
ви повинні постійно втримувати в розумі образ нашого світу. Ви повинні постійно зберігати співзвуччя
з нами.
Це дозволить вам розвинути чутливість. Сприйнятливість до наших потреб і потреби часу.
Ми зберігаємо цілодобовий дозор на планеті, лише
ненадовго дозволяючи собі короткочасний відпочинок
у вигляді занурення в нірвану.
Що вам заважає брати з нас приклад? Зберігайте й
підтримуйте чутливість і спрямованість упродовж дня.
Щоб, коли виникне потреба у вашій допомозі або коли
настане для вас час отримати свій урок, ви не пропустили цю мить, тому що надто відволіклися порожніми
розмовами, непотрібними суперечками або переглядом
чергового серіалу.
Коли ви бажаєте стати нашими учнями й отримувати від нас керівництво, повчання та допомогу, чому
ви думаєте, що ви звільняєтесь від взаємних зобов’язань перед нами?
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Ми можемо прийти й дати вам урок, або завдання,
або інформацію в будь-який час доби. Тому ваш обов’язок, коли ви вступаєте в наші учні, зберігати чутливість постійно.
Якщо ви присутні на навчанні у школі чи університеті, у ваш обов’язок входить відвідувати заняття
та слухати ваших викладачів. І викладачі можуть покарати вас або навіть усунути від занять за недбальство. Чому ви вважаєте, що проходження навчання
під нашим керівництвом менш відповідальне?
Коли ви отримуєте знання у ваших навчальних закладах, ви отримуєте, здебільшого, знання, які вам
знадобляться у вашому поточному житті. Ми даємо
вам знання, які знадобляться вам протягом всіх ваших
життів. Так чому ви дозволяєте собі пропускати наші
заняття та ухилятися від своїх обов’язків?
Відмінність нашого навчання полягає в тім, що
ми даємо вам наше навчання, не відволікаючи вас від
ваших життєвих обов’язків. Ви можете перебувати на
роботі й проходити наше навчання. Ви можете перебувати вдома, доглядати за своєю дитиною та проходити навчання під нашим керівництвом.
Тому ви повинні постійно зберігати чутливість і
чекати наших завдань, наших інструкцій та інформації, що надходить від нас.
Ми не спілкуємося з нашими учнями їхньою мовою. Ми посилаємо наші знання та нашу інформацію
у вигляді енергії, тонкого подуву вітерця, легкого світлового спалаху, легкого бажання, що виникає, або
енергії, що з’являється для виконання якої-небудь
справи. Дуже рідко ми говоримо що-небудь нашим учням. І наші слова з’являються у вашій голові так природно, як ніби це ваші власні думки. І тільки через
деякий час ви можете зрозуміти, що ці думки прийшли до вас від нас.
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Тому ви повинні постійно зберігати чутливість і
бути готовими до отримання нашої інформації та наших вказівок.
Не очікуйте, що я або хтось із Владик прийде до
вас у повний свій зріст і буде розмовляти з вами, і
давати вам вчення, і відповідати на ваші запитання.
У нас немає фізичного тіла, тому ми вкрай рідко витрачаємо свої сили й енергію на те, щоб з’явитися
нашим учням у стані щільного астралу. Якщо ви хочете навчатися у нас, то ви повинні витончити своє
сприйняття до такого ступеня, щоб бути чутливими до
наших слів, і наших нужд, і наших потреб.
Розвивайте в собі дар розрізнення. Багато астральних сутностей можуть пожартувати над вами й
видати себе за Владик. Багато хто з них не вирізняється великою дружелюбністю, а багато хто просто
дуже злісний і мстивий.
Кращим критерієм оцінки для вас − з ким ви
маєте справу на тонкому плані − буде ваш власний
стан свідомості. Ви знаєте, що подібне притягується
до подібного. І якщо ви в собі незбалансовані, негармонійні й відчуваєте будь-які властиві людям негативні почуття, то навряд чи ви отримаєте спілкування з
реальними Вознесеними Владиками.
Тому звертайте увагу на рівень вашої свідомості
впродовж дня. Ваша свідомість дуже рухлива. Можна
сказати, що впродовж дня ви постійно у своїй свідомості ковзаєте шкалою від самого нижнього рівня вашої свідомості до найвищого. На рівень вашої свідомості впливає все, із чим ви стикаєтеся в житті. Всі
люди, з якими ви стикаєтеся аурами, фільми, які ви
дивитеся, музика, яку ви слухаєте. Буквально все у
вашому світі має на вас вплив. Тому вашим першочерговим завданням буде підтримувати рівень вашої
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свідомості на максимально доступному вам рівні більшу частину дня.
І впродовж дня завжди знайдіть час, щоб усамітнитися хоч би на кілька хвилин і проаналізувати ваш
стан впродовж дня. Всі думки, почуття, образи, що
приходять до вас .
Постійно аналізуйте ваш стан і перевіряйте свої
відчуття багаторазово.
Ми перебуваємо поруч з вами постійно, і тільки
рівень ваших вібрацій, рівень вашої свідомості не
дозволяє вам бачити й чути нас.
І перше, що ви повинні зробити, − це навчитися
відчувати нашу присутність, наші вібрації.
Наші кращі учні ніколи не полишають свого дозору. Вони постійно зберігають співзвуччя з нами й
готові прийняти від нас необхідні вказівки всі 24 години на добу.
Тому перш ніж ображатися на Владик, що вони
не надають вам належної уваги й необхідної допомоги, уважно проаналізуйте свій внутрішній стан. Чи
не пропустили ви наші наставляння, і чи не пропустили ви нашу допомогу, тому що надто були зайняті
наріканням на своє тяжке життя та надто багато уваги
приділяли навколишній ілюзії?
Я дав сьогоднішнє повчання в надії на те, що ви
розумієте наші труднощі, які виникають у такому випадку, коли ви просите про нашу допомогу й ми надаємо вам нашу допомогу, але ви її просто не помічаєте, тому що надто зайняті вашими земними проблемами.
Я ЄСМЬ Ель Морія.
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Настав час, коли за всією
повнотою Божественної Істини
ви повинні звернутися
до Вищої частини самих себе
Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ
15 травня 2005 року

Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ. Я ЄСМЬ промовляю
зсередини тебе.
Усе, що ми робили досі, було підготовкою до твого
сприйняття нової інформації. І сьогодні я зроблю спробу довести до твоєї зовнішньої свідомості частину нової інформації в тому вигляді, який буде найбільш доступний для твого сприйняття.
Уся складність спілкування між світами полягає
в тім, що для наших світів характерні різні вібрації.
І коли ми піднімаємо твої вібрації до рівня, коли ти
можеш сприйняти інформацію, що виходить з вищих
сфер Світла, то незбіжність твоїх вібрацій з навколишнім світом позначається на всьому, що тебе оточує, і особисто на тобi.
Твій світ не може витримати навіть короткочасного підвищення вібрацій. Миттю до місця приймання
диктовок стікаються всі ті сили, що протистоять силам Світла. Тому вкрай складно зберегти рівновагу й
баланс.
Тому не настільки важлива інформаційна складова диктовок, скільки важливий сам факт закріплення
фокусу Світла у фізичній октаві й можливість вико419

ристовувати цей фокус Світла постійно протягом
значного проміжку часу. Ми маємо можливість виявити сили, що протистоять нам і вжити заходів до їхнього балансування, нейтралізації або переполяризації.
Уся складність полягає в тім, що через щільність
фізичного світу неможливий прямий вплив на ваш
світ за допомогою Iстот Світла, які перебувають у
нашому світі.
Ваш світ утворився як відображення свідомості
людських істот. І в міру відділення свідомості людини
від Божественних зразків, матерія дедалі більш ущільнювалася та зрештою сформувалася щільна завіса, що
відокремлює наші світи. Це суто енергетична завіса,
крізь яку спілкування між світами вкрай утруднено.
І при всьому прагненні Iстот Світла до сходження
у ваш світ вони не можуть це зробити, тому що не
можуть проникнути у ваш світ через низькі вібрації.
Те саме характерно для людських істот. У своєму втіленому стані вони не можуть піднятися крізь завісу.
У крайньому разі, не пройшовши певного тренування
та навчання під керівництвом Вознесених Iстот, тобто
Істот, які перебувають за завісою.
Тому Небесний світ не може безпосередньо вплинути на земний світ. І для того щоб здійснювати контроль і спрямування розвитку вашого світу відповідно
до Божественних Законів, ми змушені вдаватися до допомоги посередників, людей, які пройшли певне навчання та здатні підвищувати свою свідомість до рівня
Вознесених Iстот.
Процес взаємопроникнення світів подібний до
процесу пірнання. Високорозвинені Істоти Світла пірнають у ваш світ, приймаючи втілення та разом із
втіленням приймаючи на себе певну карму у вигляді
різних недосконалостей. Ось чому кажуть, що у вті420

ленні не перебувають досконалі істоти. Досконалі істоти просто не зможуть перебувати у вашому світі.
Але в ході свого розвитку й навчання співробітники Світла відновлюють частину своїх знань і здібностей і роблять пірнання вже в наш світ за допомогою медитативних практик і змінених станів свідомості.
Хибною думкою є те, що співробітники Світла обов’язково є повною досконалістю, такими собі
богами.
Досконалості немає місця у вашому світі. Принаймні, у місцях, густо населених людьми.
У цьому полягає трудність розпізнавання співробітників Світла й розрізнення їх від людей, які вибрали служити протилежним силам. Силам, що створюють ілюзію.
Коли ваша свідомість досягає певного рівня розвитку, то ви здатні відрізнити, хто з людей є провідником яких сил. Але для звичайної людини на нинішній
стадії розвитку людства не є можливим визначити, з
представником яких сил вона має справу.
Ситуація ускладнюється ще тим, що кожна людина, яка приходить у втілення, піддається дії двох
протилежних сил. Насправді, протиборство цих сил
іде всередині кожної людини. Я маю на увазі протиборство сил, які примножують ілюзію та згортають
ілюзію.
Тому в кожну конкретну мить часу в людині можуть переважати ті чи інші сили. Наприклад, ще вчора
ви мали справу з людиною, у якій переважали сили
Світла. Тобто її можна було вважати світлою людиною. Але пройшла ніч, і під час здійснення внутрішньої битви в цій людині здобули перемогу, або часткову перемогу, сили пiтьми.
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Ви маєте справу з тією самою людиною, і зовні
вона виглядає точно так само, але за своєю суттю
вона є вже зовсім іншою людиною. І ця її внутрішня
суть рано чи пізно почне проявляти себе. Але пройде не один місяць або, може бути, навіть рік, коли
ці змінення в людині будуть помітні. Ось у цьому й
полягає складність взаємодії з вашим світом. Фактично ваше фізичне тіло є просто механізмом, роботом,
що управляється внутрішніми силами, під вплив яких
ця людина вибрала потрапити.
Ось чому вам говориться постійно, що ви повинні орієнтуватися на відповіді вашого серця, вашого
Вищого Я. Ваше Вище Я завжди знає відповідь на
запитання, з ким ви маєте справу, які сили стоять за
тією людиною, яка стоїть перед вами.
І, на жаль, немає іншого більш надійного й вірного способу для того, щоб вам орієнтуватися у вашому світі.
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Тому все істинне вчення, що дається нами, направлене на розвиток вашого зв’язку з вашим Вищим Я.
Щоб ви не були сліпими кошенятами, що тицяються
від одного вчителя до іншого, що переходять з однієї
віри в іншу, з однієї релігійної течії в іншу. Наше завдання, щоб ви змогли орієнтуватися не тільки в зовнішніх вченнях, а й всередині кожного вчення. Тому
що й всередині вірних вчень є люди, які діють на боці
сил пiтьми, і є в тих вченнях, котрі ви можете вважати
невірними, люди, які є повністю світлими служителями.
Немає та не може бути однозначності у вашому
світі.
І метою сьогоднішньої бесіди є дати вам бачення
не чорно-білої картини світу, де борються дві протилежні основи й лінія фронту між цими сторонами, що
протиборствують, чітко окреслена.
Ваш світ дійсно є ареною боротьби двох початків, або двох сил. Але нюанси й тонкощі їхнього проникнення у всі сфери людської діяльності так хитро
сплетені, що немає можливості розплутати ці хитросплетіння швидко й без утрат.
Тому хід еволюційного розвитку людства покликаний навчити вас розбиратися у всіх тонкощах гобелену життя. Знаходити найменші відтінки світла і тіні
в навколишній дійсності й зрештою навчити кожного
з вас безпомилково визначати шлях і напрямок руху.
Але доти ви будете потрапляти в різні кармічні
ситуації, підпадати під вплив різних сил.
І в ході подолання ваших перешкод і розпізнавання всіх відтінків світла і тіні в навколишньому світі й, насамперед, усередині вас самих, ви придбаєте
чисте Божественне бачення та напрацюєте безцінний
досвід, який буде вашими скарбами на Небесах. Тими
скарбами, яким не загрожуватиме ні іржа, ні міль.
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Настав етап, коли ви повинні відійти від чорно-білого мислення та знаходити зерна істини самостійно.
Нинішній етап вашого розвитку якраз і характеризується тим, що ви маєте багато вчителів і багато течій.
І для того щоб розібратися у всьому цьому розмаїтті,
вам знадобиться тільки один надійний орієнтир, який
ви всі маєте, − ваше Вище Я.
Тому ті з вас, хто встане на шлях встановлення
зв’язку з вашим Вищим Я, отримають переваги на цьому етапі еволюційного розвитку перед тими людьми,
які за старим звичаєм будуть шукати зовнішнього вчителя, зовнішню організацію, що здатні дати їм всю
повноту Божественної Істини.
Однак настав час, коли за всією повнотою Божественної Істини ви повинні звернутися до самого себе,
до Вищої частини самих себе.
Ви можете обійти всю земну кулю в пошуку
відповідей на ваші запитання. Ви можете відвідати
сотні вчителів і тисячі організацій. Але те, що вам
дійсно необхідно зробити на цьому етапі, це звернутися до єдиного істинного Гуру, який перебуває у вашому серці і який чекає на вас, щоб дати свої повчання і своє навчання.
Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ.
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Учення про посланництво, боротьбу
й роль Саміт Лайтхауза
Улюблений Ланелло
16 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Ланелло, який прийшов до вас знову
через цього Посланника.
Я ЄСМЬ який прийшов, щоб дати вам важливе
Вчення про суть Посланництва. Ви знаєте, що під
час мого останнього втілення в Америці я виконував
обов’язки Посланника Великого Білого Братства. Пізніше я розділив цю посаду з моєю дружиною Елізабет.
Як би хто не ставився до посланництва, але я
маю вам сказати з усією відповідальністю та визначеністю, що ця посада вкрай відповідальна й вона
вимагає повного самозречення і повної та беззастережної відданості Братству.
Суворість покарання за відхід від прийнятих на
себе зобов’язань не може зрівнятися зі звичайним
кармічним покаранням для звичайних людей, які не
володіють мантіями посланників. І відповідальність
людини, яка взяла на себе обов’язок служити Братству на цій посаді, справді величезна. Ідеться про надання людству інформації з тонкого плану, і якість
цієї інформації майже цілком визначається особистими якостями посланника. І карма за відступ від кодексу поведінки посланника набагато тяжча, ніж карма
звичайних людей за ті самі порушення.
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Однак посланник, як і будь-яка інша людина, що
перебуває у втіленні, схильний до дії всіх сил, властивих фізичному світові. І ви знаєте про те, що там,
де відбувається вивільнення великої кількості Світла,
протилежні сили, які прагнуть скористатися цим
Світлом і звести нанівець його вплив, переважають
над силами Світла. Тому посланник завжди є тією
людиною, яка першою зустрічає всі удари й всі напади з боку сил пiтьми.
У цьому полягає одна з найосновніших небезпек
та одна з основних перешкод. Щодня, стикаючись із
нападами й протистоянням, дуже важко не впасти
у спокусу й не вступити у відкриту сутичку або боротьбу із цими ворожими силами. Ось тут і підстерігає найголовніша спокуса. Тому що, як тільки ви
піддаєтеся енергії боротьби й вступаєте в сутичку,
ваші вібрації миттєво падають, і ви вже не можете
гарантувати правильне й бездоганне проведення Божественних вказівок і Божественної Істини у вашу
фізичну октаву. Одне з основних завдань посланника,
таким чином, це постійно зберігати свою свідомість
на тому рівні, який не дозволяє вступати у відкриту
сутичку.
Це дуже важко пояснити, улюблені. З одного боку, ви постійно перебуваєте в центрі ворожих енергій.
Ви буквально фізично відчуваєте на собі вплив цих
ворожих сил і внаслідок властивого вам дару розрізнення бачите, як ці сили діють через людей, близьких
вам, які перебувають у вашому оточенні. І в той самий час ви повинні зберігати повний нейтралітет і не
дозволяти собі зробити жодного кроку для того, щоб
вступити в сутичку. Ви перебуваєте в центрі сутички
й при цьому зберігаєте повне відсторонення від сутички. Не втручаєтеся в неї. Передусім, ви не віддаєте жодного ерга своєї енергії для підтримки цієї су426

тички. Пам’ятайте, що все в цьому світі живиться та
живе завдяки вашій енергії, що надходить до вас по
кришталевій струні i яку ви маєте можливість направляти відповідно до вашої вільної волі. І як тільки ви
дозволяєте собі задіяти ваші енергії в цій сутичці,
котра йде навколо вас, то ви миттєво хибно кваліфікуєте свою енергію. Ви направляєте свою енергію на
боротьбу й, отже, на множення негативних якостей
цього світу й на множення ілюзії.
Я так детально зупинився на моменті боротьби,
тому що саме боротьба стала тим ключовим моментом, на якому схибнувся Саміт Лайтхауз.
Ви знаєте, що білу магію від чорної магії відрізняє тільки одне – наявність хоча б однієї злої думки. У такому випадку, коли ви починаєте культивувати у своєму серці, як вам спочатку здається, правед427

ний гнів і праведну боротьбу проти сил пiтьми, ви
вступаєте на слизький шлях, і ви починаєте віддавати свою енергію не на благі цілі, а на цілі тих сил,
які множать ілюзію. Це дуже тонкий момент, і досі
дуже багато які світлоносці вважають, що вони повинні вести праведну битву за Світло й відстоювати
принципи Добра, зв’язуючи зло і його представників,
зв’язуючи сім’я нечестивих.
Як тільки ви починаєте використовувати енергію
велінь для того, щоб боротися, ви хибно кваліфікуєте
Божественну Енергію, ви займаєтеся чорною магією.
Тонкість моменту полягала в тім, щоб, зберігаючи
абсолютну рівновагу й повний спокій, віддавати енергію молитви Ангельським Сонмам, Ангелам Архангела Михаїла, для того щоб вони провели свою роботу зі зв’язування сил пiтьми. І, щоб віддавати енергію
молитви, у такому випадку потрібно дійсно пройти
по лезу бритви, зберігаючи повністю рівноважний
стан незалучення в битву й зберігаючи у своєму серці
почуття любові й гармонії.
Як тільки ви допускаєте будь-які негативні думки
при читанні будь-яких судних закликів, то ви автоматично включаєтеся в боротьбу й творите карму. У такому випадку, замість того щоб створювати благу карму, ви породжуєте негативну карму, яка відкладається
у ваших чотирьох нижніх тілах у вигляді негативних енергій. І замість просування Шляхом Посвячень
ви гальмуєте своє просування на довгі роки, а може
бути, і на багато втілень.
У якийсь момент, уже після мого переходу, общині Саміт Лайтхауза не вдалося зберегти необхідну
рівновагу й баланс. На жаль, те, що ми спостерігаємо
зараз, є наслідком неправильного використання енергії молитви. Джин був випущений із пляшки, і для
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того щоб його зупинити, треба було вилучити енергію
з більшої частини велінь і частково призупинити дію
диспенсації фіолетового полум’я.
Ви знаєте, що улюблений Сен-Жермен втратив
частину свого каузального тіла. Ви також спостерігаєте, як наслідки невірних дій лягли на Посланника,
яка все ще перебуває у втіленні й відпрацьовує тяжку
карму, що лягла на її плечі9.
Природно, та карма, яка була створена і яка наростала з року в рік подібно до кому, завадила якісній
передачі інформації з ефірних октав. І, як не прикро
важко це було зробити, мантія Посланника була забрана
з Елізабет, і передачу диктовок довелося припинити.
Однак блага карма, котра була пов’язана з безпрецедентно широким розповсюдженням диктовок і вчень,
мала переважити негативний ефект від діяльності Саміт Лайтхауза. І я думаю, що, в остаточному підсумку,
Кармічне Правління прихильно поставиться до допущених помилок і промахів.
Фактично, головним є не наявність помилок, а
здатність вчитися на помилках і набувати безцінний
досвід. І Саміт Лайтхауз надав величезну, ні із чим незрівнянну можливість людям не тільки зі Сполучених Штатів, але й з усього світу проходити навчання
і випробування та вчитися на власних помилках.
Для тих людей, хто не дозволив підкорити свою
свідомість новiй релігійнiй елітi, яка з дивовижною
швидкістю сформувалася в рамках нової церкви, хто
9
Ідеться про захворювання Елiзабет Клер Профет, яке лiкарi квалiфiкували як захворювання Альцгеймера i яке не дозволяло Елiзабет
нi перемiщуватися без сторонньої допомоги, нi навiть розмовляти останнi роки життя аж до моменту переходу у 2009 роцi. У 2005 роцi, коли була прийнята ця диктовка Елiзабет Клер Профет ще була жива.
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залишився співзвучним Божественнiй Істинi, що перебуває всередині свого серця, ці випробування дали
значний стрибок у розвитку Божественної свідомості. Ми приходимо у фізичний світ для того, щоб проходити навчання, розвиватися та підвищувати свою
свідомість. Тому найголовніша мета була досягнута завдяки тій організації, яка була створена мною в
1958 році під керівництвом Ель Морії та інших
Владик.
І ті жертви, які довелося принести, були виправдані, тому що багатьом індивідуумам вдалося досягти
великих досягнень у розвитку своєї свідомості. І цей
розвиток триває, і ви маєте можливість продовжити
своє навчання на всьому, що відбувається навколо
вас, і серед іншого з людьми, які входять в організацію Саміт Лайтхауз, так і з тими, які вийшли з неї.
Що б не відбувалося, улюблені, Бог завжди оберне всі обставини таким чином, щоб ваша душа отримала найкращий урок і найкращу можливість для зростання та розвитку.
Тому не будемо сумувати. Минуле дано тільки
для того, щоб винести з нього необхідні уроки й рухатися далі, ніколи не зупиняючись у дорозі, хіба
для короткого відпочинку й аналізу подій, що відбуваються.
Немає нічого сумного в ситуації, що зараз склалася. Так, на фізичному плані все виглядає не кращим чином, але досвід, отриманий світлоносцями,
справді неоціненний.
Тому, будь ласка, перестаньте сумувати. І продовжите ваш шлях безперервного вдосконалення та невтомного розвитку в Богові.
Я ЄСМЬ Ланелло
з вами на вашому шляху.
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Рекомендації, які я б хотів вам дати
Санат Кумара
17 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Санат Кумара, який прийшов через мого
Посланника.
Я ЄСМЬ прийшов, щоб дати невелике Вчення,
що стосується ваших взаємин з Богом, Владиками,
Вищою частиною вас самих. Перебуваючи в гущі
життя, серед суєти дня вам буває іноді складно наcтроїтися на Божественний лад, побачити за всією
суєтою, сценою навколишнього світу те вічне й неминуще, що постійно присутнє, але приховано від
ваших очей.
Тому таке важливе настроювання на Божественність. Умійте спостерігати події, що відбуваються навколо вас, наче крізь екран, як ніби ви присутні в театрі й люди, які оточують вас, є акторами. І якщо ви
вдумаєтеся в сенс вашого життя, то насправді ви прийшли в цей світ, щоб зіграти певну роль. Протягом
життя ваші ролі можуть змінюватися. Ви можете
грати навіть різні ролі протягом дня. Але відчуття гри
ніколи не повинно вас залишати. Тому що Бог створив цей світ як гігантську сцену, на якій ви можете
грати свої ролі й одночасно проходити навчання.
Якщо ви зможете довгий час утримувати у своїй
свідомості образ сцени, на якій ви граєте свої ролі, то
ви зможете незабаром зрозуміти, що є Постановник
всього цього грандіозного спектаклю. І цей Постановник не ставить своїм завданням змусити вас грати за
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заздалегідь написаним сценарієм. Ні, у рамках Його
загального задуму ви маєте можливість проявляти
власну творчість. Ви можете брати на себе нові ролі
або змінювати ті ролі, які ви виконували раніш.
І настане момент, коли вам набридне власна імпровізація та ви звернетесь безпосередньо до Режисера й вступите з ним у творчі стосунки. Ви спробуєте зрозуміти Його задум, і чим глибше ви будете
осягати задум Творця, тим більше ваші дії будуть
відповідати Його задумові.
І вам стане нудно виконувати ті ролі, які ви з
таким задоволенням грали раніше, тому що картина
задуму для цього Всесвіту, яка відкрилася перед
вами, буде зачаровувати вас і займати всю вашу увагу. І чим більше ви будете перейматися цим задумом,
тим дедалі важливіші ролі ви будете грати.
Намагайтеся у своєму житті не виходити за рамки гри. Не сприймайте надто серйозно все, що вас
оточує. Завжди пам’ятайте, що навколишня ілюзія є
тимчасовою та створена тільки доти, поки ваша свідомість не буде здатна зазирнути за цю ілюзію та
роздивитися за нею реальний Божественний світ і
реальне життя.
Ваш внутрішній стан визначає ті життєві ситуації,
у яких ви перебуваєте. І доти, поки ви розглядаєте
навколишню ілюзію як реальність, ви не зможете
розстатися з ілюзією. Пам’ятайте, що все в цьому світі притягується за вібраціями. І фактично ви своєю
свідомістю притягуєте ті ситуації, у які ви потрапляєте в житті. Однак звільнитися у своїй свідомості від
ілюзії вам буде дуже важко. У крайньому разі, це зажадає певного часу. Справа в тім, що у ваших нижніх тілах містяться енергетичні записи тих ситуацій, у яких ви поводились не відповідно до Волі
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Бога. І ці записи накопичилися там не за одне втілення. Тому доти, поки ці записи не будуть перетворені відповідно до Божественних стандартів, згідно із
задумом Творця для вашого життєпотоку, доти ви будете потрапляти в ті життєві ситуації, які дадуть вам
найкращу можливість відпрацювати ваші негативні
записи, або карму.
Просте знання Законів Карми й Божественних
Законів для цього Всесвіту набагато скорочує ваш
шлях на Землі. Однак людство здебільшого вважає за
краще вивчати масу іншої інформації та суто людських законів. Іншими словами, людство так захопилося своєю грою, що перестало усвідомлювати, що
це тільки гра. Ми приходимо знов і знов, щоб нага-
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дати про реальний світ, і про вашу місію, і про ваш
шлях. Рідко хто здатний відірвати свою увагу від
ілюзії та звернути увагу на наші слова й наше Вчення.
Однак ми нікуди не поспішаємо. Людство має запас часу для свого розвитку. І рано чи пізно всі закінчать земну школу. Принаймні, ті з вас, хто буде здатний до подальшого навчання.
І якби не зміна космічних циклів і необхідність
слідувати цим циклам, то ми не утруднювали б вас
читанням наших Послань і не відволікали вас від
вашої ілюзії.
Уявіть собі акторів, які так увійшли в роль, що
продовжують грати, коли час вистави вже закінчився.
Ось людство зараз нагадує цих акторів.
Щоб чомусь навчитися, вам необхідно постійно
зберігати дитячий стан свідомості, стан гри. Але ви
не повинні дозволяти ілюзії повністю захопити вашу
свідомість навіть тоді, коли ви перебуваєте в гущі
життя.
Ось ті рекомендації, які я б хотів вам дати.
Відповідно до Закону космічних циклів, ваша свідомість найближчим часом повинна зазнати значних
змінень. І ви напевно вже відчуваєте ці змінення. Їх
неможливо не помічати. Вібрації Землі підвищуються.
І ті з вас, чия свідомість не готова перейти на новий
етап еволюційного розвитку, почувають себе ні в сих
ні в тих. Вони штучно намагаються занижувати свої
вібрації, використовуючи для цього ті засоби, які раніш давали їм почуття задоволення. Людство виробило за час свого існування цілий арсенал засобів, які
повністю блокують вищі здібності. Алкоголь, наркотики, тютюн, секс, азартні ігри.
Однак продовження використання цих засобів не
буде більше вас задовольняти.
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Живодайні Божественні високі вібрації, які поступово приходять на Землю, дедалі більш будуть впливати на людину, і заниження вібрацій буде щораз
більше вибивати вас із загального вібраційного фону.
Вам доведеться відмовитися від всього, що не відповідає Божественному задумові. Звичайно, процес підвищення вібрацій носить поступовий характер. І миттєво відмовитися від своїх старих звичок людство не
зможе. Але кожен, хто всередині себе відчує внутрішнє спонукання та бажання покінчити зі своїми старими звичками, отримає нашу допомогу й підтримку.
І ви здивуєтеся, як легко вам вдасться розстатися
з вашими звичками.
Напишіть листа мені або будь-кому з Владик, до
кого ви відчуваєте особливу близькість. Перерахуйте
всі звички й прихильності, яких ви хочете позбавитися.
Попросіть ангелів захисту доставити цей лист за
призначенням і спаліть цей лист.
Із цього моменту у ваш обов’язок буде входити
щодня підтверджувати ваш намір позбавитися ваших
шкідливих звичок і прихильностей.
Ви можете скласти копію свого листа Владикам i
щодня зачитувати ваше прохання перед вашим молитовним ритуалом.
Пройде кілька місяців, і ви позбавитеся ваших
звичок і прихильностей.
Необхідно тільки ваше посилене бажання, улюблені. Якщо ви обтяжені надто великою кількістю звичок,
то ви можете звернутись із проханням позбавитися
спочатку однієї, потім другої, доти, поки ви не позбавитеся всіх ваших звичок.
Не забувайте, що крім шкідливих звичок є стійкі
стани вашої свідомості, які перешкоджають вам засвоювати Божественні вібрації. Це може бути зневіра,
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жалість до себе, осуд, заздрість і т.д. І ви можете так
само побажати позбавитися цих внутрішніх енергій і
бар’єрів, що перешкоджають вашому розвиткові.
Усе можна змінити, улюблені. І Небеса готові до
надання вам всієї допомоги.
Але ви повинні зробити перший крок і проявити
своє бажання позбавитися своїх вад.
Отже, ви усвідомлюєте, що у вас присутня якась
негативна якість чи шкідлива звичка.
Потім ви висловлюєте своє бажання позбавитися
цього недоліку, що перешкоджає вашому розвиткові.
Потім ви підтверджуєте свій намір позбавитися
вашого недоліку протягом того проміжку часу, який
потрібний для того, щоб трансмутувати ті енергії у
вашій аурі, які сприяють прояву цього недоліку.
Я хочу вам побажати успіхів у роботі над собою
та своїми недоліками.
Однак, будь ласка, не шукайте в собі надто багато
недоліків. Цим ви будете культивувати свої недоліки.
Якщо ви будете постійно зосереджувати свою
увагу на чудових зразках, природі, музиці, мистецтві
й усуватися від того, що недосконало, то заміщення
негативних енергій станеться природно й без значних
зусиль з вашого боку.
Я ЄСМЬ Санат Кумара.
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Учення про практику медитації
Амiтабха
18 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Амiтабха Будда, який прийшов до вас
через цього Посланника.
Багато людей на Заході не чули про мене. Я відомий на Сході як один з п’яти Дхiані Будд.
Я покликаний служити на одному з таємних Променів. Ви можете закликати мене, коли вас долають
людські пристрасті. Будь-яка людська пристрасть може
бути подолана. І ви приходите у втілення для того, щоб
подолати ваші пристрасті, позбавитися ваших пристрастей.
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Переважно, усі пристрасті тісно пов’язані зі зловживанням вашою сексуальною енергією. І всі ваші
спотворення на моєму Промені пов’язані або з незадоволенням своїх бажань, або із зайвими бажаннями.
Моя чакра розташована між чакрою основи хребта й чакрою сідниці душі. І ця чакра пов’язана з вашим Я Христа.
Я навчаю практиці медитації, як того, що може
звільнити вас від людських бажань і пристрастей.
Тому я буду вважати, що завдання сьогоднішньої
бесіди буде виконано, якщо ви засвоїте деяке розуміння значення практики медитації та приймете рішення здійснювати цю практику у вашому житті.
Завдання та мета будь-якої медитації − досягти
стану бездумності. Повного спокою розуму.
Коли вам вдається заспокоїти ваш розум, ви приводите в гармонійний стан ваші внутрішні почуття.
Ви балансуєте вашу внутрішню природу й заспокоюєте свої бажання.
Доти, поки ваша свідомість зайнята предметами,
що оточують вас у фізичному світі, ви не зможете
підвищити свою свідомість до тих висот, які дозволять вам увійти в інший − реальний − світ і перебувати в ньому.
Будь-яка медитативна практика спрямована на те,
щоб досягти такого рівня вашої свідомості, який дозволить вам вийти за межі вашого світу.
Коли ви набуваєте медитативну здатність, то ви
отримуєте доступ до енергій і знань Вищих світів.
У кожного з вас досягнення в царині медитації
можуть різнитися одне від одного. Ви можете досягати різних сфер і отримувати різні уявлення про Вищi
світи. Проте основним у вашій практиці буде вплив
на вашу свідомість енергій тонкого світу. Це відбува438

ється непомітно для вашої зовнішньої свідомості. Ви
просто отримуєте можливість перебувати у світах з
вищими вібраціями, і ви насичуєтесь енергіями цих
світів. Ваша свідомість плавно змінюється під впливом високих вібрацій Вищих світів. Вам не треба знати весь механізм, як це відбувається.
Можна порівняти дію енергій Вищих світів на
вашу свідомість із впливом сонця на вашу шкіру. Ви
просто підставляєте себе ласкавим променям сонця, і
ваша шкіра стає гладкою та засмаглою.
Так само ваша свідомість розгладжується під
впливом тонких енергій, позбавляється своїх недоліків і набуває витонченість, необхідну для сприйняття
нової інформації. Ваша свідомість розширюється, і
зникають бар’єри, які заважали вам сприймати очевидні істини раніше.
Звичайно, медитативна практика вимагає значного
часу й досвідченого наставника поруч.
Багато вчителів на Сході, які оволоділи практикою медитації, набирають учнів і навчають їх за допомогою тих способів, якими вони оволоділи самі.
Багато років ідуть на те, щоб оволодіти практикою
медитації. Однак це найкоротший шлях, який може
привести до розширення вашої свідомості, і я не знаю
іншого шляху, який був би настільки ж ефективний.
Історично склалося так, що західна частина людства не отримала доступу до медитативної практики.
На Заході більший упор робиться на молитву.
Однак найкращі молитовні практики якраз і приводять до того, що людина полишає свою зовнішню
свідомість, підвищує свої вібрації та входить у прямий контакт із вищими сферами. При цьому відбувається прямий обмін енергіями з Вищою частиною вас
самих і з Вищими світами.
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Однак молитва, несучи смислове навантаження, часто не дозволяє вашому розумові відірватися від
навколишнього світу.
Є практика багаторазового повторення коротких
молитов. Доведене до бездумності й автоматизму повторення молитов має такий же вплив, як практика
читання мантр. Сама по собі така практика дуже цінна. Але її можна розглядати тільки як підготовчий
етап до медитації.
Чому вам потрібний досвідчений наставник або
вчитель під час ваших медитативних вправ?
Ви знаєте, що невидимий світ має різні частоти
вібрацій. Він розділений на шари подібно до листкового пирога. І небезпека полягає в тім, що ви можете потрапити під вплив не дуже високих енергій і
вступити в контакт із недружніми сутностями. І ці
сутності можуть вас навчити не найкращому й наситити вас не найкращими енергіями.
Усе залежить від початкового, уже досягнутого
вами рівня свідомості. Якщо ви входите у стан медитації в дуже хорошому стані рівноваги, сповнені Божественності й настроєні на Божественний лад, то ви,
швидше за все, потрапите під вплив високих вібрацій
і чистих енергій.
Якщо ж ви розпочинаєте медитацію, сповнені
егоїстичними бажаннями й схильностями, то, швидше
за все, ви в ході медитації отримаєте тільки посилення своїх негативних рис.
В остаточному підсумку все залежить від того, наскільки ви здатні подолати й приборкати ваше его перед початком медитації.
Тому будь-яка медитативна практика так само, як
все у вашому світі, може носити двоїстий характер, і
одержуваний вами ефект визначається повністю ва440

шими мотивами й внутрішніми прагненнями. Якщо
ви розпочинаєте медитацію для того, щоб оволодіти
способами, що дозволяють вам контролювати людей
або набути здiбності, які дозволять вам зайняти привілейоване становище у вашому світі, то в ході ваших
медитацій ви будете творити карму. Тому що ви будете використовувати Божественну енергію для прославляння свого его.
Розпочинати будь-яку медитативну практику треба
тільки в цілковитій покорі перед Волею Бога й у трепеті перед Його могутністю.
Тільки тоді, коли ваш мотив чистий і ваші бажання чисті, ви зможете підняти свою свідомість до таких
високих вібрацій, що ви отримаєте доступ до досконалих Божественних енергій, які будуть ліпити з вас
нову людину, Божественну за своєю суттю.
І чим більше в такому випадку часу ви будете проводити в медитації, тим дедалі більш ваші вібрації будуть наближатися до досконалих Божественних зразків.
Не бійтеся в такому випадку надто відірватися
від вашої дійсності. Тому що, як тільки ви вийдете з
медитативного стану, ваша свідомість опуститься на
ваш план зі швидкістю швидкісного ліфта. Знадобиться ще деякий час, і ви знов набудете здатність розуміти, де ви перебуваєте.
На самому початку вам буде важко переносити
такі зміни вібрацій. Ви повною мірою відчуєте на собі
цей стан пірнання. Спочатку ви скидаєте із себе всі
свої думки й почуття та пірнаєте у вищу реальність.
Потім ви поступово повертаєтесь із цієї реальності у
ваш світ, знову вбираючись у ваші земні думки й
почуття.
Подібна практика дозволить вам постійно усвідомлювати себе тим, хто перебуває водночас у двох сві441

тах. Як і будь-яка інша практика, практика медитації
вимагає від вас сталості й регулярності ваших занять. Ідеально було б, якби ви приділяли цій практиці
1,5-2 години щодня.
Однак якщо умови вашого перебування у фізичному світі поки не дозволяють вам цього, то ви можете почати свої медитативні заняття із щотижневих занять. Але вам потрібна регулярність ваших занять і
спрямованість.
Я знаю, що багато хто з вас проводить у молитвах до години й більше в день. Може бути, вам
має сенс частину того часу, який ви приділяєте молитві, присвятити медитативнiй практицi. Скажімо,
хвилин 15-20.
Ваше Вище Я завжди знає, що в цей момент є
найбільш важливим і необхідним для розвитку вашої
душі. Тому прислухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів. Щоб не вийшло так, що ви позбавите себе такої
необхідної вам молитовної практики й не здатні будете отримати якісну медитацію за своїми внутрішніми обмеженнями.
Сьогодні я торкнувся дуже важливих питань, пов’язаних із практикою медитації. І я буду радий, якщо
комусь із вас мої наставляння допоможуть. Насправді
є дуже багато людей, які прийняли втілення на Заході,
але в минулому мали багато втілень на Сході, де вже
володіли повною мірою медитативними практиками.
У такому випадку вам необхідно просто трохи підштовхнути свою свідомість, щоб згадати ті навички,
які ви вже мали в минулому. Ось до цих людей, здебільшого, я і звертався.
Я ЄСМЬ Амітабха.
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Намагайтесь зберігати стан
внутрішнього спокою та гармонії
більшу частину дня
Улюблений Кутхумі
19 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Кутхумі, який прийшов до вас знову.
Сьогодні я прийшов, щоб дати невелике Вчення, яке,
можливо, здасться вам несподіваним, але все-таки хотілося б, щоб ви уважно ознайомилися з усім, що мені
необхідно донести до вашої свідомості на цьому етапі.
Як ви знаєте, подія, що трапилася наприкінці
минулого року у вигляді землетрусу й цунамі цілком
і повністю була викликана недосконалою свідомістю
людства.
Людство з дивовижною впертістю продовжує породжувати жахливі згустки негативних енергій, які оповили всю земну кулю щільним кільцем. І це кільце
перешкоджає проникненню енергій оновлення. Інакше кажучи, створюється напруження між силами, які
прагнуть утримати той стан на планеті, котрий існує
зараз, і тими силами, які намагаються сприяти еволюційним планам для планети Земля.
З одного боку, ви спостерігаєте постійне й неухильне підвищення вібрацій планети. І з іншого боку, за допомогою масової свідомості й старих стереотипів, що міцно оселилися у свідомості людей, як і
раніше породжується маса негативної енергії. Звідки
береться негативна енергія?
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Уся енергія в цьому Всесвіті зосереджена тільки в
одному Джерелі. І це є Божественна Енергія. Ця енергія надходить до вас по кришталевiй струні, і ви за
допомогою своєї вільної волі розпоряджаєтесь цією
енергією. І якщо ви витрачаєте цю енергію на задоволення будь-яких ваших егоїстичних прагнень або на
підтримку негативних почуттів і якостей, стійких шкідливих звичок, то ви тим самим голосуєте за старе. І ви
спрямовуєте свою енергію на те, щоб сприяти зміцненню згустків негативної енергії на цій планеті.
Тому, коли позитивна енергія змінень зустрічається
з породженою людством негативною енергією, то це
подібно до зустрічі двох хмар, що мають різні заряди.
Ви знаєте, що відбувається під час зустрічі двох хмар.
Ви спостерігаєте грім і блискавку. Ось щось подібне
відбувається і на планеті Земля. Коли зустрічаються
два згустки енергій, що мають різні потенціали, то відбуваються різні катаклізми, стихійні лиха, буревії.
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Вам здається, що стихія сліпа й некерована. Однак це не зовсім так. Переважно, нам вдається локалізувати згустки негативної енергії, що з’являються, у
місцях їх утворення. Тому страждають від стихійних
лих саме ті території, які сприяли формуванню негативних енергетичних згустків своєю свідомістю.
Пора розстатися, улюблені, з тим поглядом, що
ви можете грішити, допускати будь-які непристойні
вчинки, небогоугодні думки й почуття більшу частину
доби, а потім ви можете сісти, помолитися і трансмутувати ту карму, яку створили ви й ваші близькі.
Звичайно, користь від молитов безсумнівна, незаперечна й безперечна. Користь від молитов не підлягає обговоренню. Але в цій ситуації молитися мало,
улюблені.
Який сенс спочатку породжувати негативні енергетичні згустки, а потім з ними боротися?
Настав час, коли ви повинні усвідомлено підходити до всього, що ви робите впродовж дня. Ви повинні постійно контролювати свої думки й свої почуття. Будь-яка негативна думка має бути вами вирвана з
коренем з вашої свідомості вже в зародку. Захищайте
себе від всього, що сприяє підтримці у вашій свідомості негативних думок і почуттів.
Особливу увагу приділяйте своїм дітям. Не залишайте їх наданими самим собі більшу частину дня.
Пам’ятайте: від того, як ви зможете їх направити на
початку їхнього життя, які знання дати, що стосуються
Законів, діючих у цьому Всесвіті, такі плоди ви отримаєте буквально через кілька років, коли ваші діти
подорослішають і зможуть брати на себе відповідальність і служіння на благо еволюцій Землі. Кожен з вас
відповідальний за майбутнє цієї планети, за те, як будуть розвиватися події вже в найближчі кілька місяців.
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Пам’ятайте, що напруження, яке було розряджене
катаклізмом на півдні Азії наприкінці минулого року,
знову наростає. І, насправді, кожною своєю негативною дією, кожною своєю негативною думкою та почуттям ви невтомно наближаєте новий катаклізм.
Намагайтеся зберігати стан внутрішнього спокою
та гармонії більшу частину дня. Не забувайте, що
навколо вас живуть інші люди. І впродовж дня ви
стикаєтеся своєю аурою з тисячами людей, якщо ви
живете у великому місті. І коли вам вдається зберігати гармонійний стан всередині себе, то ви буквально
заражаєте цим станом тисячі людей, з якими ви стикаєтеся аурами впродовж дня.
І такий самий ефект спостерігається, якщо ви зустрічаєтеся з людиною, яка подібна до грозової хмари й шукає, на кого б вона могла розрядитися та зірвати свою злість. Але в такому випадку ви заражаєтеся від цієї людини негативними енергіями.
Охороняйте свій внутрішній світ від вторгнення
будь-яких негативних енергій. Особливу турботу проявляйте про ваших дітей.
Ви можете сказати, що від вас нічого не залежить і що у всьому винний ваш уряд, який не дбає
про вас належним чином, не дозволяє вам вести гідний спосіб життя.
Дозвольте з вами не погодитися. Все в цьому світі притягується за вібраціями, і ви маєте той уряд,
який може існувати саме тому, що більшість населення вважає за можливе миритися з існуючим урядом і
його політикою.
Ви постійно обмінюєтеся енергією з тисячами
людей, і таким чином ви постійно обмінюєтеся з
ними кармою. Як, ви думаєте, проявляється карма
сім’ї, карма міста, карма країни, планетарна карма?
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Уявіть собі людину, яка повністю звільнилася від своєї особистої карми. Що, ви думаєте, буде відбуватись
із цією людиною далі? Вона вознесеться?
Цілком можливо, ця людина може вознестися. Але
смію вас запевнити, що людина, яка звільнилася від
своєї особистої карми, набуває зовсім іншу − розширену − свідомість. Вона виходить у своїй свідомості на
інший, вищий рівень, і вона розуміє, що неможливо
спастися одному. І насправді все є Бог, і на новому рівні своєї свідомості людина більше відчуває єдність
всього живого. І, швидше за все, така людина залишиться у втіленні незалежно від того, чи знає про
прийняте рішення її зовнішня свідомість чи ні. Така
людина продовжує за своїм вибором перебувати у світі. Щодня вона притягує у свою ауру негативні енергії
людей, які оточують її, і переробляє ці енергії. Така
людина подібна до губки. Як тільки вона входить у
контакт з аурами людей, насиченими надто великою
кількістю негативної енергії, вона забирає частину цієї
енергії на себе, нейтралізуючи цю негативну енергію.
Відбувається те, що ви називаєте трансмутацією карми міста, країни, планети.
Тому дуже багато, улюблені, залежить від кожного з вас. Від вашої здатності зберігати гармонію та
рівновагу, незважаючи ні на які зовнішні обставини.
І якщо ви відчуваєте смуток, відсутність радості, безпричинну тугу, то, швидше за все, ви підпали під
вплив великого згустку негативної енергії. І ви так
обтяжили свою ауру, що вам знадобиться якийсь час
побути наодинці із собою або на природі, щоб повернути собі внутрішній спокій і рівновагу.
Учіться розпізнавати свій внутрішній стан і причини, які призводять до дисгармонійного стану вашої
свідомості.
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Ви несете ваше служіння постійно, 24 години на
добу, коли досягаєте певного рівня свідомості, що дозволяє вам брати на себе карму міста, країни, планети
й переробляти цю карму.
І це дуже важливе служіння, улюблені. Я дав
сьогоднішні рекомендації для вас у надії пояснити тим
з вас, хто несе це важливе служіння свiтовi, механізм,
яким чином ваше служіння здійснюється.
І коли ви тепер знаєте про ваше служіння, ви
зможете своєчасно вживати заходів для відновлення
ваших вібрацій і ваших енергій. Чуйно прислухайтеся
до вашого організму, і коли вас охоплює смуток,
знайдіть для себе спосіб відновити внутрішню гармонію та спокій. Для когось це буде медитація, для когось молитва, для когось прогулянка на природі, прослуховування спокійної музики або гра з дітьми.
Не дозволяйте собі тривале перебування в негативному стані свідомості. Гасіть у собі всі негативні
вібрації, як тільки вони з’являються. Не дозволяйте
їм повністю оволодіти вашою істотою.
І пам’ятайте, що у вас є можливість у крайньому
разі завжди звернутися за допомогою до Вознесених
Сонмів. І ми надамо нашим відданим служителям
всю допомогу, яку дозволить нам надати Космічний
Закон.
Я ЄСМЬ Кутхумі, ваш брат.
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Я буду з кожним з вас доти,
поки ви всі не повернетеся Додому
Санат Кумара
20 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Санат Кумара, який прийшов знову через мого Посланника. Я ЄСМЬ який прийшов для
вашого наставляння, і вашого навчання, і осягнення вами Божественної реальності, іншого світу, який
існує одночасно з вашим світом і відрізняється від
вашого світу тільки за своїми вібраціями.
У кожну мить часу, коли ви перебуваєте у своєму світі, ви можете одночасно перебувати й у нашому світі. І існує частина вас самих, яка постійно перебуває у Вищих світах. Ця частина вас самих протягом всього періоду ваших втілень у фізичній октаві
зберігає свій зв’язок і свою взаємодію з Вищою реальністю.
Настає космічний термін, і Вища частина вас
самих огортається більш щільними тілами й опускається в матерію.
У міру ущільнення навколишнього світу зв’язок
між Вищою і нижчою частиною вас самих поступово порушується та стає спочатку ледь помітним,
поки не зникає зовсім. І коли матеріальність вашого світу досягає своєї найвищої точки, ви втрачаєте
зв’язок з Вищою частиною самих себе.
Тому всі істинні духовні практики, які існують
у вашому світі, спрямовані на відновлення цього
внутрішнього зв’язку. Як тільки ви згадуєте, хто ви є
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насправді, і як тільки ви отримуєте можливість спілкуватися з Вищою частиною вас самих, ви набуваєте здатність змінення ваших вібрацій за вашим
бажанням.
Ви продовжуєте перебувати у вашому фізичному
світі, і в той самий час ваша свідомість настільки
підноситься, що в певні моменти ви стаєте здатні отримувати інформацію та знання з нашого світу.
Багато видатних діячів у всі часи мали здатність
спонтанно, мимоволі підвищувати свої вібрації та
опинятися в ефірних октавах у своїй свідомості, яка
не спить. Саме звідси вони черпали й черпають своє
натхнення та зразки для своїх творів мистецтва, творчості, наукові знання і винаходи.
Будь-яке відкриття завжди робилося людьми, які
мають тією чи іншою мірою доступ до нашої реальності.
І зараз здатність до взаємопроникнення світів і
проникнення вашої свідомості в наш світ буде багаторазово посилена.
Ви отримаєте ваші дари Святого Духа, і ви отримаєте справді чарівні здібності. Все це чекає вас
у найближчому майбутньому. Єдине, що гальмує вас,
це ваша прихильність до фізичного світу й ваші
недоліки.
Ви повинні надбати здатність розрізняти те у вас
самих, що не є Божественним, і поступово відмовлятися від цього. Спочатку ви зможете досягати спілкування з нами й Вищою частиною вас самих, тільки ведучи повністю ізольований спосіб життя та відмовляючись від будь-яких впливів масової культури й людей, схильних до впливу масової культури. Це схоже
на першопроходців, які видираються на голі скелі Божественної свідомості. І для цих першопроходців їхні
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зусилля та їхня робота є воістину титанічними, що
вимагають докладання всіх сил і всіх Богом даних
здібностей.
Небагатьом у ваш час вдається піднятися на вершину Божественної свідомості. І Шлях настільки
важкий, що зірватися та не втриматися на досягнутій
висоті можна в будь-яку мить.
Однак тим, хто піде за цими першопроходцями,
буде набагато легше. Я передбачаю вже найближчим
часом виникнення общин у різних куточках Землі, які
будуть складатися з людей з певним рівнем свідомості Христа.
Ці общини стануть прообразами, матрицями майбутніх поселень і майбутнього устрою людського суспільства. Поєднуючи в собі виробничі обов’язки й
духовне служіння, подібні общини будуть повністю
незалежні й автономні від навколишнього світу.
Я бачу, що із часом у місцях утворення таких общин Святого Духа встановляться абсолютно нові
принципи державного, світського устрою. І в місцях,
де подібні общини будуть переважати, створяться
умови для приходу Золотого Віку.
Я сподіваюся, що подібні общини виникнуть
насамперед на території Росії. Оскільки ця країна за
своїми історичними традиціями завжди була схильна
до ведення колективного господарювання. Складність полягала в тім, що деякі сили завжди вміло користувалися цією національною якістю та маніпулювали схильністю людей до громадської праці у своїх
корисливих цілях.
Я хочу також звернути вашу увагу, що не може
бути ідеальної общини доти, поки кожен член колективної спільноти не досягне певного рівня Христобуття та не перестане використовувати досягнен451

ня спільної праці й творчості у своїх корисливих та
егоїстичних цілях.
І знову перед кожним з вас на перший план постає питання про особисте спрямування до вдосконалення в Богові. Про відмову від свого его й турботу про чистоту своїх чотирьох нижніх тіл.
Важливий один момент, на який я б хотів звернути вашу увагу. Насправді є два шляхи, що ведуть
до вдосконалення в Богові. Перший шлях пов’язаний з усамітненням і молитвою, і він легший. І другий шлях, коли ви працюєте над собою, не залишаючи вашого звичайного життя.
У кожного зi шляхів є свої плюси й свої мінуси.
І якщо для вас єдиною перешкодою, щоб почати серйозну роботу над собою, є ваше оточення, у якому
ви перебуваєте на нинішньому етапі вашого Шляху, і
ви автоматично відкидаєте для себе серйозні заняття,
тому що вважаєте, що зовнішні умови не дозволяють
вам робити це, то в такому випадку я маю вам нагадати, що ті умови, у яких ви перебуваєте, відповідають рівню вашої свідомості й співвідношенню між
вашою негативною та позитивною кармою. Тому для
кожного з вас стартові умови будуть різні. І вам доведеться долати всі незручності ваших зовнішніх умов
і кармічних обставин. Однак ви повинні усвідомлювати, що ви самі своїми виборами в цьому й попередніх життях заслужили ті обставини, які вас оточують у вашому житті. І ваше нарікання на погані умови
й негармонійне оточення є просто виправданням для
вашого его, щоб нічого не робити. А багато хто просто опускається до прямого звинувачення Бога й Владик в обставинах свого зовнішнього життя.
Тому першим кроком на вашому Шляху буде покора перед тими обставинами, у яких ви починаєте
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свій Шлях, і прийняття рішення слідувати Шляхом,
що веде дорогою назад до Бога, незважаючи ні на які
зовнішні обставини вашого життя.
Повірте мені, що коли ви проявите стремління та
рішучість у вашому прямуванні Шляхом, то ви отримаєте всю необхідну допомогу. І із часом обставини вашого життя зміняться до м’якішого прояву будьяких, навіть дуже тяжких кармічних обмежень. І в
міру змінення вашої свідомості ви отримаєте все, що
вам необхідно для вашого духовного просування та
вдосконалення в Богові.
Усі перешкоди й всі обмеження лежать всередині
вас. І всі ваші обмеження – це скупчення негативної
енергії у ваших чотирьох нижніх тілах.
Уявіть собі, що ваші чотири нижніх тіла є горищем, на яке впродовж кількох сотень років складалися всі непотрібні речі. Згодом це горище так засмітилося та запорошилося, що стало неможливо навіть
просто зайти на нього. У більшості людства чотири
нижніх тіла є саме такими горищами.
Тому вам треба в один чудовий день прийняти
рішення та почати розгрібати кармічні завали вашого
горища.
Звичайно, у вас не вийде це зробити за один день
і, можливо, навіть за кілька років. Але чим швидше ви приймете ваше рішення та почнете діяти, тим
швидше ви покінчите з брудною та стомлюючою роботою з розчищення вашої свідомості й вашої підсвідомості, куди ви із завидною настирливістю засовували будь-які ваші психологічні проблеми протягом
всього періоду вашого втілення на Землі.
І, природно, коли ваші проблеми будуть спливати одна за одною з вашої підсвідомості, вам доведеться
докласти значних зусиль, щоб подолати ці ваші проб454

леми й назавжди розпрощатися з ними. Це схоже на
те, як ви дістаєте старі речі з вашого горища, і вони
пробуджують у вас іноді дуже болісні спогади, які
завдають вам часом нестерпного білю.
Однак ви сповнюєтесь рішучості й викидаєте непотрібний мотлох, і разом з ним звільняєтесь від долі
негативної енергії, яка присутня у вас.
Тому я б хотів заздалегідь застерегти тих, хто готується до приємного проведення часу протягом свого
Шляху Додому. Не очікуйте легкого шляху. Будьте готові до будь-яких несподіванок. Ви ніколи не знаєте,
яка енергія підніметься з ваших кармічних покладів.
Ви будете робити вчинки, яким не будете знаходити
логічного пояснення. Ви будете зустрічатися з людьми, до яких будете відчувати бурхливі, нічим не вмотивовані почуття. З вами будуть відбуватися дивні речі.
І ви повинні бути готові до всього.
Ви повинні постійно у своїй свідомості пам’ятати
про прийняте вами рішення повернутися до Бога, підвищити свою свідомість до осягнення Вищих світів.
І ви завжди повинні пам’ятати, що ви не самотні. Ми
пильно спостерігаємо за кожним, хто насмілився видиратися на скелю Божественної свідомості, і у крайньому разі ми завжди подамо вам руку у критичній
ситуації. Якщо ваші помисли чисті, то вам нема чого
боятися.
Чистота ваших стремлінь огортає вас у невразливий захист Світла.
Кожен з нас під час нашого перебування на Землі пройшов цим же Шляхом. Шлях перевірений. Тому
готуйтеся в дорогу й вступайте на Шлях сміливіше.
Я ЄСМЬ Санат Кумара,
і я буду з кожним з вас доти,
поки ви всі не повернетеся Додому.
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Ви повинні діяти, діяти й діяти
Улюблений Ель Морія
21 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія, який прийшов через мого
Посланника.
Сьогодні я змушений обставинами дати вам коротке Послання-повчання. Сприйміть його з всією
уважністю та серйозністю.
Стислість викладу сприяє дохідливості.
Негайність створює необхідне напруження.
Простір напружений. Потоки посилені.
Вісті з нашого світу своєчасні.
Будьте напоготові. Готуйтеся до дій.
Загальне затишшя в земних справах оманливе. Настають переміни, і настають події, які запам’ятаються
своєю уявною драматичністю та безвихіддю.
Однак прибираємо непотрібне й віджиле. Дбаємо
про нове й передове.
Ті, хто з нами у своїх прагненнях та у своєму служінні, тим нема про що турбуватися. Ті, хто зухвалий
по відношенню до Божественного задуму й думає про
себе як про Бога, буде поставлений на місце.
Немає прагнення налякати в моєму Посланні. Кожен отримує те, що заслуговує, і кожен у своєму серці
знає, наскільки його дії відповідають Вищому Законові.
Є зухвалість від Світла. Коли служителі всю свою
енергію та всі сили спрямовують на Загальне Благо,
Добро.
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Є зухвалість темна, коли індивідуум кидає виклик
силам Світла й відсутність швидкого покарання сприймає як безсилля світлих сил перед своїм нахабством.
Незалежно від того, чи перебувають подібні огудники в рамках будь-якої релігії або вважають за краще творити свої темні справи в тіні правителів світу й
сильних світу цього, їхній термін настав, і час наближається, коли треба буде оплатити рахунки.
Ангели суворо записують всі слова огуди й всі дії
безбожні. Завжди є можливість вибрати інший шлях.
Завжди є можливість покаятися та прийняти зі смиренням відплату.
Щоразу говоримо, і щораз не вірять, що їх торкнеться. Пам’ять людська коротка. І коли приходить час
платити за рахунками, дивуються: «Невже ми стільки
винні?»
Тому, перш ніж створювати борг, подумайте. Час
тече постійно й невблаганно. Потік Божественної Енергії безупинний. І немає можливості зупинити час.
Тому задумайтеся про спрямування вашої уваги в
кожну хвилину буття. Куди направлена ваша увага, туди тече ваша енергія. І якщо ви зупинитеся та неупереджено задумаєтеся, про що ви думали впродовж
дня, то жах охопить вас. 90 відсотків вашої уваги було
приділено речам, які не варті навіть одного вашого
погляду.
Контроль над думками й почуттями виходить зараз
на перший план.
Немає можливості відсувати відплату. Термін повернення карми ваших діянь скорочений. Не встигнете
зробити темну справу, як отримаєте відплату. І не потрібно буде ні в кого питати: «За що, Господи?»
Жорсткі умови у світі змушують допускати тверді
й швидкі дії у відповідь.
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Закінчився період дитинства. І не буде більш турботливої мамці, яка бере на себе тягар турботи про вас.
Настала зрілість, і відповідати доведеться за кожну дію та кожну думку, і все, що допускаєте у своїй
свідомості й що не відповідає Волі Бога.
Перш ніж почнеться нове, треба звільнити простір
і площу під будівництво.
Про це зараз наша турбота, і до цього докладаємо
зусиль. Ми очистили вищі плани, і дійшла черга до
нижчих планів.
Генеральне прибирання затіяне на Землі. Дивіться,
будьте пильні, не попадіться на шляху Божественної
мітли.
Попереджаю, тому що багато залежить від вас у
ці дні. Мають значення не тільки ваші заслуги, але й
співвідношення загальних зусиль з обох боків. Немає
часу чекати, коли трансмутується карма. Особливість
часу – у швидкому поверненні всього, що напрацьовано. Не встигнете взятися за молитву, як з’явиться
ситуація, що вимагає вашої реакції.
Запам’ятайте: ви проходите тести й відпрацьовуєте
карму, незважаючи на те, що можете допустити неправильну реакцію в несподіваній ситуації. Ви відпрацьовуєте карму й проходите тести, коли здобуваєте правильні уроки з тієї ситуації, з якою зустрілися в житті.
Я стежу за всіма моїми опіканцями, хто попросив
мого спонсорства й захисту. Але це не означає, що я
буду оберігати їх від труднощів і негараздів. Бог посилає найбільші випробування тим, кого Він особливо
любить.
Тому що, тільки долаючи труднощі, ви ростете, і
множите свої здібності, і нарощуєте свою свідомість.
Важливо дати вам розуміння тих перешкод, з якими зустрічаєтеся, і в потрібну мить нагадати вам про
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важливість подолання, і непохитності, і спрямованості,
і відваги.
Серед моїх учнів немає скигліїв і ледарів.
Скажу: «Негайність. У дорогу!» І кожен мій учень
готовий.
На ходу можна підперезатися, і на ходу можна зрозуміти, як краще діяти.
Тому зберігайте чутливість. Очікую від вас моторності, як тільки покличу.
Не чекайте, що прийду й буду кричати вам у вухо.
Але подивіться на мій портрет, і будете знати невідкладне, що належить зробити.
Немає коли витрачати час на порожні розмови. Поточна ситуація вимагає дій.
Тому ви повинні діяти, діяти й діяти. Використовувати кожну хвилину вашого перебування на Землі.
Вдумайтеся. Ви очікували тисячі років можливості
почати діяти. І ось момент настав. Настала пора діяти.
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Тому не скигліть, що не встигли підготуватися,
що черевики діряві й не зібрали всіх речей у торбинку.
Залиште всі ваші речі. Вам нічого не знадобиться,
крім вашого бажання служити й вогню ваших сердець.
Не турбуйтеся про те, що буде завтра й що буде
післязавтра.
Не думайте про те, що було вчора й позавчора.
Це заважає на шляху. Думайте про те, що відбувається зараз, і докладайте всіх зусиль до можливо якіснішого служіння.
Не змушуйте мене посилати до вас гінця, щоб нагадав про вашу місію. Всі знання та весь план завжди
з вами у ваших серцях.
Скажу: «Негайно». Скажу: «Терміново». І потрібно виконати все, що повинні. Ось зараз якраз і настала
мить, заради якої ви прийшли у втілення. Все треба
міняти. Генеральне прибирання настало на Землі. Залазьте на горища своєї свідомості. Опускайтеся в підвали своїх темних бажань. Діставайте брудну білизну.
Усе будемо мити, чистити, сушити.
Не залишиться нічого з ваших старих убрань, які
не були б очищені й випрані.
І не бійтеся розстатися зі старим ганчір’ям ваших
егоїстичних думок і почуттів.
Усе згорить у полум’ї вашого служіння та горінні
ваших сердець.
Недосконалості немає місця в новому світі.
Кажу вам, світанок наближається, і пора вставати
й починати діяти.
Новий час приходить! Зустрічайте!
Я ЄСМЬ Ель Морія,
і я звертався до своїх відданих учнів.
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Шлях Посвячень, якому я навчаю,
це Шлях повної покори перед
Волею Бога, повної самовіддачі
й самопожертви
Улюблений Ісус
22 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Ісус, ваш старший брат і наставник, який
прийшов через цього Посланника.
Я ЄСМЬ який прийшов для вічної розмови, яка
буде актуальною для вас доти, поки ви не обрядитесь у
весільний одяг і не вознесетеся у Світло.
Доти ви будете постійно зайняті тим, що будете
відділяти у вашій свідомості те, що вічне, від того, що
тлінне, те, що належить Вищому світові, від того, що
належить минущому світові.
Ваша дійсність огортає вас туманом ілюзії та відволікає від тієї роботи, до якої ви покликані. Однак
скільки б часу ви не блукали в ілюзорному світі, рано
чи пізно вашим мандрам настане кінець. Помилкою
та оманою багатьох відданих шукачів Істини є те, що
вони вважають, що Шлях Додому має бути станом постійного блаженства й любові. Це вірно, але
це вірно рівно настільки, наскільки може бути щось
правдивим i вірним у вашому світі.
Стани блаженства, радості, любові й умиротворення є знаком того, що ви перебуваєте на правильному Шляху й що ви вибрали правильну дорогу. Однак
у вашому світі вам не вдасться підтримувати постій461

но рівний стан духа. І моєю сьогоднішньою метою є
дати вам наставляння та попередити про можливі неякісні стани свідомості, з якими ви можете зустрітися
на вашому Шляху. І не обов’язково ці стани будуть
свідчити про те, що ви збилися зі Шляху.
Те, що від вас вимагається завжди протягом всього Шляху, це постійний аналіз і постійне розрізнення
ваших станів.
Уявіть собі, що ви дійсно вирушили Шляхом і
йдете спочатку в той час, коли світить сонце, безвітряно й все духмяніє і цвіте. Ви можете це розглядати
як вірний знак на вашому Шляху. І раптом, звідкись,
налітають хмари, вітер, гримить грім. Однак все це не
обов’язково говорить про те, що ви збилися зі Шляху. Ви як і раніш рухаєтеся у правильному напрямку, незважаючи на те, що змінилися зовнішні обставини й ваш настрій погіршився разом зі зміною погоди.
Так само й ви у вашому житті можете відчувати
найбільш піднесені стани свідомості. Ви можете перебувати на вершині блаженства. І раптом абсолютно
безпричинно ваш стан може погіршитися. Ні з того ні
із цього ви відчуваєте безпричинну тугу, смуток, почуття безглуздості вашого існування та зневіру.
Не завжди, улюблені, подібні ознаки є знаком того,
що ви збилися зі Шляху. Просто настає час, і ви починаєте проходити тести, випробування. Ви чули про
Школу Містерій Господа Майтрейї, ви чули про школи посвячень, які були у всі часи.
Якби дорога до Бога була б постійним станом блаженства й благодаті, то навіщо потрібні були б ці школи посвячень?
І навіщо взагалі потрібні посвячення?
Усередині вас перебувають дві людини. Одна людина ‒ смертна, і інша людина ‒ безсмертна. І ці дві лю462

дини так переплелися за багато мільйонів років існування на планеті Земля, що потрібно докласти значних
зусиль, щоб відокремити цих двох одна від одної. Одній з них належить залишитися на Землі й повернутися
в Землю, з якої вона була взята. Другій належить продовжити існування на іншому – Вищому – плані буття.
І коли ви починаєте в собі процес відділення цих
двох осіб одна від одної, процес поділу насамперед у
вашій свідомості, то здійснити цей поділ буває вельми важко. Доводиться різати буквально по живому. Ви
звикли себе ототожнювати з тим індивідуумом, якого
ви бачите перед собою у дзеркалі. І насправді всі ступені посвячень, які ви проходите, спрямовані саме на
те, щоб допомогти вам позбавитися свого ототожнення
з вашим зображенням у дзеркалі. Ось чому кажуть:
якщо хочете побачити свого ворога, підійдіть до дзеркала й подивіться на нього.
Дійсно, усе те, що ви розглядали протягом багатьох життів як свою індивідуальність, фактично не
є вами, а становить ту частину вас самих, від якої ви
повинні відмовитися, з якою ви повинні припинити
ототожнювати себе.
І те у вас, що чинить опір процесу освоєння з новою індивідуальністю, буде підніматись із глибин вашої істоти, з вашого несвідомого й вашої підсвідомості й протестувати. І у своїй зовнішній свідомості ви
можете не розуміти до кінця причину вашої зневіри, і
вашого відчаю, і вашого стану крайньої пригніченості
й безвиході.
Важко проаналізувати, які енергії відповідно до
того космічного терміну, котрий підійшов, активізувалися у ваших чотирьох нижніх тілах. Але ці енергії є
нереальною частиною вас самих. І завдання будь-якого
тесту, улюблені, полягає в тім, щоб ви згадали, що ви
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є всього лиш учнем на шляху й здаєте черговий іспит. І яким би реальним вам не здавався ваш стан, ви
повинні постійно пам’ятати, що це всього лиш тест.
І чим більше ви у своїй зовнішній свідомості будете чинити опір розставанню з тією енергією, яка
активізувалася у вас, тим тривалішим і більш затяжним буде ваш тест.
Найбільш просунуті учні завжди пам’ятають про
те, що Бог має право їх випробовувати й давати, здавалося б, найнестерпніші стани свідомості. І у хвилину найвищого напруження всіх своїх сил, коли, здається, уже ніколи не буде світити сонце, вони підходять
до вівтаря та говорять у своєму серці: «Господи, я
знаю, що цей мій стан нереальний. Я знаю, Господи,
що це всього лиш тест. Я готовий, Господи, витримати всі випробування, які Ти мені посилаєш. І я
буду намагатися зробити це. Ти маєш право дати
мені будь-які випробування, Господи. І я дякую Тобі
за всі випробування, які Ти мені посилаєш. Тому що
я знаю, що Ти любиш мене й піклуєшся про мене.
Прошу тебе, Господи, допоможи мені витримати цей
іспит і пройти його до кінця».
Усі тести даються на єдину якість ‒ розстатися з
нереальною частиною вас самих насамперед у вашій
свідомості.
Завдяки безмежній милості Небес, ви маєте можливість проходити ваші тести, випробування та здавати ваші іспити, не відлучаючись від звичайного життя.
Ви продовжуєте жити своїм звичайним життям, але якщо ви висловили на внутрішніх рівнях бажання пройти посвячення, перебуваючи у звичайному житті, то
вам така можливість буде надана. Незалежно від того,
обізнані ви у своїй зовнішній свідомості чи ні про
ваше прохання. Тому я приходжу сьогодні, щоб пояс464

нити тим з вас, котрі відчувають безпричинні, похмурі
стани й різні психологічні проблеми, причину ваших
станів.
Так, улюблені, ви вибрали пройти навчання у школі посвячень, не віддаляючись зі звичайного життя.
Ви вибрали прискорений Шлях. Ваша душа забажала
пройти посвячення в цьому житті, щоб не чекати наступного втілення та відповідних умов перебування у
школі містерій десь у тиші й подалі від стовпових доріг сучасної цивілізації.
І цей Шлях Посвячень, Трояндовий Шлях, ‒ це
той Шлях, яким повинні пройти всі ви. І я не знаю
іншого шляху. Завжди відділення реальної частини вас
самих від нереальної частини вас самих супроводжується дуже болісними й неприємними переживаннями.
І тривалість і тяжкість подібних ваших станів буде визначатися ступенем опору нереальної частини вас самих. Усе буде визначатися, улюблені, тим, наскільки
сильне ваше его.
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Ви знаєте, що мені вдалося розстатися зі своєю
нереальною частиною за 40 днів, коли я перебував у
пустелі. Однак ви знаєте, що після цього було моє служіння, і перетворення, і розп’яття, і воскресіння, і вознесіння.
Доти, поки ви перебуваєте на фізичному плані планети Земля, ви постійно будете проходити випробування і тести. І якщо ви розстанетеся з нереальною
частиною вас самих, то ви не зможете просто махнути рукою на все інше людство й забитися в тепленьке
місце десь на Небесах.
Не сподівайтеся, улюблені, що з вашим вознесінням закінчиться ваш розвиток, ваше напруження, ваша
робота й ваша відповідальність. Усе тільки почнеться.
І чим більше ваші здібності, тим більше навантаження
ви візьмете на себе й тим більше служіння будете
здійснювати.
Треба полюбити напруження. Треба полюбити служіння.
І вищою формою вашої Любові буде жаль до всього людства, до всіх живих істот, і ви готові будете пожертвувати собою заради спасіння людства. Ви готові
будете принести в жертву весь свій час, усі свої досягнення та всі свої тіла.
Шлях Посвячень, якому я навчаю, ‒ це Шлях повної покори перед Волею Бога, повної самовіддачі й самопожертви.
Немає іншого Шляху, улюблені, і нашим завданням
є направити вас на цьому Шляху й надати всю необхідну допомогу.
Я ЄСМЬ Ісус,
і я говорив з точки найвищої
Любові до кожного з вас.
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Наше завдання ‒ наситити Землю
новими вібраціями, новою свідомістю
та новим ставленням до світу
Гаутама Будда
23 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Гаутама Будда, який прийшов знову.
Із часу моєї останньої зустрічі з вами стався ряд
подій на тонкому плані планети Земля. І я б хотів
коротко ознайомити вас із тим, що сталося. Накопичені негативні енергії, які неминуче повинні викликати
черговий катаклізм, удалося локалізувати в місцях утворення цих негативних енергій.
Тому те, що нам не вдасться нейтралізувати й
знешкодити, позначиться насамперед на тих людях, які
породили чудовиська своїх думок і почуттів.
Як за часів Ноя, попереджається та даються натяки через різних людей. Але люди вважають за краще
затикати вуха й нічого не чути. Закривати очі й нічого
не бачити.
Одні люди проявляють дива повного безладу й безвідповідальності, інші люди проявляють дива героїзму
й самовідданості, для того щоб запобігти неминучому.
Кожен діє так, як він вважає за краще діяти. І кожен діє відповідно до того, чиїми порадами він віддає перевагу керуватися у своєму житті.
Підходять події, які знову вкажуть на невідповідність вібрацій більшості населення Землі вібраціям
467

Нової Епохи, які прийшли й продовжують приходити
на Землю.
І таким чином, рухаючись шляхом послідовних
наближень, буде здійснено те, що повинно бути здійснено на планеті Земля. Улюблені чола, ніколи не слід
іти наперекір Волі Бога, ніколи не слід діяти врозріз
з тими планами, які передбачені Вищим Законом для
планети Земля.
Таким чином культивуються в кожному вірні спрямування та Божественні якості. І кожен набуває можливість проявити свою внутрішню суть.
Чому дається Вчення, що ви повинні піклуватися
тільки про себе, про свої думки й свої почуття? Чому
ви не можете керувати іншими індивідуумами й змушувати їх діяти так, як вам здається правильно?
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Бо все, що відбувається, і все, що буде відбуватися на планеті й з кожним індивідуумом, визначається наявністю тих чи інших енергій в їхній аурі, у їхньому силовому полі.
Якщо ви зберігаєте багато негативної енергії та
накопичили її за багато втілень на Землі, то, як би ви
не намагалися уникнути того, що відповідно до вашої
карми повинно з вами статися, у вас нічого не вийде.
І з іншого боку, якщо ви подбали про свої думки й
почуття заздалегідь, якщо ви позбавилися більшої частини кармічного багажу, то, як би хто не намагався
нашкодити вам, у нього нічого не вийде.
Ваші вороги будуть докладати зусиль, щоб нашкодити вам, але якщо у вашій аурі нема нічого, за
що можна зачепитися, то будь-які їхні дії не завдадуть
вам ніякої шкоди, але послугують вам на користь.
У цьому полягає секрет того, як люди виживають
у тих умовах, у яких неможливо вижити. І цим пояснюється, чому з людьми трапляється те, що з ними
трапляється, і не стосується нікого навколо них.
Тому абсолютно безглуздо витрачати зусилля на
те, щоб доводити собі й людям, які вас оточують, що
ви добра людина й повністю віддані Богові. Всі ваші
вчинки, думки й почуття зберігаються у вашій аурі й
у так званих Хроніках Акаші. Тому грати в будь-які
ігри з Космічним Законом, який існує в цьому Всесвіті, просто безглуздо. Тому йдеться про те, щоб ви дбали тільки про свої думки й почуття, про те, як ви чините й що ви робите.
Ви не можете допомогти людині, якщо вона не
бажає прийняти вашу допомогу. Ви не можете силою
нікого змусити розділити ваші переконання. Але ви
завжди маєте можливість поділитися скарбами ваших
знань з тим, хто готовий вас вислухати. І секрет тут у
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тім, що людина, яка готова прийняти вашу турботу й
ваші знання, має свідомість і вібрації, які дозволяють
їй це зробити. І вона набула цю свідомість і ці вібрації
не за одне втілення.
Тому не витрачайте зусиль на те, щоб нав’язати
ваші погляди тим, хто не хоче вас чути. Краще знайдіть у вашому оточенні людей, які втомилися від безвиході, що панує в цьому світі, від затхлої атмосфери,
котра їх оточує. Для цих людей ті знання, які ви їм
запропонуєте, будуть виконувати роль чудотворного
бальзаму, що полегшує їхнє існування і що змащує
їхні рани, які вони отримали від стикання не з найкращими боками вашого світу.
У вас завжди є можливість знайти хоч би одну людину з вашого оточення, яка потребує вашої допомоги
й тих знань, які ви можете їй запропонувати. На жаль,
рівень свідомості людства такий, що лише незначна
частина людства здатна засвоїти ті знання, ті енергії і
ту інформацію, що містяться в цих диктовках, які ми
даємо зараз через цього Посланника.
Ми цілком усвідомлюємо, що, можливо, ми зможемо розбудити свідомість кількох тисяч або десятків
тисяч людей по всьому світу.
Але, повірте мені, улюблені чола, на перший час
цього цілком достатньо.
І та інформація, і ті вібрації, і ті знання, які здатні засвоїти деякі, хто заздалегідь підготував свої храми
до прийняття цієї інформації, будуть зберігатися в їхньому енергетичному полі, у їхній аурі.
Люди Землі дуже пов’язані між собою на тонкому плані. Є поняття колективного несвідомого людства. Коли знання, які нам вдається вкласти в голову
одної-двох осіб, поширюються поза свідомістю біль470

шості людей. І якщо вони де-небудь почують про абсолютно нові для Землі знання, у багатьох людей виникає почуття, що вони вже чули про це або звідкись
знають, але навряд чи вони зможуть назвати вам джерело, звідки вони взяли свої знання.
Тонкі вібрації нашого світу здатні досягати багатьох індивідуумів, навіть якщо це не знаходить спочатку відгуку в їхній зовнішній свідомості. Пам’ятайте,
що будова людини подібна до матрьошки, і найтонша
частина людини завжди дуже чутлива до того, що відбувається в інформаційному полі Землі.
Ваше фізичне тіло й ваші зовнішні органи чуття схожі на динозаврів, які ніяк не можуть пристосуватися до швидко мінливої дійсності, вібрацій цього
світу, що швидко змінюються. І як свого часу вимерли
динозаври, так із часом ви будете змушені розстатися
з вашими фізичними тілами.
Тому ми даємо вам вчення про медитації. Тому ми
направляємо вашу свідомість на тонкі світи. Поступово центр ваги вашої свідомості переміститься на ваші
тонші тіла. І ви набудете велику рухливість, легкість.
Насправді, ваші фізичні тіла є предметом вашої основної турботи під час перебування у втіленні. І більшу
частину часу, який ви перебуваєте на Землі, ви змушені доглядати за вашими тілами, мити їх, годувати їх,
одягати, лікувати.
Ви можете собі уявити, як стрімко розвиватиметься еволюція людства, коли воно звільниться від своїх
тіл і разом із цим звільниться від необхідності проводити стільки часу в турботі про своє тіло.
І ви дуже здивуєтеся, якщо я скажу, що насправді
ви б давно звільнилися від ваших фізичних тіл і продовжили еволюцію на тоншому плані, але вас утри471

мують і змушують знову й знову приходити у втілення
ваші прихильності до ваших фізичних тіл і ваші прихильності до всього, що існує на фізичному плані.
І єдине, що гальмує вас у вашому розвитку, ‒ це
рівень вашої свідомості й ступінь прихильності вас до
вашої зовнішньої особистості, до вашого его, тієї частини вас самих, яка існує на фізичному плані й пов’язаних з фізичним планом тонших планах ‒ ментальному й астральному.
І будь-яким катаклізмам, і будь-яким катастрофам
можна було б запобігти, якби людство змогло розстатися з нижчою частиною себе самого. Всі негармонійні прояви в цьому світі викликані негармонійною та
недосконалою свідомістю землян. І воістину від кожного з вас залежить все, що відбувається, і все, що
може статися на планеті Земля. Ви просто читаєте ці
диктовки, ви просто засвоюєте інформацію, яка міститься в цих диктовках, і той вплив, який ви будете
надавати на події, що відбуваються на Землі, буде подібний до ресор. Ви будете пом’якшувати будь-яке лихо, будь-який катаклізм.
Наше завдання ‒ наситити Землю через свідомість
тих людей, які здатні вмістити знання, що даються
нами, новими вібраціями, новою свідомістю та новим
ставленням до світу.
Ви дуже скоро побачите, як навколо вас почне
все змінюватися. І це буде воістину схоже на диво,
але це диво, улюблені, станеться тільки з вашою
допомогою.
Я ЄСМЬ Гаутама Будда.
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Міняйте вашу свідомість,
міняйте ваше мислення,
міняйте ваш спосіб життя
Улюблений Ланелло
24 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Ланелло, який прийшов до вас знову через цього Посланника. Сьогодні я маю дати вам деяке
Вчення, яке, сподіваюся, буде вам корисне саме на цьому етапі вашого пізнання Божественної реальності.
Ви знаєте, що ваше пізнання Божественної реальності є процесом поступовим. Ви не можете відразу
усвідомити всю повноту Божественної Істини. Це буде
подібно до того, як би ви спробували напхати у глиняний посуд, що має малу ємність, об’єм більший, ніж
він здатний вмістити. Посудина може тріснути. Тому,
коли ви вашою зовнішньою свідомістю усвідомлюєте
якесь поняття, учення, знання, то ви не можете вмістити відразу весь обсяг цього знання.
Ваша свідомість повинна зазнати процес поступового змінення і перетворення. У такому випадку процес
пізнання Божественної Істини пройде для вас більшменш безболісно.
Багато речей, які притаманні Божественній реальності, отримані вашою людською свідомістю, можуть
викликати відторгнення та неприйняття. Вся справа в
тім, що людська свідомість існує в певних часових і
просторових рамках і обмежена цими рамками. Коли ви
зможете у своїй свідомості долати часові і просторові
рамки, діапазон вашого сприйняття Божественної ре473

альності розшириться. Однак доти ви отримуєте крихти знання, і навіть ці крихти, якщо вони не збігаються з
раніше отриманими вами знаннями з інших джерел,
можуть викликати неприйняття та навіть агресію.
На жаль, діапазон сприйняття дійсності вашою свідомістю дуже сильно обмежений. Але це не було б настільки серйозною перешкодою, і можна було б поступово давати й давати нові знання, розширюючи межі
вашого сприйняття світу. Однак людство схильне у своїй свідомості приймати багато речей за догму й будьяке відхилення від цієї догми розглядати як блюзнірство й віровідступництво. Уся справа в сутінках вашої
свідомості. Коли ваша свідомість заглиблена в невігластво, то ви схильні до засудження всього, що не відповідає вашим раніше отриманим уявленням і розумінню. Єдиними ліками від невігластва є Світло знання.
І подолання ваших внутрішніх бар’єрів, і внутрішніх
блокувань, і внутрішніх перешкод завжди було головним і першочерговим завданням для духовних шукачів.
Якщо ви неупередженим поглядом подивитесь на
історію людства, і особливо на історію релігії, то ви
можете зрозуміти, що більшість конфліктів, серед яких
і конфлікти на релігійному ґрунті, були викликані тим,
що люди не схильні були приймати погляду інших людей і не схильні були докладати зусиль до пошуку
спільних підходів щодо того чи іншого питання.
Кожен визнавав тільки свій погляд і не зважав на
погляд іншого.
Тому першочерговим завданням вашого часу є пошук спільних точок дотику між будь-якими релігійними течіями, будь-якими новими вченнями.
Завданням є піднятися вище обмежень, властивих
будь-якій релігійній системі. І головною та відправною
точкою у створенні мостів і переправ між різними по474

глядами буде визнання того простого факту, що людство на нинішньому етапі розвитку не здатне з вірогідністю 100% описати всю повноту Божественної Істини. Ви можете для початку погодитись, що немає злого
наміру в тім, що хтось розуміє Божественну Істину
так, а хтось розуміє Божественну Істину інакше. Зрештою, кожен індивідуум унікальний, і він розглядатиме
все під своїм кутом зору.
І дуже важливим буде визнання того, що інші люди
мають право по-своєму заломлювати Божественну Істину. Дуже важливою на цьому етапі буде якість толерантності, віротерпимості. Саме відсутність толерантності, віротерпимості слугує причиною такого страшного явища, як тероризм. Саме догматизм і нетерпимість до погляду іншого призводять до розпалювання
релігійного екстремізму й ворожнечі.
Подумайте, чи так важливо наполягати на тім,
чия релігія правильніша, якщо будь-яка існуюча релі-
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гійна система не відображає всієї повноти Божественної Істини й на кілька відсотків?
Божественна Істина існує незалежно від свідомості людей. І ми всі є дітьми в питанні пізнання Божественної Істини. Як тільки ви починаєте наполягати, що
ваше розуміння Божественного устрою є найбільш вірним і досконалим, то тим самим ви повністю перекриваєте собі можливість пізнання Божественної Істини.
Подумайте, чи не є подібна нетерпимість до думки інших людей проявом гордині й тих якостей, які притаманні его, або нереальній частині вас самих.
Тому всі релігійні суперечки, війни, конфлікти,
будь-які прояви релігійного фанатизму, екстремізму й
нетерпимості мають у своїй основі всього лиш егоїстичні стремління окремих індивідуумів, які стоять на
чолі релігійних сект, груп і навіть цілком традиційних
і відносно старих релігій, таких як християнство, іслам та інших.
Повірте мені, що Божественна Істина не має найчастіше нічого спільного з тими уявленнями, догмами
й настановами, які характерні для більшості, якщо не
для всіх релігій світу.
Тому одним з основних завдань, яке покликана
була вирішити створена мною за допомогою Владик
у минулому столітті організація Саміт Лайтхауз, було
саме розширення свідомості людей до розуміння загальної суті, яка стоїть за будь-якою релігією та церковною догмою. І дати вам уявлення, що найголовнішим є ваші особисті взаємини з Богом, ваш власний
розвиток у Богові, ваше розуміння Божественної Істини. Це ваша творчість, ваш розвиток, ваша духовна робота. І жодна релігійна система не може вам замінити
вашого безпосереднього містичного досвіду, вашого спілкування з Вищою частиною вас самих і вашого
спілкування з Вознесеними Сонмами.
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Однак як тільки була створена нова організація,
відразу ж налетіли з усіх боків сили, які своїм основним завданням бачили проголошення нової, тільки що
виниклої віри, абсолютно вірної та непогрішної, даної
на наступні 2000 років.
Улюблені, такого жахливого й швидкого спотворення принципів, закладених мною в основу організації Саміт Лайтхауз, не очікували навіть Владики, що
спонсорують цю організацію. І, звичайно, ні вони, ні я
не хочемо надалі мати нічого спільного із цією організацією та її лідерами.
Божественна Істина приходить на Землю, не питаючи дозволу в будь-яких релігійних лідерів і керівників. Божественна Істина проростає в серцях людей, і
не мають великого значення ваша посада, ваш соціальний стан і ваш соціальний статус.
Нам набагато простіше знайти шлях до сердець
самих звичайних людей, які не обтяжили себе ніякими релігійними догмами й правилами, ніж намагатися,
щоб нас почули крізь церковні регалії та церковне
вбрання релігійні лідери, які обвішали себе догматичним багажем.
Шлях до Бога завжди лежить тільки всередині вас,
у ваших серцях. І почути голос Бога ви можете в тиші
свого серця. Тому вашим основним завданням буде слухати ваше серце. Вчитися слухати себе, Вищу частину
вас самих. І поступово відмовлятися від всього, що обтяжує вас і перешкоджає встановленню цього зв’язку.
Ви самі робите вибір між всіма речами цього світу
й вашою можливістю почути тихий внутрішній голос
всередині вас.
Будьте чесні із собою. Запитайте себе щиро, чи готові ви відмовитися від прихильності до всього, що
вас оточує у вашому світі, до сім’ї, роботи, майна, ва477

ших звичок, включно з переглядом телевізора й прослуховуванням радіопрограм, палінням, пустопорожніми розмовами з друзями й знайомими? Чи готові ви
відмовитися від прихильності до всього цього й отримати в обмін тільки одне ‒ зв’язок з реальною частиною вас самих? Не лукавте перед собою.
Якщо є щось зовні вас самих, що являється для
вас більше значущим, ніж зв’язок з Вищою частиною
вас самих, то ваш час іще не настав. Але, може бути,
вам все-таки варто трохи посунути ту частину вас самих, яка не хоче виходити на Світло, яка перешкоджає вашому розвиткові й духовному зростанню?
Якщо ви самі за своєї ініціативи не почнете позбавлятися цієї нереальної частини вас самих, то ви все
одно будете змушені зовнішніми умовами розстатися
зі своїм его. І чим більше ви будете чинити опір, тим
драматичніше можуть розгорнутися події вашого життя, щоб ви нарешті встали на шлях духовного розвитку.
Я дав вам сьогодні дуже багато важливої інформації. І я сподіваюся, що ви будете не тільки роздумувати над нею, але й почнете у вашому житті, нарешті,
керуватися принципами істинної віри, а не релігійними догмами й правилами. Будь ласка, робіть розрізнення у вашому серці й не дозволяйте обдурювати себе
тим людям, які кажуть, що дбають про спасіння вашої
душі. Тільки ви самі є тією людиною, яка здатна спасти свою душу. І спасіння вашої душі ви не купите ні за
які гроші в жодній крамниці світу.
Міняйте вашу свідомість, міняйте ваше мислення, міняйте ваш спосіб життя, поступово звільняючись від всього, що ніяк не сприяє вашому духовному
просуванню.
Я ЄСМЬ Ланелло,
і я був радий нашій сьогоднішній зустрічі.
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Запалюйте ваші смолоскипи й ідіть,
даруйте ваш вогонь світові
Улюблений Ель Морія
25 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія, який прийшов до вас через
мого Посланника.
Сьогоднішня зустріч буде повністю присвячена нашим справам, пов’язаним з Росією і тими проблемами,
які нам належить вирішити в цій країні для забезпечення виконання наших планів.
Ви знаєте, що впродовж останньої півтори сотнi
років ми намагалися реалізувати наші плани, пов’язані
із цією країною, яка стоїть осібно серед всіх країн і
ні на що не схожа. І щораз, як тільки ми бралися до
здійснення наших планів і знаходили провідник на
фізичному плані, через який ми могли б це зробити,
сили, що протистоять нам, повставали, і ми змушені
були відступити.
Однак неможливо нескінченно тікати від своєї долі. Якщо є план Бога для цієї країни ‒ Росії, а я кажу
вам, що такий план є, то цей план має бути реалізований. І будь-які перешкоди тільки загартовують бійця на Шляху. Будь-які перешкоди потрібні для того,
щоб придбати навичку й краще вміння.
І якби ви, і ваші батьки, і ваші діди не пройшли
того, що пройшли за останні сто років, то навряд чи
ви здатні були б і зараз зрозуміти наше Вчення.
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Помилкою є думати, що ми зазнали поразки. Ця
поразка, улюблені, стосується тільки фізичного плану. І всі жертви, які були принесені в цій країні за всі
роки воєн, революцій і репресій, були принесені тільки на фізичному плані. Але якщо ви розглянете те, що
відбувалося на тонкому плані, то ви побачите гігантське зростання душ. Ви побачите ті можливості, які
були надані кожній душі для зростання.
І ви побачите, що одні люди приносили себе в
жертву заради Загального Блага й Добра, у той час
як інші в гонитві за миттєвою вигодою на фізичному
плані чинили страшні злочини й творили карму.
І так було протягом всієї новітньої історії.
Бог хоче, щоб ви розвивалися. Бог хоче, щоб ви
вдосконалювалися та зростали.
І оскільки Бог любить Росію та жителів цієї
країни, Він дав народу цієї країни можливість пройти
прискорені тести й прискорений розвиток.
Дуже багато пережито, дуже багато смутку й дуже
багато страждань довелося пережити. І зараз країна перебуває у глибокій духовній кризі й у глибокому застої.
І це є наслідком карми безбожництва, яке допустили люди. Уявіть собі, що саме зараз народжується
покоління людей, які в минулому житті билися один
проти одного на полях громадянської війни й зустрічалися на допитах за часів репресій.
Ви можете собі уявити, що саме зараз за однією
партою у школі сидять колишні жертви й колишні
кати. Ті, хто вбивав, і ті, хто були вбиті й замордовані.
А карма нікуди не поділася. Карма залишилася, і карма
вимагає відпрацювання.
Ви знаєте, що коли маятник надто відхилився в
один бік, то він неминуче повинен за законом фізики
відхилитися в інший бік на таку саму амплітуду. І як480

що ви спостерігали протягом останніх ста років, як
маятник хитнувся в бік безбожництва, безвір’я та заперечення Вищого Закону для всього сущого, то це означає, улюблені, що протягом наступних ста років Росія
приречена на Віру в Бога й Вищий Закон. І оскільки
ці 100 років не пройшли безслідно для розвитку душ
людей, то досвід, набутий цими душами, уже не дозволить їм бути захопленими сліпою вірою та сліпими догмами будь-якої зовнішньої церкви.
Тому ми починаємо новий цикл у стані повного
духовного вакууму, і тим простіше нам насадити чагарник нового знання, нових ідей і нового розуміння
устрою світу в серцях і розумах нинішнього покоління
в Росії.
Ніяка розруха на фізичному плані й ніяка безвихідь у розумах людей не є перешкодою. Найважливішим є зародити насіння спрямування в людських розумах і серцях. Запалити вогонь знання та роздмухати полум’я Божественної Свободи.
Ви звикли покладатися на зовнішнє. Ви звикли будувати свої плани, ґрунтуючись на зовнішньому знанні, отриманому вашим розумом. Настав час, коли ви
повинні дати можливість Богу діяти через вас. І все,
що для цього потрібне, улюблені, ‒ повністю відректися від вашого его, від будь-яких уподобань до речей
цього світу. Ви повинні надати свої храми для Божественного керівництва. Нам заважає ваше его. Суєта вашого розуму, суєтне розпитування.
Ви повинні просто покластися на Волю Бога. Ви
повинні повністю підкоритися Волі Бога.
Воля Бога проявляється не в зовнішніх церквах.
Немає ніякої організації на фізичному плані, яка б
проводила Волю Бога. Воля Бога, улюблені, проявляється тільки через вас, через ваші серця. Тому ви по481

винні бажати всім своїм серцем надати всі свої нижні
тіла для здійснення Волі Бога для цієї країни.
Ви повинні бути одержимі виконанням Волі Бога.
Ви повинні бути одержимі прагненням стати слухняним знаряддям Бога для виконання задуму для цієї
країни.
Я не прошу вас, щоб ви підпорядкували свою
волю будь-якій зовнішній організації. Я не прошу вас,
щоб ви зверталися за будь-якими наставляннями до
цього Посланника, через яку я даю цю диктовку.
Ні, улюблені. Ви не маєте потреби більше ні в
якому посереднику між вами й Богом. Між вами й
Вознесеними Сонмами.
Ваше Вище Я та ваш Ангел-Охоронець завжди
знають Божественний план для вашого життєпотоку.
І вам не треба йти до посланників, ясновидців, екстрасенсів або служителів культу для того, щоб дізнатися план Бога для вашого життєпотоку. Все записано у
вашому серці.
Скажіть, чи багато хто з вас за останній час розмовляв зі своїм серцем? Чи багато хто з вас намагався зрозуміти, що говорить вам ваше серце?
Ви так зайняті у вашому житті, що вам ніколи побути й п’яти хвилин наодинці із собою в тиші, далеко
від метушні.
Ваше серце постійно намагається розмовляти з
вами. Але ви не чуєте його. Ви віддаєте перевагу тому, щоб слухати ваших друзів, знайомих, дивитися
телевізор, слухати вашу жахливу музику або намагатися отримати знання з газет, книг, журналів.
Улюблені, немає у вашому світі ніякого джерела інформації, яке скаже вам про ваш життєвий план, про
те, навіщо ви прийняли втілення, і що вам належить
робити зараз і в найближчому майбутньому.
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Ви не зможете почути про це по радіо, ви не зможете дізнатися про це з телевізійних програм. Ви не
прочитаєте цього ні в яких книжках.
Ваше серце зберігає так необхідну вам потаємну
інформацію, і воно жадає поділитися цією інформацією з вами.
Усі Вознесені Сонми, улюблені, готові надати вам
всю можливу допомогу у вашій Божественній справі,
для якої ви прийшли на планету Земля у втілення в
цей важкий час.
Чому ви нехтуєте допомогою Небес?
Доки ви будете бігати по вашому вбогому світу й
шукати сенс життя? Ви не зможете знайти сенс життя
в навколишньому світі ніколи! Це я вам кажу цілком
відповідально. Тому що не може смертне успадковувати
безсмертне. Ваша природа насправді Божественна. І ви
повинні повернутися до своєї Божественної природи.
Ваші пошуки сенсу життя на фізичному плані
приречені на невдачу із самого початку. Єдиний істинний Шлях лежить всередині вас, у ваших серцях. Багато доріг у цьому світі, якими люди вважають
за краще йти з утілення у втілення, з життя в життя.
І єдина вірна дорога відкидається ними.
Бог терплячий, улюблені. І скільки б ви не блукали зовнішнім світом, настане пора, і ви повернетеся
Додому.
Тому основне ваше завдання на найближчий час –
намацати цю дорогу у вашому серці. І ви зможете
стати живими дороговказами на цьому Шляху для
багатьох заблудних душ.
Коли ви почнете слідувати Шляхом, що веде вас
Додому, ви змушені будете відмовитися від зайвої поклажі, що обтяжує вас і прив’язує вас до фізичного
світу.
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С.М. Реріх. «Вогні праць», 1939 р.

Ваші вібрації почнуть підвищуватися, ваші почуття та думки очистяться, і ви будете служити світочем
на Шляху для тих, хто все ще продовжує блукати в
пітьмі.
Усі дива й всі скарби світу приховані у глибині
ваших сердець. І коли ви зможете вашим стремлінням
запалити факел у своєму серці, то все зміниться в вас і
все зміниться навколо вас.
Нам потрібні віддані співробітники. Нам потрібні воїни Світла, на яких ми можемо розраховувати у
здійсненні наших планів для цієї країни й для всього
людства.
Запалюйте ваші смолоскипи й ідіть, даруйте ваш
вогонь світові.
Я ЄСМЬ Ель Морія,
і я даю вам вогонь знання.
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Учення про карму бідності і багатства
Господь Сурія
26 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Сурія, який прийшов знову з Великого
Центрального Сонця для зустрічі з вами через цього
Посланника.
Я ЄСМЬ прийшов з метою довести до вашого відома важливе Вчення про карму і її перетворення.
Якщо ви будете розглядати Землю з погляду Великих Істот Світла, які перебувають у вічності, то вся
планета, і все, що вас оточує, і ваші чотири нижніх
тіла є не що інше, як карма. Божественна Енергія, що
витрачається індивідуумами, які прийняли на себе
втілення та які підлягають у цьому космічному циклі
перебуванню на нижчих, щільних планах цього Всесвіту, ця Божественна Енергія, проходячи й відбиваючись у свідомості індивідуумів, які перебувають у втіленні, ущільнюється та створює навколишній матеріальний світ.
Цей світ поступово виявляється з непроявленого
стану, створюючи для вас гігантську сцену. І ви втілення за втіленням приходите на цю сцену, щоб грати
свої ролі.
Тому, за великим рахунком, можна сказати, що
весь навколишній світ є кармою, або затверділою енергією ваших неправильних дій, думок і почуттів.
Однак ви навіть зі свого життєвого досвіду, отриманого вами в цьому житті, можете усвідомити, що ви
навряд чи зможете чомусь навчитися, якщо не будете
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щось реально робити у вашому житті. Ви вчитеся постійно, і ви постійно набуваєте життєвий досвід, коли
перебуваєте у втіленні. Ви не можете цього не робити,
тому що ви перебуваєте у матеріальному світі для того,
щоб пройти навчання, щоб набути необхідного досвіду.
І коли ваша свідомість досягне необхідного рівня,
то ви зможете за допомогою своєї свідомості керувати
станом навколишнього світу. Ви зможете перетворювати навколишній світ, пропускаючи Божественну Енергію крізь свою істоту, і оскільки ваша свідомість матиме досить високий рівень, то ваші вібрації будуть також досить високі. І, накладаючи свої вібрації на навколишній світ, ви зможете перетворювати фізичний
світ і дедалі більш наближати його до Божественного
зразка.
У цьому й полягає гігантська ліла, гра Господа.
Маючи присутність у кожному з вас, Господь спочатку
створює ілюзію, потім згортає її. Це подібно до того,
як дитина зводить з піску замок і потім руйнує його, і
будує інший, досконаліший замок. І щораз її творіння стає дедалі більш досконалим, дедалі більш наближається до досконалості й щоразу перевершує за досконалістю кожне попереднє творіння.
Ви подібні до богів, і ви так само у своєму житті маєте можливість творити й створювати досконалі
зразки.
Деякі індивідууми вважають за краще йти своїм
власним шляхом і будують своє життя та дійсність, що
навколо них, за стандартами, далекими від досконалості. Бог дозволяє вам експериментувати. І ви самі
зможете рано чи пізно переконатися, що з того, що ви
створюєте, має красу, гармонію, укладається в досконалі рамки, а що є убогим, потворним і повинно бути
перетворене.
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Тому якщо ви віддаєте перевагу у вашому житті
керуватися низькими стандартами й небожественними
орієнтирами, то вам дозволяється це робити.
Ви перебуваєте у вашому світі для того, щоб вчитися відрізняти Божественні зразки від їхніх потворних копій. І ви повинні навчитися проводити ваше
розрізнення в будь-якій сфері вашого життя. В умовах
дуального світу все здається двоїстим, і те, що здається добрим, може виявитися поганим, а те, що здається
поганим, може надати неоціненну допомогу для розвитку вашої душі.
Тому рекомендується ніколи не судити вашим
плотським розумом. Найостанніший жебрак (за мірками вашої свідомості) може виявитися духовним багатієм, який воістину володіє безцінними скарбами
свого каузального тіла. І цей індивідуум навмисно прий-
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шов у втілення, щоб отримати досвід жебрацького
існування, тому що всі його царські втілення не дали
йому можливості в минулому придбати подібний досвід. Прийняти у своїй свідомості злиденне існування
та змиритися з ним – це дуже високе духовне досягнення. І багато які високі душі, коли приходили у втілення, розуміли, наскільки цінний такий досвід, і
добровільно відмовлялися від свого майна й свого
соціального статусу й ставали жебраками. Ви знаєте багато прикладів з описаної історії. Я згадаю тільки
Франциска Асизького й Гаутаму Будду.
І якби ви зустріли в лісі сидячого Гаутаму в його
період випробувань, то ви, напевно, подумали б, що
це нічого не значущий, не вартий вашої уваги жебрак.
І ви б помилилися та втратили можливість отримати
спілкування з якнайбільшим і древнім духом.
Тому такий потрібний для вас дар розрізнення.
І інший приклад. Ви знаєте про тих людей, які
мають велике багатство. А чи знаєте ви, що багато
хто з них отримав це багатство як найбільше випробування? І чи знаєте ви, як важко їм нести тягар свого багатства?
Але можу вам сказати, що як серед дуже багатих
людей, так і серед дуже бідних людей є високі душі і
є душі, які протягом довгого часу ухиляються від Божественного Шляху, призначеного кожній душі.
Контрасти вашого світу й прірва, яка розділяє багатих і бідних, говорять про незбалансованість карми вашого світу. І в той самий час це створює дуже хороші умови для розвитку ваших душ.
Так, улюблені, ваша карма, як це твердження не
здасться вам дивним, створює для ваших душ дуже
хороші умови для розвитку.
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Карма є для вас тренером, який постійно дає вам
навантаження та не дозволяє розслабитися. Таким
чином, ви постійно перебуваєте в хорошій формі, і ви
готові до постійного перевершення себе й напрацювання Божественних якостей.
І велике багатство, і велика бідність є наслідком
великої карми. Але буває так, що людина сама заробила цю карму, а буває так, що індивідуум добровільно взяв на себе цю карму, щоб відпрацювати її в цьому втіленні й тим самим полегшити карму людства.
Треба розрізняти.
І найкращим для вас ставленням до багатства й
до бідності буде однаково рівне, спокійне ставлення і
до розкошів, і до злиднів.
Найголовнішим є стан вашого розуму. І якщо ви
однаково сприймаєте і бідність, і багатство, то це говорить про вашу неприхильність до зовнішніх проявів.
Ви повинні розвивати в собі якість неупередженого
ставлення до людей, які оточують вас.
Ні багатство, ні злидні не свідчать про розвиток
душі, але ваше ставлення до багатства й до злиднів
свідчить про рівень ваших духовних досягнень.
І коли більшість людства у своїй свідомості буде
правильно ставитися до питання бідності і багатства,
то це буде знаком того, що людство відпрацювало цей
вид світової карми. І на Землі не буде більше ні багатих, ні бідних.
Тому, якщо сказати чесно, то багатство одних і
бідність інших є просто одним з наслідків вашої недосконалої свідомості. І, подолавши у своїй свідомості цю недосконалість, ви не будете більш у своєму
житті стикатися ні із зайвою бідністю, ні з надмірним
багатством.
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Тому ні боротьба з багатими, ні боротьба з бідними не має ніякого сенсу.
Має сенс тільки ваша боротьба з вашою недосконалою свідомістю, яка заперечує бідність і спрямовується до багатства.
І ні багатих, ні бідних більше не буде, коли свідомість більшості людства виробить правильне ставлення
до бідності і багатства.
Коренем вашої бідності й коренем вашого багатства є карма вашої надмірної прив’язаності до речей
цього світу. Ви можете добровільно взяти на себе цю
карму для відпрацювання або напрацювати цю карму
неправильним використанням Божественної Енергії в
попередніх втіленнях.
І все, що вас оточує, є наслідком вашої карми й
карми людства. Будь-яка якість, будь-який прояв цього світу, будь-яке почуття та будь-яка думка. Але все
це створює той фон, ту сцену, які дозволяють вашій
душі пройти найбільш якісне навчання та розвинутися.
Вам може здаватися ваше життя зовсім безвихідним. Але, може бути, для вас буде великою втіхою, якщо я вам скажу, що багато Істот Світла заздрять вам,
що ви маєте такі хороші умови для розвитку ваших
душ. І багато хто з них із задоволенням помінявся б з
вами місцями, якби це було дозволено Божественним
Законом.
Тому вашим завданням буде придбати ширший погляд на розвиток вашої душі й у цілому на розвиток
всього людства й всього Всесвіту.
І я буду радий, якщо моя сьогоднішня розмова
буде сприяти зміненню вашої свідомості у правильному напрямку.
Я ЄСМЬ Сурія,
і я шлю вам свій привіт з Великого Центрального Сонця.
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Учення про Любов
і про життєві випробування
Господь Майтрейя
27 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Господь Майтрейя, який прийшов знову
через цього Посланника!
Солодкість нашого спілкування та інформація, якою
я маю намір поділитися, будуть вам на користь.
Так рідко доводиться спілкуватися з невознесеним
людством. І так рідко доводиться вам спілкуватися з
Вознесеними Сонмами, що ніяка інформація не буде
зайвою і час, проведений вами при читанні цієї диктовки, буде солодким.
Я бажаю поговорити з вами про предмет, який
найважливіший. І я хочу поговорити з вами про цей
предмет, тому що немає для вас зараз нічого важливішого.
Якби сталося диво й всі люди почали раптом відчувати почуття Любові, то я можу вас запевнити, що
сталося б миттєве диво перетворення. Любов є тією
якістю, у якій ваш світ відчуває хронічну нестачу. Але
насправді Любов є тією якістю, яка споконвіку властива цьому світові. І те, що ви постійно відчуваєте
брак Любові, говорить про те, що ви прямуєте невірним Шляхом.
Якби ви змогли постійно відчувати це чудове, всепоглинаюче почуття! Ваш розум і ваше емоційне тіло
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постійно перебували б у піднесеному стані. Ваші вібрації постійно перебували б на найвищій, доступній
вам межі.
А що іще треба для вас, улюблені?
Коли людина сповнюється високих вібрацій, коли
вона наповнена Божественним почуттям Любові, то
вона відчуває безпричинний стан щастя, наповненості
життя сенсом, спокоєм, гармонією.
Я не маю на увазі ту якість, яку більшість людства
Землі називає любов’ю і яка насправді не має стосунку до істинної Любові, чистої Любові, Божественної
Любові.
Я можу сказати вам з усією визначеністю та вірогідністю, що справжнє почуття Любові для вашого
світу є настільки ж великою рідкістю, як ваша зустріч з
Вознесеними Сонмами.
І якби ви змогли підвищити свої вібрації до почуття Божественної Любові хоч би на короткий час, то
ви змогли б отримати спілкування з Вознесеними Сонмами майже миттєво.
Вознесені Сонми дуже чутливі на якість Любові.
Тому ми просимо вас посилати нам свою Любов. Немає для нас вищої насолоди, ніж відчувати вашу Любов.
І якщо ви вібруєте на частоті Любові, то так само
ви можете відчувати нашу Любов.
У багатьох Вченнях, даних через багатьох посланників, говорилося, що Любов є ключем. Ви тепер розумієте, чому Любов є ключем?
Тому що це почуття здатне миттєво підняти ваші
вібрації та наблизити ваші вібрації до вібрацій ефірних октав Світла. І ви здатні встановити зв’язок з
будь-яким Владикою, до якого ви в цей момент відчуваєте почуття Божественної Любові.
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Сигналом вашої готовності до спілкування з нашим світом буде почуття Любові, істинної Любові, Божественної Любові, яку ви відчуваєте. Саме це почуття Любові створює цілковито непроникний захист
від нападів з боку будь-яких негативних сил та енергій, з боку будь-яких індивідуумів, які підкорили себе
дії цих сил.
Тому дуже просто визначити напрямок, яким ви
рухаєтеся. Якщо ви відчуваєте почуття безпричинної
Любові, радості, спокою, то ви рухаєтесь у правильному напрямку. Ви готові обійняти весь світ, і ви готові надати допомогу всьому світові.
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Вас охоплює безпричинна щедрість, радість, бажання віддавати, віддавати й віддавати ваше Світло,
вашу Любов. Дарувати вашу Любов світові, нічого не
вимагаючи натомість.
І, навпаки, коли ви заблукали або йдете не в той
бік, ви будете відчувати брак Любові і, як наслідок
цього, підозрілість, страх, осуд. Будь-яка людина,
сповнена Любов’ю, буде так вирізнятися від вас за вібраціями, що ви будете відчувати щодо неї роздратування.
Ви бачите, що критерій вірності Шляху, яким ви
прямуєте, дуже простий.
Ви або відчуваєте почуття Любові, або не відчуваєте його.
А оскільки це благородне почуття здатний відчувати дуже невеликий відсоток людей Землі, то ви можете судити, скільки людей рухається вірним Шляхом.
Якщо ви звикли відчувати Любов, то відсутність
Любові ви сприймаєте як великий недолік. Ви миттєво відчуваєте, що вам не вистачає Любові. Можу сказати вам по секрету, що коли ви проходите ваші тести
на Шляху, то почуття Любові блокується. У такому випадку ваші вібрації занижуються, і ви входите у стан
безвиході й стаєте схильні до будь-яких негативних
почуттів, які притаманні вашому світові й все ще присутні у вашій аурі у вигляді неповноцінних, негативних енергій.
Але проходження тестів на вашому Шляху є дуже
важливим і необхідним елементом.
Ваші тести є іспитами. Дуже легко йти по життю
та приймати правильні рішення, коли ваші вібрації гармонійні й високі. Але, потрапляючи в ті ж самі ситуації в негармонійному стані свідомості, ви відчуваєте
утруднення, щоб зробити правильний вибір.
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Це схоже на іспит зі здачі таблиці множення. Згадайте. Як вам складно було відповідати, скільки буде
п’ять, помножене на шість або вісім, помножене на
сім, коли ви стоїте перед класом і весь клас дивиться
на вас. Хоча, коли ви були вдома, у спокійній обстановці, то ви без труда відповіли б на це запитання.
Тести необхідні вам для того, щоб ви, перебуваючи
в будь-якій життєвій ситуації, могли зробити правильний вибір. Ви завжди повинні вибрати самий верхній,
Божественний Шлях. Якою сильною не була б навколишня ілюзія, ви постійно повинні пам’ятати, що є інша ‒ Вища ‒ реальність. І ця реальність є вашим справжнім Домом. А в цьому світі ви просто мандрівники.
І коли ви вдало проходите ваш тест, почуття Любові миттєво повертається до вас. І таким чином ви
завжди можете дізнатися, чи пройшли ви ваш тест і
наскільки вдало й швидко.
Багато хто з вас висловлює своє бажання служити
Вознесеним Сонмам. І багато хто з вас цілком щирий
у своєму пориві. Однак ви забуваєте, що перш, ніж вас
допустять до керування автомобілем, або поїздом, або
літаком, ви повинні пройти навчання і ви повинні
скласти іспит на право управляти. Те саме вам пропонується зробити перед тим, як довірити вам важливе
служіння. Вам пропонується пройти навчання та здати
серію випускних іспитів.
Однак більшість людей, коли починаються тести й
життєві випробування, уже забувають про своє бажання служити Вознесеним Сонмам і людству Землі. І провалюють свої тести, і не витримують випускні іспити.
І потім вони дуже дивуються, що вони висловлювали свою готовність служити, але їм було відмовлено.
Як же ми можемо надати вам довіру й доручити
відповідальну справу, якщо ви не здатні й декількох
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місяців пам’ятати про ваші прохання та ваші бажання,
дані перед вівтарем?
І багато індивідуумів так лякаються тестів і пов’язаних з ними життєвих випробувань, що готові відмовитись і від своїх прохань, і від своїх клятв, і від своїх
обіцянок, даних перед вівтарем та у своїх листах до нас.
І коли через якийсь час вони знову згадують про
своє бажання служити, то можливість виявляється
втраченою, і космічні цикли й земні терміни не дозволяють почати новий цикл посвячень. І дуже шкода, що
багато наших чола втрачають можливість за можливістю, і ціле життя проходить даремно з погляду розвитку
душі.
Тому будьте пильні. Коли прийде ваша черга здавати тести й проходити посвячення, не звертайте з
обраного Шляху. Згадуйте про те почуття Любові, яке
вело вас, яке було вашою дороговказною зіркою, і намагайтеся знайти те рішення в будь-якій життєвій ситуації, яке поверне вам ваше почуття Любові.
Не буває легких тестів і не буває легких випробувань та іспитів. Але такий Закон цього Всесвіту. І ви
повинні пройти необхідні тести перш, ніж вам буде
довірено служіння. І запам’ятайте, що немає тестів, які
не можна було б пройти. Вам дається рівно стільки,
скільки ви здатні витримати, навіть перебуваючи на
межі ваших сил і можливостей.
З Любов’ю до вас,
Я ЄСМЬ Майтрейя.
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Ваш світ підлягає зміненню,
і це змінення може бути
здійснено тільки шляхом
змінення вашої свідомості
Улюблений Ісус
28 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Ісус, який прийшов до вас цим днем.
Змістом моєї сьогоднішньої бесіди буде матеріал,
без якого ваше просування вашим Шляхом буде менш
успішним. Тому ви маєте вибрати час і ретельно ознайомитись із цим матеріалом.
Ви знаєте, що я ходив по Землі приблизно 2000 років тому. І ця подія стала настільки значущою в очах
безлічі людей, що дуже багато з них увірували в мене
як у Сина Божого й у свого Спасителя. І ця їхня віра
лягла в основу релігії, яку ви знаєте як християнство.
Але я маю вам завважити: ніколи за всю історію
свого існування християнство не відображало суті того
Вчення, якому я навчав, перебуваючи на Землі.
Менш за все я бажаю посіяти у ваших розумах і
серцях недовіру до християнства, як і до будь-якої іншої релігії світу. Я просто хотів би направити ваш
розум і звернути вашу увагу не на зовнішній прояв
Вчення, як воно представлено у всіх зовнішніх християнських церквах, а на внутрішню суть мого Вчення.
І вам стане зрозуміло, чому я був розп’ятий.
А внутрішня суть мого Вчення полягала в тім,
що цей світ є тимчасовим світом і ви повинні готу497
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вати себе до переходу в новий світ, світ Божественний, який є вашим справжнім Домом, і звідки ви
прийшли, і куди ви повернетесь.
Тому немає ніякої релігії в цьому світі, яка б відображала суть мого Вчення.
Секрет тут у тім, що будь-яка релігія є відбиттям
Божественної Істини в розумах людей, які перебувають
у втіленні й намагаються своїми словами сформулювати Божественну Істину. І оскільки свідомість цих
людей далека від досконалості, то й Істина, яку вони
представляють у зовнішній релігії, також далека від
реальної Божественної Істини.
Тому Бог завжди слав посланників і пророків у
світ, щоб нагадати про справжню Віру й про істинну
релігію. Релігію, засновану не на культі й шануванні
чогось, що перебуває за межами вас. А релігію, засновану на шануванні Єдиного, який перебуває всередині
вас, у вашому серці. Релігію серця, яка навчає загальній Любові до всього творіння та єдності кожної частки життя.
У цій Вірі або релігії немає місця твердженням переваги одного людського індивідуума над іншим людським індивідуумом. У цій Вірі або релігії всі перебувають у цілковито рівному становищі перед Єдиним
Творцем, Богом-Творцем. І всі є служителями у храмі
Господньому.
Оскільки свідомість людини недосконала, то ця недосконалість стала причиною нерівності людей. Майнової нерівності, яка призвела до поділу людства на
багатих і бідних, і соціальної нерівності, яка призвела
до поділу людей на різні соціальні верстви й касти,
що створило нерівний, неоднаковий доступ різних
верств населення до освіти, інформації, різним матеріальним благам.
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Будь-яка нерівність, характерна для вашого світу, є
наслідком вашої недосконалої свідомості. Насправді ви
всі абсолютно рівні перед вашим Отцем. І кожного з
вас Отець Небесний однаково любить і про кожного з
вас піклується.
Однак внаслідок ваших індивідуальних особливостей, споконвічно притаманних вам, ви створюєте для
себе ті кармічні умови, які породжують обмеження.
І кожен з вас із часом опиняється на різних ступенях
розвитку вашої свідомості.
Одні індивідууми отримали можливість більшого
просування Шляхом через напрацювання ними раніше
заслуг у минулих втіленнях. Інші індивідууми відстали
у своєму розвитку, і для їхньої свідомості дуже важко
осягнути навіть елементарні знання.
Тому, улюблені, Бог допускає таку велику кількість
різних вір, різних релігій, навіть незважаючи на те, що
багато з них надто спотворюють Божественну реальність, однак для когось саме подібний підхід буде найкращим на тому етапі розвитку свідомості індивідуума,
яку він має.
Ми цілком усвідомлюємо, що диктовки, які даються нами в цей час через цього Посланника, будуть зрозумілі дуже малій кількості людей. У інших же людей,
особливо у тих людей, які дуже жорстко прикріпили свою свідомість до будь-якої релігійної доктрини,
ці диктовки не викличуть нічого, крім роздратування
та бажання розправитися з тією людиною, через яку ці
диктовки даються.
І ви можете знов опинитися перед тією самою
ситуацією, перед якою людство опинилося 2000 років
тому, коли розлючений натовп волав: «Розіпни його!»
Може бути, справа не дійде цього разу до прямої
фізичної розправи. Але негативні сили, які діють у ва500

шому світі, подбали, щоб цілий арсенал засобів чорної
магії та чаклунства став доступний будь-кому. Подивіться на полиці ваших книгарень. При всьому достатку
книг, якими вони заставлені, ви навряд знайдете кілька
десятків книг, які дійсно вам потрібні для вашого духовного розвитку й вашого духовного просування. Всі
інші 90 відсотків книг є духовними сурогатами, читання яких у кращому випадку марне, а в гіршому випадку просто руйнівно позначається на вашій свідомості,
образі ваших думок і буквально програмує вас на здійснення невірних вчинків.
Тому я завжди відчуваю величезну радість, коли
спостерігаю з тонкого плану, як знаходиться ще одна
людина, яка отримала доступ до цих диктовок, розшукавши сайти, на яких вони розміщені, у нетрях інтернету. Для мене ця людина нагадує вогник розуму, любові, спрямованості, віри, що раптово спалахнув у темряві вашого світу.
І я, спостерігаючи, як все більше й більше подібних вогників спалахує в тих країнах, які розуміють
російську мову, якою даються ці диктовки, шкодую
про те, що нам не вдається поки знайти надійних людей, через яких ми могли б зробити переклади цих
диктовок іншими мовами світу. Тому я прошу тих з
вас, хто відчуває в собі бажання, і спрямування, і
можливість для перекладу або сприянню перекладу
цих диктовок іншими мовами світу: будь ласка, не
вважайте за працю виконати моє прохання та надати
це важливе служіння світові.
Ці диктовки подібні до свіжого вітру, що вривається в затхлу атмосферу людства. І для когось цей
свіжий вітер перемін корисний, тому що їм подобається підставляти себе під пориви цього вітру, і в цьому
вітрі вони передчувають щось нове, що неминуче прийде на Землю. І вже приходить через розуми й серця
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тих, хто читає ці диктовки. З іншого боку, дуже багатьох цей свіжий вітер буде так сильно дратувати, що
вони захочуть за всяку ціну закрити це джерело оновлення та зцілення людської свідомості. Тому що вони
відчують небезпеку, що виходить із цього джерела,
ту силу, яка може зруйнувати їхній звичний життєвий
уклад і змусити пристосовуватися до нового світу й
змінених умов існування в цьому світі.
Вони можуть, як і 2000 років тому, докладати своїх зусиль, щоб фізично розправитися із джерелом
Світла, або докласти зусиль, щоб придушити його своїми безбожними діями. Однак згадайте диктовку улюбленого Сурії10. Кожен, хто здійснює будь-які дії проти
нашого Посланника, буде нести найважчий вид карми,
властивий вашому світові, ‒ карму безбожництва.
Кожна людина, яка явно або у своїй свідомості бореться проти Бога, проти Закону Бога, подібна до ракової пухлини, що потребує лікування, і якщо не піддається лікуванню, то потрібна термінова операція зі
звільнення Божественного організму від цієї пухлини.
І це буде зроблено й робиться вже на благо здоров’я
всього організму цього Всесвіту, частиною якого є ця
планета.
Ваші справжні вороги не засідають десь в уряді й
не очолюють будь-яку релігію або віру. Ваші справжні вороги, з якими ви повинні вести нещадну боротьбу,
перебувають всередині вас. І це, передусім, ваше невігластво й ваше небажання змінювати свою свідомість.
І ви знайдете тисячі причин, щоб виправдати
будь-які свої дії, будь-які свої негативні якості, думки
й почуття, замість того щоб відмовитися від всієї не«Ніколи на ставайте дорослими в питаннях пізнання Божественної
Істини». Улюблений Сурія, 9 березня 2005 року.
10
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досконалості й покласти всі ваші прихильності до
цього світу, усі ваші недоліки на вівтар служіння iстинному Богові, який перебуває всередині вас, у вашому серці.
Я знаю, що для кожного з вас настане день, коли
Світло розуму осяє пiтьму вашої істоти, і ви зробите
свій остаточний вибір, і вже ніколи не будете відокремлювати себе у своїй свідомості від Бога, часткою
якого ви є.
І ви будете знаходити сенс вашого життя та сенс
вашого існування в повній покорі Волі Бога й у своєму служінні з виконання цієї Волі в навколишній
дійсності.
Ваш світ підлягає зміненню, і це змінення може
бути здійснено тільки шляхом змінення вашої свідомості. Ось це – та проста Істина, якій я приходив вчити 2000 років тому, і люди вважали за краще розп’ясти мене, але не змінювати свою свідомість.
Що ж, ви знову стоїте перед тією самою дилемою,
і ви знову робите ваш вибір.
Тому я бажаю вам цього разу зробити вірний вибір та упокоритися нарешті перед Волею Бога й стати
Його щирими служителями на віки.
Я ЄСМЬ Ісус.
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Ви можете витіснити
всю недосконалість із вашого світу
за допомогою вашої Любові
Улюблений Ланелло
29 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Ланелло, який прийшов до вас знову!
Я ЄСМЬ прийшов, щоб дати вам можливість ознайомитися з моїми думками й моїми роздумами про
Росію та ситуацію у світі. І у вашій вільнiй волі –
приймати мої роздуми до відома чи ні, керуватися
ними у вашому житті або відкинути.
На жаль, ви рідко прислухаєтеся до тих порад, які
отримуєте від нас.
I інформація, яка міститься в цих диктовках, для
багатьох з вас нічим не відрізняється від тієї інформації, яку ви отримуєте із суто людських джерел. Причина цього ‒ у нестачі вашої Віри.
Ви ніяк не можете повірити своїм людським розумом, що Вознесені Сонми здатні ось так запросто
приходити й розмовляти з вами.
Відбувається рівно те, улюблені, що ви допускаєте
у своїй свідомості. І якщо ви нескінченно повторюєте
у своїй зовнішній свідомості, що в цій Росії ніколи нічого не зміниться та краще не буде, то наївно було б
очікувати, що навколо вас стануться якісь змінення.
Спочатку ваша свідомість має прийняти змінення,
потім станеться осадження цих змінень на фізичний
план. Не забувайте, що енергія, Божественна Енергія,
здатна потрапляти у ваш світ тільки по кришталевiй
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струні, закріпленій у вашому серці, у таємній обителі
вашого серця. І Божественна Енергія, що надходить у
ваш світ через ваші серця, забарвлюється вашими думками, вашими почуттями, вашими прагненнями. І якщо ви постійно повторюєте у своїй свідомості й постійно тримаєте у своїй голові найгірші думки й найгірші передчуття щодо майбутнього Росії, то чи не здається вам дивним після цього очікувати якихось позитивних змінень у вашій країні?
Тому те, чого вам необхідно навчитися найближчим часом, це виробити позитивну настроєнiсть до
навколишньої дійсності. Ви повинні культивувати у
своїй свідомості позитивний образ майбутнього для
вашої країни, для вашого населеного пункту, для вашої родини, нарешті.
Візьміть за звичку щоразу після проведення ваших служб проводити медитацію на благо для Росії.
Поставте чудову класичну музику російських композиторів ‒ Рахманінова, Чайковського, музику видатних
світових композиторів ‒ Баха, Бетховена, Моцарта.
Розмірковуйте про те, яким би ви хотіли бачити
майбутнє для вашої країни.
Не соромтеся висловлювати найфантастичніші, на
перший погляд, ідеї. Будуйте у своїй свідомості щасливе майбутнє для вашої країни. Якщо вам важко зосередитися на всій країні, то ви можете міркувати про
діяльність, яку може вести ваша група.
І якщо ви не належите ні до якої групи, то ви можете будувати у своїй свідомості майбутнє для вашої
родини, ваших рідних і близьких, нарешті, для себе
особисто.
І якщо вашої фантазії не вистачає на те, щоб придумати щасливе майбутнє для вашої країни, для вашої
родини й для себе, тоді подумайте про те, що для вас
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є щастям. Що б ви хотіли змінити у вашому житті,
щоб постійно відчувати стан щастя, спокою, гармонії,
любові.
Навіть просто перебуваючи в піднесеному стані
свідомості й відкидаючи від себе тяжкі думки й почуття, ви стаєте джерелом Світла для вашого світу.
Уявляйте, як у ваше серце безперервним потоком
вливається чиста Божественна Енергія. І ви є власником цієї Енергії. І на вас лежить повна відповідальність за збереження цієї Енергії в чистоті й святості.
Відчуйте, як ця енергія наповнює вашу ауру. Ваша аура розширюється, вирівнюється. Все ваше тіло
занурюється у стан блаженства, млості. Ви відчуваєте
спокій і впевненість у собі, у своєму майбутньому. Ви
розумієте, що Бог піклується про вас кожну хвилину
вашого перебування на Землі. І вам необхідно лиш
бути чутливими й прислухатися до тих порад, які ви
отримуєте від Вищої частини вас самих.
Ваше Вище Я завжди знає, що ви маєте робити.
Не впирайтеся, прислухайтеся до його порад, приймайте його допомогу у ваших земних справах.
Коли ви наповнитеся почуттям спокою та любові,
спробуйте поширити це почуття на всю кімнату, де ви
перебуваєте. Уявіть собі, як ваша аура розширюється
та охоплює всю кімнату. Потім ваша аура продовжує
розширюватися та охоплює весь будинок, у якому ви
перебуваєте. Ваша аура продовжує розширюватися та
охоплює вже сусідні будинки й все місто. І кожна людина, яка потрапить у поле дії вашої аури, стає такою
ж спокійною, гармонійною, врівноваженою, як ви самі. Всі погані й тривожні думки покидають кожну людину, яка потрапляє в поле дії вашої аури.
З кожним ударом вашого серця ваша аура все розширюється та розширюється. З кожним вашим вдихом
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і видихом сфера впливу вашої аури стає все більше й
більше.
Ви можете уявити, як у поле дії вашої аури потрапляє вся країна й вся земна куля.
Увесь світ відчуває постійну нестачу Любові, спокою. Ви можете подарувати вашу Любов всьому світові, кожній живій істоті, яка перебуває на планеті
Земля.
Уявіть собі, як багато істот на планеті Земля потребують вашої допомоги саме зараз. І хвилі Любові,
що виходять з вашого серця прямо в цю мить, здатні
запобігти чиюсь смерть або полегшити комусь страждання.
Даруйте вашу Любов світові. Це те, що ви можете зробити для світу й що не вимагає від вас ніяких
додаткових витрат.
Посилайте вашу Любов президентові вашої країни. Посилайте вашу любов всім людям, які мають
владу й від яких залежить змінення ситуації у вашій
країні.
Коли людина відчуває Любов, що посилається на її
адресу, то це додає їй сили й впевненості робити правильні, Божественні дії.
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Моліться про те, щоб ваші керівники були здатні
отримати у свої серця Божественну мудрість. Щоб їхні серця розкрилися для Божественного керівництва.
Ваша країна є вашою дитиною, вашим колективним дітищем. І на кожному з вас лежить відповідальність піклуватися про вашу дитину.
Зараз ваша країна нагадує безпритульну дитину,
яка нікому не потрібна i яку всі проклинають.
Змініть ваше ставлення до своєї дитини, і ситуація
у вашій країні зміниться.
Я дав вам сьогодні напрямок для вашої щоденної
роботи. Ви можете самі скласти текст медитації та повторювати його.
Єдиною умовою є щирість і чистота ваших почуттів. Ви не можете грати в Любов, ви не можете
грати у вашу турботу про вашу країну. Ви повинні це
робити щиро. Щиро посилати вашу Любов у кожну
негармонійну ситуацію, яка виникає у вашій країні.
Отже, спочатку ви гармонізуєте себе. Відчуваєте
Божественну Енергію, що надходить до вас у ваше
серце. Відчуваєте тепло у вашому серці. Ви відчуваєте,
як Божественна Любов і гармонія проникають до вас із
Божественного світу. Тепер ви можете поширювати цю
Любов і цю гармонію на всю вашу країну, на весь світ.
І коли ви у вашому житті будете стикатися з будьякою негармонійною ситуацією, завжди згадуйте це
почуття Любові у вашому серці під час медитацій і посилайте цю Любов з вашого серця в цю негармонійну
ситуацію.
Ви не можете боротися з недосконалістю всього
світу, але ви можете витіснити всю недосконалість iз
вашого світу за допомогою вашої Любові.
Я ЄСМЬ Ланелло, з любов’ю до вас.
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Я вірю у велике майбутнє Росії,
і я хотів би наділити кожного з вас
часткою своєї Віри
Улюблений Микола Реріх
30 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Микола Реріх, вознесений Владика, який
прийшов до вас через цього Посланника.
Так багато хочеться сказати людям Землі, які перебувають зараз у втіленні. І треба сказати найнеобхідніше. Дати саме ті поради й рекомендації, якими слід
скористатися в цей час.
До сказаного раніше необхідно додати буквально
кілька понять і роз’яснень, таких необхідних вам. Якби
я зараз перебував у втіленні, то всі свої сили, усю свою
енергію та всі грошові кошти я направив би тільки на
одне: створення системи безкоштовної освіти для дітей
у тому віці, коли вони найбільш сприйнятливі до отримання будь-якої інформації та коли їхній розум ще
не заблокований потоком неправдивої інформації, що
виливається зі світових засобів масової інформації.
Я доклав би максимум своїх зусиль до того, щоб
зустрітися з людьми, у чиїх руках є влада, а також з
тими людьми, хто має у своєму розпорядженні фінансові кошти.
Треба знайти потрібні слова, треба намагатися переконати до створення широкої мережі освітніх установ
для дітей, тих, які здатні навчатися та допитливі розумом. Це має бути глобальна гуманітарна освіта з обов’язковим вивченням історії мистецтв, всесвітньої іс509

торії, історії релігії, сучасних засобів комунікації. Саме
широкий підхід і вивчення найкращих зразків творчості як у науці, так і в мистецтві, якими володіє людство на нинішньому етапі і які отримані людством в
якості спадщини від дотеперішніх поколінь людей.
Освіта повинна носити вельми різнобічний загально-гуманітарний характер. Допитливий дитячий
розум, вільний від догм, релігійних догм і нальоту
безвиході, властивої вже сформованому поколінню,
здатний усотувати, як губка, знання та розуміння, наявні в розпорядженні людства.
Людина, яка отримала повноцінну освіту й, головне, яка отримала уявлення про Божественний Закон,
буде служити основою, фундаментом, на якому ми
зможемо звести будівлю майбутнього, будівлю Нової
Епохи, що приходить на зміну старій.
Особливу увагу треба приділити освіті у сфері релігії. Ніколи не слід стверджувати у свідомості дитини основи будь-якої релігії, яка вже існує на Землі. Але
треба дати знання та розуміння про основи Віри. Божественне почуття первісно властиве будь-якій дитині, яка приходить у цей світ. Особливо для тих душ, які
належать до нової Шостої Корінної Раси і які вже
почали своє втілення на Землі.
І це Божественне почуття, Віра в Божественний Закон і в Божественну справедливість повинні отримати
вільний розвиток у свідомості дитини, не піддаючись
впливу ніяких церковних догм. Відкрита свідомість дитини дуже швидко здатна за всіма існуючими вірами й
релігіями знайти загальну суть, загальне Джерело. І саме це є тим, що необхідно для Росії на цьому етапі.
Росія історично була підготовлена стати першонаступницею Нової Віри, яка не належить до жодної з існуючих вір, але вміщує їх всі.
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Будь-яке протиріччя на релігійній основі є проявом
обмеження свідомості людей. Люди з нечистими думками використовують обмеження людської свідомості
для утвердження своєї влади через запровадження релігійних догм і правил. Завданням цих брудних людей
і сил, що діють через них, є сповити розум людини й
загнати його в ящик догм і правил, характерних для
будь-якої з нині існуючих на Землі релігій.
І людина змушена відчувати на собі дію протилежних сил. З одного боку, догм і обмежень офіційної
релігії, що опанували її, з іншого боку, абсолютно безмежної і такої, що не терпить ніяких обмежень Божественної свідомості, частиною якої вона є. І це є її
Вище Божественне Я. Люди, яких роздирають ці протиріччя, змушені дійсно перебувати між молотом і ковадлом все своє життя.
Передчуваю сильний опір з боку офіційної релігії при створенні освітніх установ майбутнього. Передчуваю, як нелегко буде зробити задумане й виконати
план. Однак кожна дитина, яка отримала повноцінну
освіту, здатна буде вплинути й брати участь у формуванні життєвих орієнтирів для тисяч і мільйонів громадян країни незалежно від сфери діяльності, у якій
вона вибере прикладати свої сили.
Турбота про освіту дітей є тим завданням, яке за
своєю значущістю і важливістю не може зрівнятися ні
з яким іншим. Країна, яка не турбується про своє майбутнє, не може бути життєздатною країною.
Пора повернути в повсякденний побут такі поняття, як гідність і честь. Суспільство потребує термінового відновлення моральних орієнтирів. Я цілком усвідомлюю, що те, про що я прошу, і те, про що я веду
сьогоднішню бесіду, буде дуже важко здійснити. Країна в цілому й кожен громадянин країни несуть на собі
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карму безбожництва, яку Росія взяла на себе після
революції 1917 року й розстрілу царської сім’ї. І ця
карма не дозволяє багатьом з вас бачити перспективи
й закриває від вас Божественне бачення майбутнього
для цієї країни.
І якщо ви відчуваєте повне безсилля та неможливість докласти своїх зусиль до створення умов позитивного розвитку для цієї країни, то в жодному разі не
впадайте в розпач і зневіру. Вірте в диво, яке врятує
Росію.
Ваша віра в Божественне диво, яке неодмінно станеться та врятує Росію, надає можливість Вознесеним
Сонмам втрутитися в поточну ситуацію у країні. Часом
буває достатньо одного виступу, зробленого вчасно, у
потрібний момент і належним чином спрямованого,
щоб змінити хід історії для цілої країни.
Але для того щоб цей виступ стався та потрібний імпульс був заданий, необхідно, щоб ви, улюблені,
у своїй свідомості прийняли можливість явлення дива
для Росії.
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Моліться та у ваших щоденних молитвах просіть
Бога про спасіння Росії, про те, щоб Бог змилувався
та допустив для Росії диво. Надто важка карма, яку
створила Росія за часів безбожництва. Однак необхідно
прийняти цю карму зі смиренням. Покаятися. Саме каяття та визнання гріхів, створених у минулому, стане
тим моментом, який дозволить Вознесеним Сонмам
втрутитися в ситуацію у вашій країні й зробити диво.
Не сподівайтеся на Америку і Європу. Не сподівайтеся ні на кого, хто прийде й спасе Росію. Росія повстане, як птах Фенікс із попелу, і саме її місія ‒ указати шлях для всього світу, для тієї ж Америки і Європи.
Усе пророцтво для Росії написано в російських народних казках. Згадайте Івана, який лежав-лежав на
печі, потім і піч сама поїхала, і Іван перетворився і
став творити дива. У російських народних казках записано пророцтво про Росію. Я кажу вам про те, що
судилося, і про те, що готується, і про те, що звершиться для Росії.
Я кажу не про далеке світле майбутнє та не закликаю вас готувати онуків до того, що вони будуть
жити при комунізмі. Я кажу про диво, яке станеться
на пам’яті нинішнього покоління людей.
Давай, Іване, вставай з печі! Твій час настав! Нічого більше боки відлежувати! Велика робота повинна
відбутися з перетворення свідомості людства!
Ви не усвідомлюєте силу, енергію, властиву народові Росії. Якби не було у Росії її великого призначення, стали б сили пiтьми витрачати стільки зусиль,
щоб придушувати будь-які паростки Нового Світу на
території Росії протягом останніх 150 років?
Я вірю у велике майбутнє Росії, і я хотів би наділити кожного з вас часткою своєї Віри.
Я ЄСМЬ Микола Реріх.
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Учення про карму
Улюблений Кутхумі
31 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Кутхумі, який прийшов знову до вас через цього Посланника.
Я ЄСМЬ прийшов, щоб дати ще одне невелике
Вчення та щоб закріпити ті знання, які були дані раніш у попередніх диктовках. Сонми Світла невидимо
присутні серед вас і використовують будь-яку можливість для присутності, як тільки створюється вікно,
простір чистих вібрацій, який дозволяє нам бути присутніми у вашому світі.
Наші світи взаємно збагачують один одного. Не
думайте про ваш світ як про породження пекла.
Так, ситуація, яка в цей час спостерігається у вашому світі, вельми плачевна, але так буде не завжди.
І очищення вашого світу, і підйом вібрацій фізичного
плану, що неминуче станеться за цим, є неодмінною
умовою подальшого еволюційного поступу людства.
Оскільки ваша карма зараз дуже велика, і карма
кожного індивідуума, і загальна планетарна карма, то
ця ущільнена енергія, що застигла у вигляді карми,
створює ваш щільний світ.
Коли карма опрацьовується через піднесення свідомості людства, відмови від невірних дій і через
підтримку правильної, Божественної настроєності думок і почуттів, то фізичний план поступово стає дедалі менш щільним, поки не зникає зовсім. Але ще
задовго до того, як фізичний план планети Земля
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зникне, життя із цього плану переміститься на тонші
плани. І ці плани дуже наближені в цей час до вас.
Особливо наближені астральний план і ментальний
план. Ви можете сидіти нерухомо у себе вдома або
навіть на роботі, а в цей час ваше ментальне або емоційне тіла можуть подорожувати ментальним та астральним планами. І ці подорожі можуть доходити до
вашої зовнішньої свідомості, бути усвідомлені вашим
зовнішнім розумом чи ні.
Ви виходите зі свого тіла й подорожуєте астральним планом щоночі. І ваша зовнішня свідомість також
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не завжди усвідомлює те, де ви подорожували вночі й
з ким зустрічалися. Є деякі індивідууми, які мають
здатність пам’ятати свої сни й навіть усвідомлено
здійснювати свої переміщення під час сну й зустрічатися з тими людьми, з якими вони хочуть зустрітися.
Ця діяльність, як і будь-яка діяльність, що притаманна вашому світові, може бути використана як на
благо, так і на зло. Все залежить від того, з якою метою та керуючись якими мотивами людина здійснює
свої астральні подорожі. Чи бажає вона вплинути на
тих індивідуумів, з якими вона зустрічається, у своїх
корисливих цілях, або вона робить це на благо планети.
Подорожі зовні тіла у ваших менше щільних тілах
є природними. І ці подорожі відбуваються незалежно
від того, усвідомлюєте ви це своєю зовнішньою свідомістю чи ні.
Однак я маю вас попередити, що коли ви використовуєте усвідомлений вихід в астрал для того, щоб
впливати на будь-якого індивідуума чи навіть заподіювати йому шкоду, то ваші дії тягнуть за собою таку саму карму, начебто ви зробили ці дії в повній свідомості, перебуваючи на фізичному плані серед білого дня.
Якщо ваша зовнішня свідомість не усвідомлює, що
ви робите на астральному плані, то це також не звільняє вас від кармічної відповідальності за свої вчинки.
Я скажу вам більше: дуже багато індивідуумів творять уві сні набагато більш карми, ніж під час свого
свідомого стану неспання. Так само, коли ви перебуваєте у себе вдома й у цей час допускаєте неусвідомлений вихід на астральний або ментальний план,
і ваші думки й почуття спрямовані проти будь-якого
індивідуума, то ви творите вашу карму.
Якщо ви розігруєте будь-які сцени помсти або сексуальні сцени у своїй свідомості, подумки, то ви тво516

рите ту саму ж карму, начебто ви реально вчиняли
всі ці речі на фізичному плані.
Ось чому ми не втомлюємося повторювати вам
знову й знову, щоб ви постійно контролювали свої думки й почуття. Ви притягуєтесь до тих шарів астрального плану під час вашого нічного сну, якими за якістю вібрацій були ваші думки перед сном. Якщо ви перед сном дивилися фільм жахів або спілкувалися з п’яною компанією, то ви притягнетесь до тих шарів астрального плану, де ви продовжите ваші вечірні розваги. І в такому випадку ви будете творити таку карму,
начебто ви робили все це на фізичному плані.
Тому дуже важлива ваша настроєність впродовж
дня та особливо важлива ваша настроєність перед відходом до сну.
Найкраще було б помолитися або, якщо у вас немає звички молитися перед сном, то хоч би прослухати
спокійну музику або здійснити прогулянку на природі. Корисно також буде прочитати перед сном хорошу
добру казку для ваших дітей.
І, звичайно, обов’язково, перед тим як заснути, попросіть ангелів, щоб вони супроводжували вас в ефірні октави Світла, у священнобителі Братства.
Ви можете навіть вказати конкретно, з ким із Владик ви бажали б зустрітися під час вашого нічного сну
й відповідь на яке запитання отримати.
Якщо ви поставили конкретне запитання мені перед сном, то вашою першою ранковою думкою повинно бути зосередитися та згадати відповідь, яку ви
отримали від мене під час вашого сну.
Переважно, усім, хто досягає мене під час свого
сну в моїй обителі й ставить свої запитання, я даю
відповідь. І тільки від вас залежить згадати цю відповідь відразу після вашого пробудження та записати.
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Ви бачите, як по-різному ви можете проводити час
уві сні. І ви самі робите вибір, як вжити ваш нічний
сон. Ви буквально програмуєте себе перед сном на те,
що ви будете робити під час вашого нічного сну.
Тому ще й ще раз я повторюю: потрібний постійний, щохвилинний контроль ваших думок i почуттiв.
Завжди пам’ятайте, що коли ситуації, які ви прокручуєте у вашому розумі, кармічно карані, то ви творите
карму, просто думаючи про ці ситуації.
Механізм створення карми в такому випадку такий. Божественна Енергія, яка надходить у ваші чотири нижніх тіла з Божественного світу по кришталевій струні, забарвлюється вашими думками й почуттями. І якщо ваші думки недосконалі, то ви хибно кваліфікуєте Божественну Енергію.
Стан вашої свідомості дуже важливо контролювати кожної митi. Ваша свідомість настільки рухлива, що
ви навіть під час молитви примудряєтеся створити
стільки карми, що дивом дивуєшся.
Ось чому вам говориться про практику медитації
як про один з можливих засобів заспокоєння вашого
розуму.
Тільки в такому випадку, коли вам вдається заспокоїти всі ваші суєтні думки й почуття і ви досягаєте
повного спокою вашого розуму, ви стаєте здатні підніматися у вищі ефірні октави Світла й перебувати там
тривалий час. Ви стаєте здатні зустрічатися з Владиками, розмовляти з ними й гуляти з ними ефірними октавами Світла.
Тому, щоб ви могли побічно судити про рівень ваших духовних досягнень, заведіть будильник, щоб він
подавав сигнал вам щогодини. І коли ви почуєте сигнал будильника, намагайтеся пригадати, про що ви в
цей час думаєте.
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Якщо ваші думки в цей час мають високий духовний зміст, то відмітьте це одиничкою на аркуші паперу або в пам’яті. Якщо ваші думки носять неякісний характер, помітьте це як нуль.
Достатньо десять разів впродовж дня зловити свої
думки за запропонованою мною методикою. Складіть
всі одиниці, допишіть до них нуль, і ви будете бачити
приблизний відсоток відпрацьованої вами карми.
Наприклад, якщо в шести з десяти випадків ваші
думки носили піднесений характер, то ваш відсоток відпрацьованої карми дорівнює приблизно 60-ти відсоткам.
Немає ніякого непорозуміння, якщо в один день ви
зафіксували відсоток відпрацьованої вами карми на
рівні 10 відсотків, а на наступний день на рівні 70 відсотків. Насправді, ваша карма змінюється впродовж
дня. Карма – це енергія, і якщо ви більшу частину дня
провели на природі й ні з ким не спілкувалися, то ваш
відсоток відпрацьованої карми буде найближчим до
вашого природного відсотку, досягнутого вами на нинішньому етапі вашого розвитку. Якщо ви впродовж
дня входите в контакт з тисячами людей, то щоразу
при контакті з аурами цих людей або під час розмови,
спільної роботи ви обмінюєтеся енергією. І тому щораз ви обмінюєтеся кармою з усіма цими людьми, з
якими у вас були контакти впродовж дня.
Ось чому всі старці, пророки, йоги жили самотньо
й вважали за краще не спілкуватися з людьми.
Ось чому ви не можете, перебуваючи на Землі, не
нести на собі карму вашої родини, вашого міста й планетарну карму.
Людство Землі дуже переплетено кармічно. І потрібно надбання високого ступеня духовних досягнень, щоб придбати здатність не бути залежним від
карми людей, які вас оточують.
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І не забувайте, що діє Закон подібності у вашому
світі. Ви притягуєтесь до тих людей, до тих ситуацій,
до яких ви повинні притягнутися для відпрацювання
вашої карми.
Будда проходить по Землі, і жодна кармічна ситуація не справляє на нього ніякого впливу. Він проходить по Землі, не помічений ніким, і ніякі негативні енергії не чіпляють його. Однак спочатку, для того
щоб Будда зміг прийти у ваш світ, він має взяти на
себе недосконалість, або карму. Подібно до того, як
нирець бере камінь у свої руки, перед тим як пірнути.
Тому вам настійно рекомендується не судити ні
про кого з людей. Ви ніколи не можете сказати, стоїть
перед вами Будда або стоїть перед вами останній грішник. Тому що і один, і другий обтяжені часом однаковою кармою. Але один з них бере на себе навмисно
карму людства з почуття жалю до людства й бажання
допомогти, а інший обтяжує себе кармою через своє
невігластво.
Сьогодні я торкнувся частини вже відомих вам
питань. І ми разом розглянули багато питань під новим кутом зору. Питання карми є дуже складними, і я
знімаю капелюх перед членами Кармічного Правління,
пам’ятаючи про ті труднощі, з якими вони стикаються
у своїй роботі.
Я ЄСМЬ Кутхумі.
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Послання людству Землі
Улюблений Альфа
1 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Альфа, який прийшов з Посланням для
людства Землі.
Я ЄСМЬ прийшов дати важливе Послання, яке дозволить вам зберігати фокус вашого спрямування в цей
момент часу. Зосередьтеся на вашому серці. Тільки ви
й ваше серце, улюблені.
Немає у вашому світі більш нічого. У вашому серці розташований єдиний вхід у реальність Бога.
Усе, що вас оточує у вашому фізичному світі, є
тільки тим, що допомагає вам розвиватися, рости, долати
себе й примножувати свою свідомість, свої досягнення.
Ви подорожні, які перебувають у безперервному
русі постійно. Навіть тоді, коли ви перебуваєте у спокої, ви долаєте величезні відстані у вашому світі, пролітаючи тисячі й мільйони кілометрів разом з вашою
планетою, вашою сонячною системою та вашою галактикою.
Це зовнішній всесвіт. А є інший всесвіт, внутрішній, вхід у цей всесвіт розташований всередині вас, у
вашому серці.
Ваш наступний крок має полягати в тім, щоб виявити цей вхід в інший світ, Божественний світ. Світ,
який непідвладний часу і який не має простору. Світ
всезнання та вседосконалості. Той світ, звідки все ви521

ходить і куди все повертається. Ваш світ, ваш дім, ваша справжня реальність, звідки ви прийшли у фізичний світ і створили ваш фізичний світ.
Мільйони істот Світла працювали й працюють над
створенням проявленого Всесвіту. Зовнішнього світу.
І кожен з вас працює над його створенням незалежно
від того, усвідомлюєте ви це чи ні. Дитина може не
усвідомлювати будови світу й всієї його складності,
але вона народилася, і вона перебуває в цьому виявленому світі.
Потім дитина підростає, набуває знання та усвідомлено бере участь у будівництві світу й у його діяльності.
Ви діти. Ви не можете, перебуваючи на вашому
рівні свідомості, брати участь свідомо у створенні світів і підтримці цих світів у порядку й чистоті. Але настав час, коли ви повинні подорослішати.
Вашим випускним іспитом, для того щоб вступити
у світ дорослих, є знайти вхід у вашому серці, знайти
вхід у реальний світ Бога.
Я дуже сподіваюся, що ви всі, хто читає ці рядки,
зможете здати ваш випускний іспит, іспит, що дає вам
право стати співтворцями Бога й усвідомлено проводити план Бога для цього Всесвіту в життя. Ви повинні пройти через вузькі потаємні двері, приховані у
вашому серці, у його таємній обителі.
І хто б вас не звав у ваблячі далі космосу, до осягнення далеких світів, що перебувають за межами вас
самих, не вірте йому. Всі світи, доступ до далеких
світів та інших світів, містяться у вашому серці. Ключем до дверей, що розташовані у вашому серці, є Любов.
А відкриєте ви ці двері за допомогою вашої свідомості, вашої Божественної свідомості.
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Ваша зовнішня свідомість і ваш зовнішній розум
будуть перешкоджати вам. І посилати вам нові й нові
перешкоди на вашому шляху.
Але ви тепер знаєте, де розташовані потаємні двері
у світ, звідки ви прийшли й куди ви повинні повернутися. Намагайтеся у ваших життєвих випробуваннях
не втратити ключ від цих дверей. І намагайтеся прибрати все з вашої свідомості, що заважає вам протиснутися крізь ці вузькі двері.
Немає нічого у вашому світі, що стало б у нагоді
вам у реальному світі Бога, крім вашого безцінного досвіду, який ви придбали вже й ще придбаєте під
час вашого тимчасового мандрування простором i
часом.
І коли ви згадаєте, навіщо я послав вас у ваш світ,
то я послав вас за скарбом. І цим скарбом є ваше каузальне тіло. Це найбільший скарб, безцінний скарб, ваш
скарб, якому не страшна ні іржа, ні міль.
Багато хто з вас вже знайшов ваш скарб, за яким
я посилав вас у ваш світ. І тепер ви повинні повернутися Додому. Згадати, хто ви є та навіщо ви вирушили
мандрувати вашим світом.
Настала пора пробудження до Вищої реальності.
Термін наблизився, і термін настав.
Вам вказаний Шлях. Ви знаєте Шлях. У вас є все
необхідне, щоб повернутися Додому. Я зву вас, діти мої.
Я сумую без вас. Ви чуєте мене?
І, якщо хтось із вас під час вашого тимчасового
мандрування не знайшов скарбів, не впадайте у відчай. Я прийму вас і без ваших скарбів. Тільки поверніться Додому. Знайдіть потаємні двері у вашому серці.
Я чекаю вас, діти мої.
Я ЄСМЬ Альфа, ваш Отець на Небесах.
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Я нагадаю вам, як зустрітися зі мною
і як потрапити в мою Школу Містерій
Господь Майтрейя
2 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Майтрейя, який прийшов до вас знову через цього Посланника.
Я ЄСМЬ прийшов для нагальної потреби дати наставляння, і навчання, і розуміння. Ваша свідомість вимагає постійного шліфування. Ви маєте потребу в щоденному поливі вашої свідомості нашою Енергією та
нашою Мудрістю. Тисячі й мільйони років ви отримуєте Мудрість із Божественного Джерела. Бувають у
ваших життях періоди, коли ви позбавляєте себе доступу до Мудрості Небес. І в такому випадку дуже сумно спостерігати за тим, як ви блукаєте лісом помилок
і не знаходите заспокоєння та притулку. Дуже багато
хто з моїх учнів, навіть, скуштувавши плоди Вчення та
Мудрості, з якихось причин покинули мої класи й не
побажали відвідувати мої заняття.
Мені дуже шкода. Мені щиро шкода. Але я також
щиро сподіваюся, що пройде якийсь час і мої учні повернуться. Я люблю всіх моїх учнів. І немає нічого у
вашому світі, що могло б зрівнятися за силою та міццю з міццю моєї Любові.
Багато хто не розуміє, що ті випробування і тести,
які я даю моїм учням і які здаються їм дуже жорсткими й нестерпно важкими, я даю з почуття безмежної
Любові до душ цих індивідуумів. Я даю тести на ті
якості, які потребують вашого опрацювання. На ті якос525

ті, з якими ви повинні працювати насамперед і на які
ви повинні звернути вашу увагу.
На жаль, виходить так, що ці ваші якості, коли
вам нагадуєш про них, є якраз тими вашими якостями, які є найбільшими вашими недоліками й до яких
ви найбільш прив’язані.
Тому мої тести для вас настільки болісні. І ви залишаєте Шлях Посвячень і йдете для блукань лісом
невігластва й страждань.
Багато хто повертається до мене багато разів за
одне життя і з життя в життя і потім знову залишає мої
класи.
Потрібне безмірне терпіння, щоб працювати з багатьма впертими учнями, і тільки те почуття Любові,
яке я відчуваю до душ цих індивідуумів, дозволяє мені
знову й знову приймати їх у свою Школу й проводити
з ними заняття, і давати знання, і проводити навчання.
Я прийшов, щоб дати вам наставляння для здобуття якості, яка найбільш важлива і якої ви найбільш потребуєте. Ваш розум дуже рухливий, і ви не можете
довгий час зосереджуватися на одному предметі. Ви
знаходите нове вчення або нову книгу. Ви захоплюєтеся спочатку й виявляєте цікавість, але проходить
якийсь час, і ваше спрямування гасне. Іскра спрямованості згасає, так і не розпалившись. Чому це відбувається?
Вам потрібна дисципліна учня. Якщо ви не будете долати ваш непосидючий розум щодня, то ваш
плотський розум повністю оволодіє вами й ви перестанете бути господарем своєї власної долі. Ваш суєтний розум буде підкидати вам щодня все нові й нові
вчення, знання, інформацію, розваги. І ви будете хапатися то за одне, то за друге, то за третє. Боляче спостерігати, як багато хто з вас все своє життя бігає з
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одного вчення в інше, хапається то за одну книгу, то
за іншу, виявляє цікавість то до одного вчителя, то до
іншого. Вас носить ніби вітром по життю. І все через
те, що вам не вистачає дисципліни вашого розуму.
Практично в кожному вченні, до якого вас прибиває вітром, ви можете знайти хоч би одне зерно Істини. Але у вас не вистачає спрямованості навіть докласти незначних зусиль до знаходження цих зерен Істини.
І зрештою ви прибиваєтесь до того вчителя та до того
вчення, котрі не вимагають від вас ніяких зусиль. І ви
отримуєте заспокоєння, що ви нарешті знайшли те, що
шукали. Ви забиваєтесь подібно до тарганів у щілини
й не бажаєте виходити на Світло. І всьому виною знову ваш розум, який у такому випадку проявляє свою
якість лінощів і небажання змінюватися.
Усі учні, які покинули мене й мої заняття, блукають між різними вченнями й сектами або забилися
в щілини будь-якої релігійної групи або секти й не бажають більше проявляти ніякої ініціативи, не бажають
нікуди рухатися. У першому випадку вони намагаються знайти заспокоєння для своєї душі, і це змушує їх
бігати в пошуках духовної панацеї світом. У другому
випадку вони вселяють собі думку, що знайшли панацею від всіх своїх бід, знайшли істинне вчення і тепер
їхнє завдання сидіти й чекати просвітлення.
Є тільки один Шлях, який веде вас зворотною
дорогою Додому, у ваш справжній світ, вашу істинну
реальність. І цей Шлях є Шляхом позбавлення від вашого его. І немає іншого шляху й іншої можливості,
щоб повернутися Додому.
Однак Бог так все передбачив і так все влаштував,
що якою б дорогою ви не йшли, ви все одно досягнете вашої мети. І скільки б ви не блукали нетрями
лісу помилок, ви все одно знайдете вихід і поверне527

теся Додому. Винятки становлять хіба що ті душі, які
вперто не бажають слідувати Божественному Законові.
Але я веду зараз мову не про них. Я намагаюся досягти в цій бесіді свідомості моїх учнів, які відвідували
мої класи, проходили навчання під моїм керівництвом,
але вважали за краще піти від труднощів і випробувань і шукати легший шлях.
Але куди б ви не пішли й із чим би ви не стикнулися у вашому житті, усі обставини будуть складатися таким чином, що вам доведеться розстатися з вашим его. Ваше існування у вашому світі автоматично
притягує до вас ті ситуації, які змусять вас розстатися
з тими вашими якостями, на які я вам вказав під час
ваших тестів і випробувань, але з якими ви не побажали розстатися відразу й вважали за краще втекти
від посвячень і шукати легший шлях. Улюблені чола,
вам нікуди бігти. Ви не можете втекти нікуди від тієї
енергії, яка присутня у вас, поки ви за своєю вільною
волею не віддасте перевагу розстатись із цією енергією, як би вам цього не хотілося і яким би це не здавалося вам болісним і жорстоким.
Шлях Посвячень у моїй Школі коротший, але він
і болісніший. І тільки ваше его, і ваше почуття жалості до себе змушують вас тікати від моїх посвячень
й уникати мене. Але я завжди готовий взяти вас назад у мою Школу Містерій. І якщо ви забули за час
блукань лісом невігластва, то я нагадаю вам, як зустрітися зі мною і як потрапити в мою Школу.
З огляду на вимоги часу, вам не треба їхати ні в
яку країну на край світу, щоб вступити до моєї Школи Містерій. Я прийду до вас сам на ваш заклик, у
якій би точці земної кулі ви не були.
Вам треба лише підготувати себе до моєї присутності. Доти, поки ви перебуваєте в оточенні ваших
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людських думок і почуттів, я не можу наблизитися до
вас. Мені необхідно, щоб ви повністю відмовилися
хоч би на незначний час від ваших думок і почуттів.
Мені необхідно, щоб ви підняли ваші вібрації до якомога вищого рівня, який вам доступний.
Я не можу бути там, де багато людей, я не можу
бути там, де ввімкнуті будь-які сучасні гучномовні прилади. Я не зможу бути з вами, якщо ви зайняті чимось,
що може відволікати вашу увагу. Ви повинні повністю
зосередитеся на вашому серці. І ви повинні перебувати
в повній тиші й гармонії. У цьому стані ви можете
зробити заклик і запросити мене ввійти у ваш храм в
ім’я Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ. І я прийду до вас у
ваше серце й дам вам те повчання, у якому ви найбільш
маєте потребу, і я дам вам ті знання і те навчання, які
потрібні вам. Мої учні знають мої вібрації. І мої учні
готові чекати мого приходу багато місяців і багато років, перш ніж я вважатиму їхній стан та їхнє спрямування придатними для продовження мого навчання.
Я приходжу в цей світ через моїх учнів. Тому я закликаю тих моїх учнів, хто блукає лісом помилок, зупинитися та подумати, чи не настав момент повернутися в мою Школу Містерій і знову сісти за парту.
Я ЄСМЬ Господь Майтрейя,
прийдешній Будда.
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Я бажаю вам перемоги!
Улюблений Ланелло
3 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ланелло, який прийшов до вас знову через цього Посланника.
Сьогодні нам належить знову поговорити про ваш
Шлях і про ваше служіння. Щораз, коли ми приходимо, щоб дати диктовку, ми переслідуємо одну єдину
мету ‒ підвищити вашу свідомість, звернути ваші погляди на Небеса, вирвати вас iз вашого звичного кола
інтересів.
Так мало в житті, що оточує вас, міститься
справжніх цінностей, наповнених Божественними вібраціями. Все, що вас оточує, відповідає рівню масової свідомості людей, і для того, щоб вам вирватися з
кола спілкування, яке оточує вас, і з інформаційного
поля, що оточує вас, і взагалі всього, що є навколо
вас, вам доводиться і вам доведеться докладати значних зусиль.
Якщо ви бажаєте всім своїм серцем змінити вашу
свідомість і наблизити її до Божественного зразка, ви
повинні буквально силою змушувати себе відмовлятися від звичного способу життя, від стандартів вашої
поведінки, від ваших звичок.
Ви повинні стати іншими людьми. Можна поміняти все у вашому оточенні, але найважче змінити вашу
свідомість.
Дуже багато сучасних людей оточують себе дивами сучасної техніки, надсучасними комп’ютерами,
аудіо- та відеотехнікою, але їхній рівень свідомості як
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і раніше залишається на рівні свідомості дикуна, який
сидить біля багаття в печері й пожирає свою частку
м’яса під звуки бубна й барабана.
Ви можете їхати в найбільш сучасному авто, бути
одягнені в наймодніші речі, але ваша свідомість як і раніше буде перебувати на тому самому печерному рівні.
Тому у ваш час, як ніколи раніше, дуже важкий
Шлях. Надто багато спокус вас оточує і надто непросто зберігати високий духовний рівень, перебуваючи в
гущі життя серед ваших міст-джунглів.
Уся дійсність, що вас оточує, буде підлягати зміненню. Людина повинна розкрити свій Божественний
потенціал і наблизитися до природи. Життя має бути
якомога більш простим і багатим внутрішнім змістом,
а не зовнішніми розвагами, які, коли вдуматися, схожі
на розваги дикунів. І те, як часом сучасна людина завішує себе прикрасами, дуже схоже на манеру прикрашати себе, властиву дикунам.
Зважаючи на те, як людина одягається, яку музику слухає, який спосіб життя воліє вести, можна судити про рівень її духовних досягнень, про її духовний
прогрес чи деградацію.
І якщо ви подивитеся з нашого вознесеного стану
свідомості на людське суспільство, то перше, що вам
впаде в очі, це те, що за своїм рівнем розвитку людство
в середньому не перевищує рівня розвитку дикунів.
І вам дуже важко буває відмовитися від мішури
подібності життя, що оточує вас. Якщо ви уважно проаналізуєте все, що вас оточує у вашому житті, те, чим
ви зайняті більшу частину дня, і якщо ви зробите це
неупереджено, то ви з подивом виявите, що 90 відсотків часу, який ви проводите на Землі, витрачається вами абсолютно марно з погляду вашого вдосконалення
в Богові.
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І насправді для того, щоб вам вдосконалювати
себе в Богові, вам зовсім необов’язково йти в пустелю
або йти в гори для медитації.
Ваше життя в умовах вашої дійсності надає вам
найкращі умови для вдосконалення себе в Богові, для
розвитку вашої свідомості.
Уся справа у правильному погляді на все, що відбувається навколо вас і всередині вас у вашому житті.
Вся справа в тім, як ви реагуєте на все, що з вами відбувається, як ви сприймаєте дійсність, що оточує вас.
Якби вашим Божественним планом було передбачено, щоб ви тримали баланс для планети Земля, постійно перебуваючи в медитації, то ви б і народилися
десь у Тибеті чи в Індії.
Однак ви народилися в Росії або Америці, або Європі. І ви повинні виконати ваше призначення, ваш Божественний план саме в тому місці, де ви народилися.
І, за великим рахунком, ваш Божественний план
зводиться тільки до одного – зберігати рівень вашої
свідомості на якомога більш високому рівні, прагнути
досягти рівня Божественної свідомості, не залишаючи
гущі життя.
Буде невірним, якщо ви зрозумієте рекомендації,
які містяться в цих диктовках таким чином, що ви повинні оселитися десь у лісі й медитувати. Ні! Ви повинні перебувати в гущі життя, виконувати ваші повсякденні обов’язки в сім’ї та на роботі й у той же час
постійно зберігати вашу свідомість на якомога більш
високому рівні.
Ви повинні проводити у вашому повсякденному
житті Божественні стандарти поведінки й найвищі моральні й духовні стандарти.
Знати заповіді й виконувати заповіді – це дві абсолютно різні речі. Ви можете дуже добре бути інфор533

мовані про всі норми поведінки й стандарти поведінки й навіть дуже уважно відстежувати, як ваші друзі й
знайомі ухиляються від дотримання цих стандартів
поведінки, але ви чомусь вважаєте, що ви самі можете
порушувати ці стандарти. Вашому плотському розумові нічого не варто переконати вас чинити так, як буде
вам приємно, навіть якщо це розходиться з тими моральними й етичними нормами, які ви вважаєте абсолютно вірними і яким ви готові слідувати.
Тому ви повинні дуже уважно спостерігати за собою та відстежувати всі моменти, на яких ви постійно хибите.
Ви знаєте, що ви не повинні нікого засуджувати,
ви не повинні нікого судити. Але поспостерігайте за
собою. Скільки разів на день саме ви давали оцінку
поведінці інших людей, скільки разів ви зараховували тих, хто вас оточує, до упалих ангелів і до людей, на
яких Бог поставив хрест.
Ви із завидною легкістю виносите судження про
інших, але чому вам так важко об’єктивно оцінити
власні вчинки?
Немає нічого страшного в тім, що ви допустили
помилку й навіть допустили серйозний гріх. І навіть
неважливо, скільки разів у своєму житті ви допускали
цей гріх. Набагато важливішим є те, що ви змогли подолати свій недолік, піднятися над ним.
Не повертайтеся до вашого минулого й не смакуйте знов і знов деталі ваших невірних вчинків. Ваше
завдання – дати оцінку вашій якості, сказати собі, що
ця якість є небожественною, і відмовитися від неї
назавжди.
Ось справжня поведінка духовного шукача! Неважливо, що про вас думають люди, які оточують вас.
Важливо тільки те, ким ви є насправді.
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Судіть себе за найсуворішими законами, працюйте
над собою доти, поки не подолаєте кожен зі своїх недоліків.
І завжди пам’ятайте, що доти, поки ви перебуваєте у втіленні, ви не можете бути досконалими.
Для того щоб вам залишатися у втіленні, ви повинні постійно брати на себе певну частку негативної енергії та перетворювати в досконалу Божественну
Енергію через ваші вчинки, ваші думки й ваші почуття.
Якщо ви відпрацюєте свою особисту карму, ви
візьмете на себе частину карми міста, де ви живете,
країни, планети.
Ви постійно перебуваєте серед недосконалих енергій, і ви за допомогою вашої свідомості, вашого розуміння долаєте всі перешкоди й перепони й тим самим
перетворюєте всі негативні енергії, які проникають у
вашу ауру, і напрацьовуєте ваші заслуги, створюєте
скарби вашого каузального тіла.
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Тому ви можете постійно тримати у своїй свідомості образ воїна, лицаря, який бореться з усіма недосконалостями світу. Ви вбираєте в себе недосконалість і долаєте її. Ви вбираєте в себе стріли, спрямовані
проти вас, і перетворюєте їх у пелюстки троянд за допомогою енергії любові, відданості. За допомогою вашої відваги й честі. За допомогою тих якостей, які притаманні справжньому воїнові.
Кожен такий воїн Світла здатний нести на собі величезний вантаж планетарної карми.
Ніколи не забувайте, що трансмутація карми здійснюється не тільки за допомогою читання велінь, молитов і медитацій. Ви здійснюєте ваше служіння постійно, перебуваючи в гущі життя, роблячи правильні вибори й особистим прикладом вказуючи Шлях іншим.
Молитви й медитації є допоміжним засобом, що
допомагає вам підтримувати вашу свідомість на високому рівні, але основна битва розгортається у вашому
повсякденному житті, серед життєвих дрібниць і негараздів.
Колись карма розв’язувалася на полі бою, на полях
битв. Зараз ви перебуваєте на тому самому полі битви,
і ви проявляєте всі чудеса хоробрості й героїзму, б’ючись із вашими життєвими проблемами й негараздами.
Жертвуючи своїм добробутом, жертвуючи своїм вільним часом для затвердження Божественних зразків у
вашому світі.
Я бажаю вам перемоги!
Перемоги над своїми недоліками й перемоги в затвердженні Божественних принципів у вашому повсякденному житті!
Я ЄСМЬ Ланелло.
Завжди Перемога!
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Ми терпляче чекаємо вашого
пробудження та вашої готовності
Гаутама Будда
4 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Гаутама Будда, який прийшов до вас знову.
Свідомість кожного людського індивідуума є найважливішою. Ваша свідомість є тим, що переживе вас
таких, якими ви є зараз. Ваша свідомість буде існувати
у Вищих світах. Тому єдине, заради чого має сенс існувати у вашому світі, ‒ це розвиток вашої свідомості.
Треба відрізняти інтелект від вашої свідомості. Треба
відрізняти ваші навички й здібності від вашої свідомості.
Є нижча частина вашої свідомості, яка зберігає ті
навички й той досвід, які потрібні вам для того, щоб
підтримувати ваше існування у фізичному світі. А є
більш висока частина вашої свідомості, яка потрібна
вам для того, щоб підтримувати ваше існування в тонких світах.
І ця частина вашої свідомості потребує розвитку.
Ви не можете, наприклад, сісти за штурвал літака й
полетіти. Для того щоб вам зробити це, необхідно
пройти навчання та отримати уявлення про те, як управляти літаком. Тільки після цього ви зможете злетіти. І точно так само ваша частина свідомості, яка вам
знадобиться для перебування в тонших світах, має потребу в навчанні й напрацюванні досвіду.
Трудність полягає в тім, що ви повинні здобути
навичку перебування у світі, про який ви не можете
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отримати уявлення за допомогою ваших фізичних органів чуття. Ваші фізичні органи чуття мають обмежений діапазон сприйняття дійсності. Ви можете відчувати тільки те, що вібрує на низьких частотах, відповідних матеріальному світові. Однак у вас закладений
величезний потенціал. І діапазон сприйняття вібрацій
вашими органами чуття може бути розширений вже
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зараз. І багато людей бачать те, чого не бачать інші.
Межа, що відділяє тонші світи від вашого фізичного
світу, поступово розмивається. Ваша чутливість до
сприйняття тонких світів пригнічена навколишньою
обстановкою у вашому світі. Постійне перебування
серед маси людей і постійне оглушення себе звуками
ввімкнених гучномовних приладів занижує ваші вібрації і не дозволяє вам розширити діапазон вашого
сприйняття світу.
Людський організм у своєму потенціалі містить всі
необхідні інструменти й органи сприйняття, що дозволяють вам перебувати в тонких світах і сприймати тонкі світи. І тільки умови вашого перебування на Землі
заважають вам вже зараз бачити й чути Вознесені Сонми, спілкуватись із Владиками.
Тому в цей час потрібно значне зусилля, щоб встановити такий зв’язок. Потрібно дуже сильне обмеження, яке ви повинні накласти на себе, щоб досягти контакту з Вознесеними Сонмами. І передусім, усе це
стосується обмеження зв’язків з людьми й виключення
будь-якого впливу засобів масової інформації.
І чим ближче ви перебуваєте до природи, тим
простіше вам встановити такий зв’язок. Відмінність
наших світів полягає в різницi рівня вібрацій. Тому,
підносячи свої вібрації, ви автоматично майже неминуче набуваєте здатність спілкуватися з нашим світом.
І, насправді, кожна людина, що перебуває у втіленні зараз, здатна у своєму потенціалі до встановлення зв’язку з Вознесеними Сонмами.
Але для того щоб наше спілкування відбулося, вам
необхідно дуже багато чим пожертвувати з того, що є
у вашому світі.
Вам необхідно дуже уважно підходити до кола вашого спілкування, до будь-яких ваших контактів.
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Вам необхідно виключити все, що може мати на вас
вплив і що належить до масової культури вашого світу.
Має значення все. Навіть вібрації їжі, яку ви їсте.
Чи не замислювалися ви, що людина, коли готує їжу,
насичує її своїми енергіями? І якщо людина, яка готує
їжу, не відрізняється чистотою помислів, то ви будете
з кожним прийняттям їжі, приготованою нею, насичувати свій організм неякісними енергіями, що містяться
в цій їжі. На першому етапі ви можете благословляти
вашу їжу перед початком кожної трапези, щоб очистити її від негативних енергій. На пізніших етапах вашого розвитку вам доведеться повністю відмовитися від
їжі, що приготована незнайомими людьми, і навіть,
можливо, перейти на приготування їжі своїми руками.
Коли ви досягаєте певної міри чистоти, яка дозволяє
спілкуватися з Вознесеними Сонмами, то ви здатні отруїтися їжею, що містить неякісні вібрації, навіть якщо ця їжа буде свіжоприготованою та за всіма чисто
фізичними параметрами не здатна заподіяти вам шкоду.
Тому люди, які серйозно вирішили стати на духовний шлях, повинні дуже піклуватися про своє оточення
у фізичному світі.
Звичайно, ідеальним було б проживання таких духовно розвинених людей в окремих общинах далеко
від цивілізації. І із часом такі духовні центри будуть
створені й отримають великий розвиток.
Немає ніяких рекомендацій, як кожному з вас будувати ваше життя, крім загальних рекомендацій, які
ми даємо. Але як застосувати наші рекомендації у вашому конкретному житті, ви повинні вирішити самі.
Завжди пам’ятайте, що ніколи не слід ні в чому примушувати себе. Істинний еволюційний розвиток за
Божественними Законами не вимагає ніякого примусу
й ніякого насильства ні з боку інших людей, ні з вашого боку.
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Якщо ви не готові до вступу на вищий етап, то
вам не слід змушувати себе виконувати ті обмеження, які ви не можете поки на себе взяти через непідготованість вашої свідомості. Ви повинні знати, до
чого вам треба спрямовуватися, але ви не маєте примушувати себе.
Якщо ви маєте якусь внутрішню недосконалість,
яка перешкоджає вам піднятися на наступний ступінь,
саме те, що ви усвідомили, що ця недосконалість присутня у вас, буде гарантією того, що ви рано чи пізно
позбавитесь цієї недосконалості.
Якщо на вашому посуді утворилася пляма, то вона
може не піддатися очищенню з одного разу. Але якщо
ви будете щодня докладати зусиль до того, щоб позбавитися цієї плями, то рано чи пізно ви очистите
ваш посуд.
Точно такий самий принцип діє щодо змінення вашої свідомості. Ви змінюєте вашу свідомість постійно, протягом всього вашого життя. Головне ‒ знати, до
чого ви повинні прагнути, і проявляти щоденну спрямованість.
Зрозумійте, що кожен з вас перебуває на різних
ступенях розвитку. Тому те, що легко дається одному,
є незбагненним завданням для іншого. І може пройти
ще багато життів, перш ніж людина здатна буде піднятися на наступний рівень розвитку своєї свідомості.
Земля надає можливість для розвитку індивідуумам, які перебувають на дуже різних стадіях розвитку
свідомості.
І якщо людина не готова за рівнем розвитку своєї
свідомості до спілкування з Вознесеними Сонмами, то,
наприклад, ці диктовки будуть для неї абсолютно незрозумілі й нудні. Вона не здатна буде відчути ніякої
користі для себе особисто від читання цих диктовок.
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Так само, коли людина перебуває на дуже високій стадії духовного розвитку, то ці диктовки не дадуть для
неї нічого нового.
Але є люди, які очікують кожну диктовку й відчувають, як з кожною диктовкою в їхню ауру вливається
потік Божественної Енергії.
Треба бути дуже терплячими. Треба бути дуже
люблячими й жалісливими стосовно тих людей, які
нездатні сприйняти своєю свідомістю ті тонкі вібрації, що містяться в цих диктовках.
Настане термін, і вони також здатні будуть відчути ласкаву й люблячу енергію, яку ми вам даємо.
Істинний садівник ніколи не примушує троянду,
щоб вона розпустила свої пелюстки. Настане термін, і
бутон розкриється назустріч ласкавим променям сонця
та новому дню.
Тому ми терпляче чекаємо вашого пробудження
та вашої готовності. І лише посилаємо ніжні промені
нашої Любові й нашого благословення у ваш світ, вашій iстоті.
Ваша свідомість подібна до бутона троянди, який
готовий розквітнути. І я замовкаю в передчутті, коли в
тиші розкриється квітка вашої свідомості й все навколо наповниться ароматом ваших пахощів.
Я ЄСМЬ Гаутама Будда.
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Ви повинні навчитися не відчувати
проти ваших ворогів
ніяких негативних почуттів
Улюблений Ісус
5 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ісус, який прийшов до вас цим днем.
Ви чекали мене? Чи є у вас потреба, щоб ми продовжили наше навчання та наші наставляння?
Дуже багато спокус у вашому світі, і на тлі великої кількості цих спокус вам дуже важко відрізнити справжні вібрації, притаманні нашому світові, від
нижчих вібрацій, властивих астральному й ментальному планам. А розрізнення зробити вам необхідно.
Тому що, коли ви не будете мати чіткого напрямку у
своїй свідомості, якому ви вирішите слідувати, то ви
відкладете своє просування Шляхом.
Тому питання, яке встає перед кожним з вас, хто
читає ці диктовки, є питання істинності цих Послань.
Я цілком усвідомлюю трудність, з якою ви стикаєтесь.
І дійсно, як зробити ваше розрізнення?
Передусім, вам слід звернути увагу на інформаційну складову Послань. Чи містить інформаційна частина
що-небудь, що перебуває у протиріччі з вашими внутрішніми орієнтирами. Оскільки в більшості з вас сильний ваш плотський розум, то вам буде простіше всього аналізувати саме інформаційну складову. І якщо ви
не знайдете ніяких вад або великих розбіжностей з ва543

шими внутрішніми переконаннями, то ви можете розпочати аналіз наступної складової цих диктовок.
Чи є що-небудь у цих диктовках, що може порушити вашу вільну волю? Чи є що-небудь у Вченні, яке
ми даємо через цього Посланника, що примушує вас
діяти певним чином? Чи є щось, що присилує вас поводитися врозріз із вашими інтересами? Будь ласка, не
плутайте ваші інтереси як учнів, які стоять на шляху, і
інтереси вашого его. Інтереси вашого его прямо протилежні інтересам Вищих частин вас самих. Тому частіше всього саме протиріччя, яке існує у вас, стає перешкодою до сприйняття цих диктовок. Ви починаєте
сумніватися та намагаєтеся знайти підтвердження істинності або хибності джерела цих диктовок серед
своїх знайомих і близьких. І ви забуваєте, що все залежить від того, що у вас перебільшує. Якщо у вас перебільшує ваш плотський розум, ваше его, то ви, швидше за все, будете шукати й знайдете підтвердження
того, що джерело цих диктовок не є доброчесним і не
варто прислухатися до інформації, що міститься в цих
диктовках.
Ваш плотський розум дуже винахідливий і виверткий, якщо справа стосується питання, пов’язаного з
порушенням його головної позиції у вашій істоті. Він
буде докладати всіх зусиль, щоб знайти будь-який доказ, який підтверджує, що ці диктовки не слід читати
взагалі. Тому що для вашого плотського розуму інформація та особливо енергії, що містяться в цих диктовках, буквально подібні до смерті.
Тільки в такому випадку, якщо ви близькі до перемоги над своїм его, ви будете шукати й знаходити підтвердження істинності цих диктовок. В остаточному
підсумку ці диктовки при їхньому систематичному читанні виконують функцію відділення всього того, що
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реально, від всього того, що не є реальним всередині
вас самих.
І коли ви вирішуєте питання істинності або хибностi цих Послань, то ви фактично вступаєте в боротьбу з вашим его або, навпаки, потакаєте йому.
А ви знаєте, що будь-яке істинне Вчення найголовнішою відмітною ознакою має саме те, що досягається мета відділення реального від нереального у вас
самих, відділення зерен від бур’яну у вашій душі.
Тому, навіть якщо ці диктовки викликають у вас
роздратування та сумніви, для вашої душі користь від
прочитання цих диктовок буде безсумнiвною. Інша
справа, що ваша нереальна частина намагається та буде
намагатися запевнити вас, що вам слід розпочати боротьбу з джерелом цих диктовок, і ви будете відчувати праведний гнів всередині себе й будете робити все
від вас залежне, щоб звести наклеп на Посланника, і
його зв’язок з нашим світом. У такому випадку ви
отримуєте безсумнівний знак, що виявляється на фізичному плані у вигляді ваших думок, почуттів і дій,
який говорить вам краще, ніж будь-які наші слова й
бесіди, що у вас щось дуже негаразд і вам потрібна
термінова допомога.
Будь-яка агресiя та будь-які сильні емоції, які виникають при читанні цих диктовок, є знаком, насамперед, для вас самих, що у вас є потреба в терміновій
роботі над собою.
Отже, ви проаналізували інформаційну частину
диктовок, і ви зрозуміли своєю зовнішньою свідомістю, що в них не міститься нічого, що було б неприйнятним для вас. І, однак, ви відчуваєте негативну реакцію при читанні цих диктовок. Це говорить про те,
що у вас почалася боротьба ‒ відділення реального від
нереального у вас самих. Тому мета диктовок досягнута.
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Вам необхідно лише знайти в собі мужність і сили,
щоб спробувати піднятися над цією ситуацією та проаналізувати її неупереджено, підвищивши вашу свідомість і заглушивши хоч би на якийсь час ваше его.
Ті ж індивідууми, які, проаналізувавши інформаційну складову диктовок, і прослідкувавши свою реакцію на читання цих диктовок, не помітили нічого негативного, що викликає негативну реакцію, цілком готові до подальшого слідування шляхом учнівства. І вони
або вже є нашими учнями, або цілком готові до того,
щоб стати чола Вознесених Майстрів.
Таким чином, ми маємо можливість відшукувати
наших учнів, установлювати з ними зв’язок через посередництво цих диктовок і працювати з нашими учнями, які перебувають у втіленні.
Для чуйних, чутливих сердець найменшого натяку,
даного нами в диктовках, достатньо, щоб змінився їхній кут зору і їхньому допитливому погляду й щирому серцю, відкрилося те, що раніш було приховано
за завісою.
Тому, як і 2000 років тому, так і у ваш час, ми
широко розкидаємо сіті й маємо можливість уловити
ті душі, які готові до слідування нашим Шляхом.
Наші учні вміють зробити розрізнення між вібраціями астрального плану й вібраціями Вищих октав.
Наші учні можуть відрізняти вимогу дисципліни, якою
повинні володіти наші учні, від підпорядкування себе
волі вдаваних учителів і вдаваних посланників.
Наші учні можуть зробити розрізнення між тим,
отримують вони енергію під час читання диктовок або
вони втрачають енергію.
А я маю вам завважити, що коли ви відчуваєте
негативні емоції при читанні цих диктовок, то ви добровільно віддаєте свою енергію силам пітьми.
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Тому від вас вимагається дуже уважний аналіз
всього, що відбувається всередині вас і зовні вас із
моменту початку читання цих диктовок.
Через ці диктовки ви отримуєте навчання, ви отримуєте знання, і ви змінюєте свою свідомість, просто
читаючи регулярно ці диктовки й дотримуючись рекомендацій, які викладені в них. Крім всього іншого, разом із читанням цих диктовок ви отримуєте величезне Світло, і це Світло, яке ви засвоюєте, здатне протиставити проти вас ті сили пітьми, які є у вашому оточенні. Кожне джерело Світла у вашому щільному світі
дратує та провокує сили пітьми на активні дії, спрямовані проти джерела Світла.
І коли з усіх боків на вас почнуться напади цих
сил пітьми, згадайте те Вчення, яке я дав 2000 років
тому. І якщо вас вдарять по лівій щоці, просто застосуйте найсильнішу зброю всіх часів і народів – підставте другу щоку.
Ви повинні любити ваших ворогів. Ви повинні
благословляти ваших ворогів. Ваші вороги дають вам
можливість розрахуватися з вашими кармічними боргами, і ваші вороги дають вам можливість отримати
урок і пройти тест. Я знаю, що в багатьох ситуаціях
вам буде важко прийняти всі докори, напади й загрози,
спрямовані на вашу адресу, зі смиренням і вдячністю.
Але ви повинні навчитися приймати все, що випадає
на вашу долю зі смиренням і покірністю. Ви самі й
тільки ви самі вирішуєте, до якої міри ви можете себе
захистити за допомогою ваших органів влади й структур, покликаних для вирішення суперечок у конфліктній ситуації. Однак ви повинні навчитися не відчувати проти ваших ворогів ніяких негативних почуттів.
Люди, які нападають на вас, ображають вас, кривдять
вас, принижують вас, нещасні за своєю суттю.
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Людина, у чиєму серці перебуває Бог, ніколи не
дозволить собі завдати шкоди іншій людині.
Тому все, що ви можете, коли на вас нападають
ваші вороги, це пробачити їм і молитися за них. Бо вони не знають, що творять. Їхня свідомість затьмарена й
інколи повністю захоплена силами пітьми, і вони воістину не усвідомлюють свої дії.
Тільки людина, затьмарена невіглаством, може надати можливість силам пітьми діяти через неї та коїти
недобрі вчинки й заподіювати шкоду святим невинним.
Буває так, що Бог вибирає вас, щоб ви викликали
вогонь на себе й стали мiшенню для сил, що діють через інших людей і використовують їх для нападів і
злісних атак. Бог вибрав вас, щоб дати вам тест і вод548

ночас дати можливість виявитися тим силам, які в цій
ситуації зривають свої маски лицемірства й набожності й відкривають свій звіриний оскал.
Довірте себе турботі Господа. Господь піклується про всіх своїх овець. Будьте готові пожертвувати
своєю плоттю, але зберегти душу. Істина завжди там,
де серед скверни цього світу перебувають самі піднесені почуття. Пам’ятайте, що ви несете відповідальність тільки за себе, за свої реакції. І яким би несправедливим вам не здавалося поводження з вами інших
людей, прощайте їм.
Любіть ваших ворогів. Тому що тільки ваша любов і заступництво інколи здатні врятувати життя цим
душам, які одержимі невіглаством і не знають, що
творять.
І ваша молитва за ваших ворогів іноді дозволяє
зупинити руку Божественного правосуддя і дати цій
душі ще один шанс продовжити Життя.
Я був радий ще раз дати вам цей урок. І я готовий
схилитися в низькому поклоні перед душами багатьох
з вас. Тому що ваші страждання, і лиха, і прикрості
інколи набагато перевищують мої страждання, які я
поніс на хресті.
Я ЄСМЬ Ісус.
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Учення про благу карму
Улюблений Кутхумі
6 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Кутхумі, який прийшов до вас знову. Метою мого сьогоднішнього приходу є ознайомити вас із
ще одним поглядом на світоустрій. Ваші відчуття при
контакті з нашою реальністю не завжди відображають
реальний стан речей. Ви звикли засновувати своє сприйняття світу на основі ваших органів чуття, і ви повністю довіряєте вашим органам чуття. І дійсно, з якої речі
вам вірити в те, чого ви не бачите, і діяти відповідно до
того, як ми вам рекомендуємо, у той час як ви не маєте можливості навіть зустрітися з нами прямо, минаючи
цього Посланника?
Однак це питання вашої віри. Ви або вірите в те,
що світ, який вас оточує, не є всім Творінням і що все
Творіння насправді набагато більш всеосяжне, або ви
не вірите в це.
Ви не можете почати пізнавати те, в існування чого
ви не вірите. І ви не можете відчути те, що, ви точно
знаєте, не існує. Однак як тільки ви починаєте вірити в
реальний світ Бога, який невидимий і не сприймається
вашими органами чуття, але від цього не менш реальний, ви відразу ж і майже негайно починаєте отримувати уявлення про наш світ.
Тонкі світи торкаються вас, і ви постійно перебуваєте в контакті з тонкими світами. Але ви просто не
звертаєте уваги на нашу дійсність. А наше спілкування з кожним з вас не тільки можливе, але воно відбува550

ється постійно. І точно так само, як ви не помічаєте
радіохвиль, які проходять крізь вас постійно, точно так
само й вібрації нашого світу торкаються вас постійно,
і ви їх не помічаєте. І якщо ви підготуєте належним
чином свій храм і, головне, повірите в реальність нашого світу, то ви зможете відчувати наш світ неминуче.
Уявіть собі, що я маю можливість розмовляти з вами. Я приходжу до вас і сідаю навпроти вас. Ви не бачите мене. Ви не бачите мене з двох причин. Перша
причина полягає в тім, що ви не очікуєте мого приходу й ви не готові до мого приходу у своїй свідомості.
І друга причина полягає в тім, що ви не сприймаєте
мою присутність вашими фізичними органами чуття.
Яка із цих двох причин, які нас розділяють, є найсуттєвішою і важко переборною?
Я скажу вам, що перша. Коли ваша свідомість готова до сприйняття тонкого світу, готова до спілкування з Вознесеними Сонмами, то ви почнете ваше спілкування незалежно від того, сприймають це спілкування ваші органи чуття чи ні.
Ваш організм має нерозкриті здібності, сплячі, дрімаючі здібності, які дозволяють вам чути не чуючи,
бачити не бачачи й знати й отримувати інформацію
майже миттєво без посередництва думок і слів, без посередництва будь-яких ваших фізичних органів сприйняття.
Це здається вам фантастичним, але якщо ви звернетеся до історії великих винаходів і відкриттів, то ви
виявите дивовижну закономірність. Усі ці винаходи й
відкриття приходили в голову винахідникам нізвідки.
Людина настроювалася на певне співзвуччя думок, пов’язаних з якою-небудь галуззю людської діяльності, і
раптом отримувала осяяння у вигляді знання, яке з’являлося в її голові невідомо звідки.
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Звичайно, дуже важко дати уявлення людині, яка
не має знань, наприклад, у галузі комп’ютерного програмування, суті винаходу в такій галузі сучасних
знань, як, наприклад, інтернет або сучасні засоби
зв’язку. Але людина, яка володіє цими знаннями, здатна отримати нове знання, пов’язане з предметом цієї
її діяльності, що прийшло в її зовнішню свідомість.
І багато таких речей відбувається цілковито спонтанно. І людина, яка зробила винахід, часом навіть не
замислюється, як ідея цього винаходу потрапила в її
голову.
Точно так само й ви, маючи уявлення про Вознесені Сонми, можете отримати інформацію від нас,
яка раптом з’явиться у вашій голові, і ви, навіть не
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розуміючи, як це сталося, зможете керуватися цією інформацією у своїй діяльності.
Якщо ви уважно подумаєте, то напевно кожен з
вас згадає кілька прикладів, як зовсім дивним чином
він знаходив втрачені речі, чи отримував уявлення,
як йому слід вчинити у важкій ситуації, або буквально
отримував дивовижне вирішення складного життєвого
завдання, що стоїть перед ним.
Усі ці дива є втручанням у ваше життя тонкого
плану. І ви отримуєте здійснення цих чудових випадковостей або завдяки вашому Вищому Я, або завдяки
втручанню Вознесених Сонмів.
Складність полягає ще в тім, що час тече порізному в наших світах. І тому момент, коли ви просите, може не збігатися з моментом, коли ви отримуєте те, що просите. Природно, ваші прохання можуть бути здійснені тільки в такому випадку, якщо ви
маєте кількість благої карми, достатню для здійснення
ваших прохань.
Практичній людині здається нерозумним витрачати зусилля на те, щоб робити будь-які благі справи
абсолютно безкорисливо, безоглядно на те, що вона
буде винагороджена за цей благий вчинок у найближчому майбутньому.
А причиною вашої нерішучості й небажання здійснювати безкорисливо благі справи є знову ваша невіра
в Божественний Закон.
Ви вважаєте, що коли ви пожертвували гроші церкві, або дитячому будинку, або будь-якій благодійній організації, то ви відразу ж повинні отримати від Бога
примноження тих грошей, які ви витратили на благодійність.
Усе залежить, улюблені, від мотиву, з яким ви
жертвуєте ваші гроші. Якщо ви жертвуєте ваші гроші
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з метою неодмінно щось отримати натомість, або
жертвуєте ваші гроші, щоб Бог забув про скоєний вами гріх, або ви жертвуєте гроші, щоб всі бачили вашу
щедрість, то ця жертва не буде створювати благу карму для вас.
Ви повинні просто здійснювати благі справи й не
думати про наслідки й переваги, які ваша жертва вам
принесе в майбутньому.
У такому випадку ви дійсно створюєте благу карму. І ця ваша блага карма може надати вам допомогу,
коли ви опинитесь у складній ситуації та вигукнете
до Господа й попросите Його про допомогу.
Бог допоможе вам. Бог не може не надати вам допомоги. Але для допомоги вам буде використана та
енергія з вашого каузального тіла, яка становить вашу
благу карму.
І якщо ви не будете на момент вашого прохання
володіти достатньою кількістю благої карми, то ви й
не отримаєте ту допомогу, якої потребуєте й про яку
просите.
Ви отримуєте тільки те, що посилаєте світові. І якщо ви за все своє це життя і за всі свої попередні
життя не зробили жодного благого вчинку, то чому ви
вважаєте, що, коли настане у вас потреба, Господь відгукнеться на ваше прохання?
Тому, якби я перебував у втіленні, то я б на вашому місці прагнув всі свої сили, усю свою енергію
та всі свої грошові кошти вкладати для допомоги тим
живим істотам, які потребують вашої допомоги. У такому випадку ваші благі справи будуть накопичуватися у вигляді енергії у вашому каузальному тілі. І це
подібно до того, як вивідкладаєте гроші на чорний
день. Але тільки ви відкладаєте ваші гроші у вигля554

ді енергії в іншому світі. І немає у вашому світі надійнішого місця для зберігання цієї енергії та цих ваших
заощаджень.
Але ця ваша енергія може завжди зажадатися вами
через заклик до Бога в ту мить, коли ви будете мати
потребу в Божественній допомозі.
Тому, коли ви волаєте до Господа й говорите: «Допоможи мені, Господи!», і якщо на цей момент у вашому сховищі на Небесах не знайдеться достатньої
кількості енергії для надання вам допомоги, то не ображайтеся на Господа, а ображайтеся на себе, тому що
саме ви не подбали про себе й не запасли необхідної
кількості благої карми, не створили резерву ваших заслуг на Небесах.
Я дав вам сьогодні дуже важливе Вчення про благу карму. І я сподіваюся, що ви всі зможете застосувати це вчення на практиці. Уявіть собі, як було б добре,
якби ви взяли це Вчення до керівництва у вашому житті. Як було б чудово, якби всі люди Землі кинулися
створювати благу карму. Кожен з вас отримував би всю
необхідну допомогу від людей, які буквально бігали б
по Землі в пошуках того, хто потребує їхньої допомоги. І, крім цього, якщо б ви створили необхідну кількість благої карми, то ви завжди могли б звернутися за
допомогою до Господа й отримати допомогу.
Я бажаю вам успіхів у вашій практиці створення
благої карми. І нехай відтепер і до кінця вашого життя
ви будете створювати тільки благу карму.
Я ЄСМЬ Кутхумі.

555

Є ділянка Шляху, яку ви не зможете
подолати наодинці, без провідника
Улюблений Кутхумі
7 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Кутхумі, який прийшов до вас знову.
Я ЄСМЬ прийшов, щоб продовжити ваше навчання.
І, як ви знаєте, ми намагаємося зробити все від нас залежне, щоб всі ті знання, які ви отримуєте в ході цих
диктовок, легко засвоювалися вами й не викликали
роздратування.
Процес вашого навчання на кшталт годівлі маленьких дітей. Ми ретельно підбираємо для вас їжу й стежимо, щоб ви не переїли й у той самий час не залишилися голодними.
Турбота про учнів є найголовнішим обов’язком
Вчителя. Однак часом наша турбота про ваші душі
сприймається вами як покарання або замах на вашу незалежність.
Дійсно, коли ви твердо вступаєте на Шлях, то, на
відміну від очікуваного комфорту й почуття благодаті
й гармонії, що супроводжують вас постійно, ви починаєте стикатися з абсолютно незрозумілими речами, які
вимагають додаткового роз’яснення з нашого боку. Як
тільки ми бачимо, що учень готовий і його спрямування слідувати шляхом досягає певного рівня, ми беремо
цього учня під свою посилену опіку. І із цього момен556

ту учень вже не може сказати, що він повною мірою
володіє свободою волі. Тут, улюблені, криється дуже
тонкий момент. Ви володієте свободою волі, але настає певний етап на вашому Шляху, коли ви змушені поступитися вашою вільною волею для того, щоб
зберегти ваше просування Шляхом. Уявіть собі, що ви
йдете в гори й досягли дуже небезпечної ділянки Шляху. Попереду прямовисні скелі й прірви. Ви можете
рухатися як і раніше самостійно, але розумніше з вашого боку довіритися досвідченому інструкторові, провідникові, який буде керувати вашим подальшим просуванням. І ви довіряєте себе волі цього інструктора.
І ви змушені підкорятися його вказівкам і рекомендаціям. Він уважно стежить за вашим рухом і підказує,
куди ставити ногу й де краще змінити напрямок руху,
щоб швидше досягти мети ‒ вершини Божественної
свідомості.
Подібного інструктора, провідника ви можете зустріти на фізичному плані. Однак ми маємо завважити вам, що дуже чистих провідників, Учителів, яким
ви могли б повністю довірити себе, на фізичному плані зустріти дуже важко. Одиниці можуть дати вам докладні наставляння про ваш Шлях, коли ви наближаєтесь до вершини. І аналогія тут повна з інструкторами-альпіністами, які здатні піднятися на найвищу вершину світу ‒ Джомолунгму. Мільярди людей населяють планету Земля в цей час, і тільки одиниці здатні
піднятися на вершину Джомолунгми.
І розрізнити серед цих мільярдів людей ваших
провідників дуже важко. І дуже багато людей будуть
говорити вам, що вони є справжніми провідникамиінструкторами, і будуть пропонувати вам пройти в них
навчання за великі гроші. І багато хто з них так само
вимагатиме від вас повного підпорядкування вашої
вільної волі волі цих самозваних вчителів.
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Ще раз повторюю: дійсно, є етап на Шляху, коли
ви повинні частково або повністю відмовитися від
своєї вільної волі й підпорядкувати свою волю Вчителеві. І дуже велика кількість пройдисвітів, удаваних
вчителів користуються цією істиною, щоб роздобути у
своє розпорядження світлі душі й користуватися їхнім
світлом.
Який же вихід? Як завжди, вихід ‒ у вашому розрізненні. У вашій здатності відрізняти Світло від пiтьми. Власне, ваша основна якість, яка вам потрібна на
вашому Шляху, ‒ це якість розрізнення. Потрібна дисципліна, потрібна відданість, спрямованість і сталість,
але передусім потрібне розрізнення. Оскільки, коли ви
вступаєте на небезпечну ділянку шляху й попереду й
навколо вас тільки голі скелі, то від тієї людини, якій
ви довіряєте свою вільну волю, повністю залежить
ваше життя.
Тому ми заздалегідь попереджаємо вас про цю небезпечну ділянку Шляху, хоча для багатьох з вас ця
важка ділянка ще досить віддалена за часом.
Як же зробити ваше розрізнення? Я думаю, що не
зайвим буде повторити, що істинний Вчитель ніколи не
буде присутній там, де зібрані натовпи народу. Істинний Вчитель ніколи не буде проводити своє навчання
за гроші. І справжній Вчитель ніколи не буде потурати вашій гордині й вашому его. Його завданням є якраз
розбити вашу гординю та ваше его.
Однак серед зазначених мною ознак ви завжди можете знайти протиріччя. Ви можете, наприклад, сказати, що Ісус давав своє Вчення натовпам. Ви можете
сказати, що Ісус приймав пожертвування та жив на пожертвування.
У цьому й полягає складність вашого перебування
у фізичному світі. Завжди є правило, і завжди є виклю559

чення з правила. Тому такий важкий Шлях, і тому так
мало хто поки може дозволити собі слідувати цим
Шляхом.
Ми можемо запропонувати вам встановити зв’язок
безпосередньо з Вознесеними Сонмами. І ми даємо ці
наші диктовки, щоб полегшити вам встановлення цього зв’язку. Однак ви знаєте, що рівень ваших вібрацій
визначається рівнем вашої свідомості. І оскільки подібне притягується до подібного, то ви дуже просто
можете вступити у взаємодію не з найсвітлішими силами, які перебувають на астральному плані, якщо рівень ваших вібрацій не дозволяє вам піднятися в ефірні октави Світла.
В остаточному підсумку все визначається вами
самими. І немає жодної істоти у Всесвіті, яка б пройшла ваш Шлях замість вас. Ви можете просити допомоги, ви можете розраховувати на допомогу. Але йти
ви будете самі, і вибір ви будете робити самі. Наше
завдання полягає тільки в тім, щоб максимально полегшити й убезпечити ваш Шлях. І завжди пам’ятайте, що найголовніший ваш ворог і недоброзичливець
ховається всередині вас самих, і це ваш плотський
розум, ваше его.
Усе, що дозволяє вам позбавитися вашого его, іде
вам на користь; усе, що посилює та зміцнює ваше его,
не є Божественним. Тому учні, які вже досягли дуже
високих ступенів досягнень, коли підходять до ділянки
Шляху, що вимагає повного підкорення волі Вчителя,
іноді воліють ухилитися від подальшого просування.
У свідомості учня досить важко знаходить відгук та
думка, що Вчитель здатний завдавати учневі біль. Учитель бачить ваші недоліки, і іноді, для того щоб допомогти вам позбавитися вашого недоліка, Учитель дає
вам дуже болісний тест. А ваше его сприймає цей тест
як образу чи загрозу.
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Якщо ви звертаєтеся до хірурга й хірург пропонує
вам зробити дуже серйозну операцію, то ви за своєю
вільною волею можете погодитися на майбутню операцію, або відмовитися від неї. Ви можете довіритися владі хірурга або відмовитися від операції. Ви вирішуєте це самі.
Але після того, як ви потрапляєте на операційний
стіл і повністю довіряєтесь хірургу, від вас вже нічого
не залежить. Ви зробили свій вибір.
Те саме відбувається, коли ви довіряєтеся Вчителеві, i істинний Вчитель проводить вам дуже болісну
операцію з видалення вашого его. І ви свідомо йдете
на цю операцію, тому що розумієте, що ваш подальший розвиток і саме ваше життя неможливі, якщо ви
не позбавитеся вашого его зараз.
Є ділянка Шляху, яку ви не зможете подолати наодинці, без провідника. І як тільки ви підходите до цієї
ділянки, з’являється Вчитель. Це відображено в мудрості: «Якщо учень готовий, то з’являється Вчитель».
Ваше завдання зробити розрізнення. І замість підйому вгору не пуститися по слизькій дорозі вниз. Причому, ви не завжди можете на вашому Шляху розрізнити напрям вашого руху.
Усі рекомендації вам дані. І про всі складнощі ви
попереджені. І все-таки намагайтеся завжди протягом
всього вашого Шляху зберігати вашу Віру й вашу Любов. А також я бажаю вам, щоб Божественна Мудрість завжди супроводжувала вас на вашому Шляху.
Я ЄСМЬ Кутхумі.
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Учення про зцілення
Улюблений Ісус
8 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ісус, який прийшов знову.
Згідно з усталеною традицією, я дам Вчення. Сьогодні предметом нашого навчання буде зцілення. Ви
знаєте, що коли я перебував у втіленні 2000 років тому,
я багато й успішно зціляв. Чутка про диво моїх зцілень
ішла поперед мене. Куди б я не прийшов, завжди знаходилися люди, які вірили в те, що я можу їх зцілити, і
були люди, які не вірили в диво зцілення.
Тому я завжди питав, чи вірить людина в те, що
вона може бути зціленою. І я завжди питав, чи хоче
вона бути зціленою. На перший погляд ці два моменти можуть вам здатися незначними й такими, що є
просто черговими фразами. Однак саме в цих двох
моментах міститься ключ до зцілення.
Ваша свідомість повинна бути готовою прийняти
зцілення. Якщо ваша свідомість не може з якихось причин повірити в те, що ви можете бути зцілені, то вам не
здатний допомогти навіть Бог.
І другий момент. Ви повинні хотіти бути зціленими, і ви повинні просити про зцілення. Якщо ви не
просите про зцілення, то навіть Бог не у змозі вам допомогти, тому що закон вільної волі непорушно діє у
Всесвіті.
Є багато причин, з яких ви не бажаєте бути зціленими. Однією з причин є те, що ваша душа добровільно взяла на себе хворобу як тягар для відпрацю562

вання карми світу або вашої власної важкої карми в
минулому. Дуже багато світлих душ, коли приходять у
втілення, беруть на себе важкі хвороби й вроджені каліцтва, щоб стражданнями спокутувати гріхи світу.
Своєю зовнішньою свідомістю вони можуть не усвідомлювати взятого на себе тягаря, але, переважно, такі
душі не бажають зцілення та не просять про зцілення.
І допомогти таким душам можна тільки в одному випадку, якщо про їхнє зцілення просять близькі люди,
для яких страждання коханої людини є нестерпним
тягарем.
Отже, людина повинна вірити у зцілення і вона
повинна просити про зцілення. Тільки якщо дотримані
ці дві умови, можна братися до зцілення. Щоразу перед
зціленням треба розрізняти причини хвороби людини.
Вищий Закон може дозволити вам провести зцілення
або не дозволити вам провести зцілення.
Звичайно, для того щоб зціляти, ви повинні мати
мантію цілителя, яка дозволяє вам проводити зцілення
за допомогою Божественної милості й Божественної
Енергії.
Усі інші види зцiлення є хибними практиками, які
за допомогою низки майстерних заходів просто переміщують негативну енергію, яка стала причиною хвороби, в інше місце або тимчасово припиняють дію цієї
енергії.
Питання зцiлення є дуже тонкими й дуже серйозними. Тому я із занепокоєнням спостерігаю за новоявленими цілителями, які експериментують з Божественною Енергією та часом навіть не пройшли початкових
посвячень, які дозволяють працювати з Божественною
Енергією, що дає зцілення.
Дуже багато так званих цілителів взагалі не мають доступу до джерела Божественної Енергії, і всі
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їхні маніпуляції, якщо навіть приводять до тимчасового полегшення, але фактично погіршують становище
хворого.
Дозвольте мені пояснити.
Причиною ваших хвороб є негативна енергія, яка
накопичується у вашій аурі через невірні вчинки, думки й почуття, які ви допускаєте в цьому житті або допускали в попередніх життях. Я розглядаю зараз причини хвороб більшості людства, а не той випадок, коли
людина навмисно бере на себе хворобу як тягар.
Ця ваша негативна енергія, яка є справжньою причиною вашого захворювання і яка утворилася як наслідок ваших невірних дій, повинна бути вилучена з
вашої аури. Тоді ви отримаєте зцілення.
Божественна милість, необхідна для вашого зцілення, може бути вам надана, а може бути вам не надана. Все залежить від важкості тієї карми, яка фактично стала причиною вашого захворювання.
Тому дозвіл на зцілення має бути отриманий з Небес. Люди, які видають себе за цілителів, переважно,
не володіють тим рівнем посвячень, який дозволяє їм
знати Волю Бога щодо кожної людини, яка зцілюється.
Однак бажання заробити гроші штовхає їх на те, щоб,
скориставшись певними заходами, перемістити цю
енергію, що тимчасово полегшує стан людини. Деякі
з використовуваних заходів при лікуванні створюють
карму, яка лягає на такого цілителя. Найбільш витончені цілителі можуть навіть уникати карми, яка ляже
на них, але тим самим вони збільшують карму пацієнта, який звернувся до них по допомогу.
Коли Вищий Закон дозволяє істинному цілителеві проводити зцiлення, то, переважно, рішення про зцілення приймається, засновуючись на благій кармі, яку
має людина і яка може бути використана для її зці564

лення. Або душа цієї людини, або сама людина повністю усвідомили, що ті вчинки, які привели до розвитку захворювання, були невірними, і вона твердо
вирішила в зовнішній свідомості ніколи більше не повторювати цих вчинків.
Ось чому після зцілення я говорив: «Іди й надалі
не гріши».
Істинний цілитель добре розрізняє причини захворювання людей і бачить, кому можна допомогти, а
кому не можна. Для зцiлення використовується Божественна Енергія. Істинний цілитель забирає негативну
енергію у пацієнта й наповнює його ауру чистою Божественною Енергією. Це може відбуватися подумки
або при безпосередньому накладенні рук на хворого.
Суть зцілення зводиться до обміну енергією між
цілителем і зцілюваним. Відбувається перетікання не565

гативної енергії до цілителя та Божественної Енергії до
зцілюваного. Цей процес перетікання енергій регулюється Вищим Законом. У такому випадку не створюється карма ‒ при зціленні відбувається реальна допомога
хворому. Оскільки людина, яка володіє мантією цілителя, пройшла високі посвячення до того, як отримати
свою мантію, то негативна енергія, що приймається на
себе, переважно, не може заподіяти шкоди цілителеві.
За допомогою чакр цілителя відбувається трансмутація, перетворення, перегорання будь-якої негативної
енергії. Насправді, процес знищення негативної енергії,
забраної у пацієнта, аналогічний тому самому процесу,
який використовується при трансмутації світової карми, яку беруть на себе духовно просунуті люди.
Чим вище рівень духовних досягнень цілителя, тим
швидше відбувається перетворення негативних енергій
у його аурі.
Певна річ, якщо людина, яка отримала зцілення,
усе-таки продовжить здійснювати вчинки, які призвели до її недуги, то хвороба повернеться в тій чи іншій
формі.
Тому насправді зцілення людини відбувається з її
власною допомогою, за допомогою її свідомості. І чим
вище рівень розвитку свідомості людини, тим простіше їй надати допомогу. Зцілення дуже тісно пов’язане з
рівнем свідомості людини.
А під рівнем свідомості мається на увазі не розвиненість інтелекту, мови й плотського розуму. Багато
хто з простих людей, які не мають великої освіти, часом
володіють набагато вищим рівнем свідомості, ніж люди, які отримали блискучу освіту й займають високі
посади.
Можливо, перед кожним з вас поставало питання звернення до цілителів та екстрасенсів. І ви навіть
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зверталися до цих цілителів. Можливо, навіть отримували певне зцілення від ваших недуг. І все ж треба бути
дуже обережним при зверненні до всякого роду цілителів та екстрасенсів. Оскільки дуже багато з них не
мають тих духовних досягнень, які дозволили б їм
проводити зцілення ім’ям Бога й за допомогою Божественної Енергії.
І якщо ваш рівень духовних досягнень набагато перевищує рівень духовних досягнень цілителя, то при
сеансі так званого зцілення станеться прямо зворотний
процес. Не цілитель буде забирати у вас вашу негативну енергію, а ви будете забирати у вашу ауру негативну енергію, що міститься в аурі подібного цілителя.
І добре, якщо ви візьмете на себе тільки негативну
енергію цього цілителя, а не всіх його пацієнтів, яких
він лікував найближчим часом.
Побічно про істинність цілителя можна судити за
двома речами. Істинний цілитель лікує не ваше тіло,
а лікує вашу душу. Тобто він допомагає вам виявити
причини, що призвели до вашого захворювання. Він
підкаже вам ті ваші недоліки, які реально призвели до
вашого захворювання. І друге: оскільки дар цілительства є даром Божим, то справжній цілитель ніколи не
візьме з вас гроші за зцілення. Він задарма отримав
свій дар, задарма й віддає. Однак ніколи не забувайте,
що ви повинні розплатитися за здобуте вами зцілення
тим чи іншим способом. І завжди пам’ятайте, що істинним цілителем є Бог. А людина тільки надає себе в
розпорядження Вищих Сил, щоб здійснити своє служіння життю та полегшити страждання людей.
Сьогодні була дуже важлива розмова про цілительство. І я думаю, що кожен з вас отримає із цієї бесіди
необхідну для себе користь.
Я ЄСМЬ Ісус, цілитель ваших душ.
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Зараз Росія проводить
генеральне прибирання
Улюблений Ель Морія
9 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія, який прийшов знову.
Сказати вам про те, що важливо давати ці диктовки
й важливо читати ці диктовки, ‒ означає нічого не сказати. Щоразу ми докладаємо значних зусиль, щоб подолати опір матерії та опір обставин, пов’язаних з передачею наших Послань у фізичну октаву. Складність
полягає в тім, щоб передача Послань якомога точніше
відповідала завданню сьогоднішнього дня. А основне
завдання, яке стоїть на порядку денному, це змінення
свідомості землян і піднесення рівня свідомості, розширення місткості свідомості. Ваша свідомість є єдиною перешкодою, котра заважає вашому спілкуванню з
нами, і ваша свідомість є основною перешкодою, щоб
змінити становище на планеті Земля. Тому я приходжу
й кажу вам знову й знову: «Докладайте ваших безпосередніх зусиль. Позбавляйтеся від всього непотрібного, віджилого у вашій свідомості, чому не місце в
Новому Світі».
Здається, що розвиток у Росії зайшов у глухий кут.
Здається, що нічого не міняється та все погано. Однак
не судіть за зовнішніми проявами. Тому що всередині
кожної людини, усередині кожного світлоносця, який
зараз перебуває у втіленні й проживає на території Росії, ідуть грандіозні зрушення зі змінення свідомості.
Іде величезна робота з осмислення того досвіду, який
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був отриманий за останню сотню років. Є прислів’я,
яке говорить: «Негативний результат ‒ теж результат».
І це прислів’я якнайкраще підходить до подій, які пережиті Росією за останнє сторіччя. Неможливо, улюблені, побудувати суспільство, що відповідає стандартам
Нового Світу, не засновуючись на Вірі в Бога. Вірі істиннiй, а не тій вірі, яка цілком закономірно була зметена в ході революції 1917 року. Російський народ завжди інтуїтивно підозрював, що жодна офіційна релігія з її ієрархією та бажанням нав’язати свої догми, не
відповідає запитам широкої російської душі. У цьому
сенсі можна сказати, що місткість свідомості російської людини за останні десятки років збільшилася у величезній пропорції. Щоб позбавитися догми, що сковує, і подолати цю догму у свідомості, іноді потрібні
зовнішні вибухи й соціальні збурення. І цей процес
схожий на генеральне прибирання, яке ви проводите
у вашому домі. На перший погляд може здатися, що
ви перебуваєте в повному хаосі й безладі. Всі речі, які
лежали на своїх місцях, тепер перемістилися. І їх неможливо відшукати. Інші речі стали непридатними й
потребують заміни. І ви їх викидаєте. Звичайно, шкода
розставатися з улюбленими речами, які слугували вам
вірою та правдою протягом багатьох років і з якими
ви зрослися буквально фізично. Однак приходить пора,
і ви перетрушуєте старі речі й викидаєте непотрібне.
Стираєте пил і наводите блиск на тих речах, які ще
можуть вам послугувати. І розкладаєте все заново по
поличках.
Зараз Росія проводить генеральне прибирання. Іде
грандіозне переосмислення цінностей. Причому в цьому генеральному прибиранні бере участь весь народ Росії. Тому неохайно виглядає країна. Тому похмурі обличчя. Генеральне прибирання в самому розпалі. І, здається, немає кінця цій роботi, що стомлює. Багато хто
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намагається повернутися до догматів старої віри прадідів. Повертаються в заново відреставровані храми. Прислухаються до себе, принюхуються до церковних запахів. І є передчуття, що саме з Богом пов’язано майбутнє Росії, з істинною Вірою в Бога. Однак душа не
знаходить заспокоєння у старій вірі. Буквально натовпи людей зайняті пошуком нових течій і нових релігій.
І сили пiтьми послужливо підсовують сурогати віри,
красиві речі, які, однак, зовсім марні для розвитку душі. Вирішує народ великої країни, на чому зупинитися. Що вибрати й від чого слід відмовитися? А можливо, треба дещо залишити, стерти шар пилу й поставити на полицю? Те ж саме в соціальному житті. Після багатьох років панування хибної общини одні намагаються повернутися до цієї общини, але побудувати
її на нових принципах. Інші згадали ще старіші часи
й намагаються зайняти становище серед нової еліти.
Ввести у країні ту саму нерівність, яка була характерною для останніх років царського режиму. І знову здається, що щось не те. Є народна мудрість, яка говорить про те, що неможливо двічі ввійти в ту саму воду.
І дуже болісно розставатися зі старими речами, шкода викидати. Однак чим швидше колективна свідомість народу очиститься від старих непотрібних догм
як у церковному, так і у світському житті, тим швидше
й успішніше нове займе свої рубежі у свідомості людей.
З радістю спостерігаємо паростки нового, передового в серцях і розумах багатьох людей. Наші учні не
знають ні сну, ні відпочинку. Наші справжні учні працюють цілодобово. Цілодобово стоять на вахті наші
сторожові. Рідна твердиня повинна бути під охороною від того, що чужо Новому Світові. Від будь-яких
ідей, які приходять із цивілізованого світу Європи й
Америки. Однак маю вам сказати, що за всією цією західною так званою цивілізацією не стоїть нічого, що
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знадобилося б у майбутньому суспільстві. І як вам не
здасться дивним, я скажу вам, що і Європа, і Америка
назавжди відстали від народу Росії за рівнем свого духовного розвитку й за рівнем своєї свідомості. Вам не
видно цього зараз, коли ви перебуваєте в хаосі генерального прибирання, яке ви ведете зараз. Але, повірте
мені, пройде буквально кілька років, і ті змінення у свідомості, які зараз ідуть темпами, які ні із чим не можна порівняти, буквально семимильними кроками, стануть проявляти себе в навколишньому житті. Все, що
вас оточує, є відображенням вашої свідомості. І те, що
ви спостерігаєте навколо себе зараз, є віддзеркаленням
тієї свідомості, яку мало російське суспільство у дні
хибної общини, ‒ так званого соціалізму.
Матерія є найбільш інертною частиною Всесвіту.
І для того щоб змінення у свідомості виявилися у фізичному світі, мають пройти роки. Раніше відображення змінення свідомості вимагало набагато більшого
часу, ніж потрібно зараз. Час змінився. І будь-які змінення у свідомості людей приводять до майже миттєвих
змінень на фізичному плані. Миттєвим, звичайно, за
космічними масштабами. Однак процес прискорення, процес підвищення вібрацій світу відбувається неухильно й постійно. Тому з кожним роком зменшується
термін, коли змінення свідомості стають проявленими
на фізичному плані. Тому прагніть до змінення вашої
свідомості. Наводьте порядок у вашій свідомості. У вас
як приклад ваше минуле. Віра, що була повалена й до
відновлення якої робляться спроби, але котра не може
більше задовольнити людей, тому що свідомість людей
розширилася та не може вміститися у старі рамки. Хибна община, яка була, і немає її. Тому що справжня община може бути заснована тільки на істинній Вірі.
Старий порядок, коли деякі володіли всім, а маси
людей жили напівголодні. І цей порядок не зможе
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знову прижитися. Тому що не відповідає запитам часу. Поєднання істинної общини, заснованої на істинній
Вірі, соціальний устрій суспільства, яке піклується та
надає допомогу всім своїм членам, особливу увагу
приділяючи дітям i немічним. Можливість вільного
розвитку кожного члена суспільства, отримання кращої
безкоштовної освіти, кращої медичної допомоги. Все
те, що було при хибній общині, але встановлене на
рейки істинної Віри, дасть той образ майбутнього устрою суспільства Нової Епохи, який ми тримаємо в наших серцях.
Соціальна й майнова нерівність буде подолана разом зі зміною системи освіти, яка дасть уявлення майбутньому поколінню про Божественні Закони, що діють
у цьому Всесвіті. І про головні Закони, ‒ Закон карми
або вiдплати, і Закон перевтілення або розвитку душ.
Усі основи істинної Віри повинні бути повернуті в суспільство. І кожна людина повинна отримати уявлення
про зміну циклів і необхідність позбавитися свого
его, необхідність удосконалення себе в Богові.
Даємо орієнтири. Даємо основи. Даємо вказівки.
Для тих, хто чує. Для тих, хто розуміє. Для тих, хто готовий.
Я ЄСМЬ Ель Морія.
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Час перемоги настав!
Могутній Перемога
10 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Могутній Перемога! Я ЄСМЬ прийшов!
Подолання простору і часу цього разу пов’язане
з нагальною потребою донести до вас радісну звістку!
Ваша планета переходить на новий етап вашої еволюції, і це відбувається буквально зараз.
Кожен з вас зможе вже впродовж найближчих годин відчути значні змінення. Ви повинні прислухатися
до себе. Ви повинні відчувати себе, розуміти себе. Ви
не є тими, кого ви бачите у дзеркалі, ‒ ви могутні духовні істоти, і настає етап, коли ви всі маєте відчути
це. Принаймні, ті з вас, хто готовий слідувати Шляхом
еволюції цього Всесвіту, підтримуваного всіма розумними істотами цього Всесвіту.
Ви вступаєте на той рівень, який дозволить вам
здійснювати ваш зв’язок з Вищою частиною вас самих без колишніх зусиль. У всі часи існували люди, які
трималися окремо й зберігали в собі таємницю спілкування між світами навіть тоді, коли завіса була максимально щільною.
Якщо вам дати образ, то цей образ буде схожий
на те, що раніше ця завіса була як непроникна стіна,
а зараз настає час, коли ця завіса стає схожа на ажурну вуаль, крізь яку ви зможете бачити й отримувати
часткове уявлення про наш світ.
І саме я прийшов до вас зараз, щоб повідомити
вас про вашу можливість. Завіса між нашими світами
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готова прорватися прямо зараз. Ваша свідомість є єдиною перешкодою, яка заважає вам побачити наш світ і
спілкуватися з нашим світом.
Тонкі енергії пронизують вас наскрізь і буквально
ліплять вашу свідомість. Нову свідомість. Свідомість
людини Нової Епохи.
Вознесені Сонми роблять все від них залежне,
щоб долучити вас до нашого світу. І якби ви докладали
до можливості вашого спілкування з нашим світом навіть тисячну частку тих зусиль, які докладаємо ми, то
ви могли б здійснити у своїй свідомості блискавичний
прорив у безмежність, до наших світів.
Дивовижний час настає. Подивіться у вікно. Чи той
світ ви бачите? Кожному дається шанс. І кожен приймає своє рішення сам, засновуючись на Законі вільної
волі.
Я прийшов як Віфлеємська зірка, яка сповістила
про народження Ісуса Христа. Я прийшов сповістити
вас про народження в вас Христа. І ті з вас, хто здобув
перемогу над своєю смертною свідомістю, отримають
можливість набути розум Христа.
Ваша свідомість зможе сприйняти те розуміння,
яке було вам недоступно раніше. Ваше просування
відбувається не на фізичному плані. Ваше просування відбувається у вашій свідомості. Ви сходите на Вершину Божественної свідомості за допомогою ваших
перемог, які ви здобували одна за одною над вашою
нереальною частиною, над вашим смертним плотським
розумом.
Крізь вас сяє розум Христа. Він народжується в
вас, і він пробивається у ваш світ через ваші серця у
вигляді сяйва ваших очей, у вигляді вашого служіння,
у вигляді ваших вчинків, які ви здійснюєте на благо
всього життя.
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Улюблені, неможливо не помітити тих змінень, які
відбуваються з тими з вас, хто готовий. Хто не тільки
висловив свою готовність слідувати Шляхом, але хто
постійно йде, не зупиняючись і не звертаючи уваги на
дрібні й великі перешкоди.
І якщо одні настільки швидко просуваються у своїй свідомості до Божественної вершини, то інші тоді ж
вважають за краще втрачати дорогоцінний час у пошуках тих самих задоволень і розваг, які відводили зі
Шляху найкращі душі. Ілюзія ще сильна, але час скорочено для обраних, і, якщо раніше ви тільки читали й
повторювали ці слова, то зараз ви на власні очі зможете переконатися в тих зміненнях, які очікують вас найближчим часом. Говорилося про те, що двоє на полі:
один береться, а інший залишається, дві, що мелють на
жорнах, одна береться, а друга залишається11. Так і відбувається. Розкрийте ваші очі й подивіться навколо.
І коли ви будете знати, на що звертати увагу, то
ви побачите, як одні докладають всіх своїх сил, усіх
своїх здібностей й витрачають весь свій час, щоб
рухатись і рухатись, вперед і вперед. Але інші в цей
самий час намагаються знайти вузьку щілину, у яку
вони могли б забитися та пересидіти цю пору змінень.
І ця пора може стати часом грандіозної перемоги,
яку здобувають одні, і часом, коли інші зазнають поразки.
Кожен з вас має потенціал здобути перемогу. Але
одні спрямовуються до своєї перемоги й докладають
для її досягнення всіх своїх сил, а інші вважають за
краще відлежуватися на печі, думаючи, що всі ці змінення пройдуть повз них і їм, як і раніше, нічого не
треба буде робити.
11

Матв. 24:40-41.

576

Улюблені, ніколи не забувайте, що ви всі перебуваєте в животі у Бога. Ви всі складаєте єдине тіло
Бога, і настає момент, коли від вашого бажання мало
що залежить. Ви приречені на перемогу. І у вас немає
іншого вибору, окрім вашої перемоги.
Тому злазьте з печі, виходьте на вулицю та підставляйте себе свіжим вітрам перемін. Ви подібні до
вітрильника, який стояв у гавані й не міг рушити з
місця, тому що не було вітру. І ось настала мить, коли
подув вітер можливості, готовий підхопити вас і наповнити ваші вітрила й спрямувати до мети вашої подорожі ілюзорним світом. А метою вашої подорожі є повернення в реальний світ, звідки ви прийшли й куди ви
рухаєтеся неминуче, відповідно до закону космічних
циклів.
Тому ловіть вітер космічної можливості вітрилами
вашої істоти. Тому що наступна космічна можливість
настане для обраних у наступному космічному циклі,
і ви прирікаєте себе на тривале, утомливе перебування
в обтяжливих світах. Тому вибирайте свою перемогу й
вибирайте рух до вашої Перемоги. Я прийшов сказати вам про космічну можливість, яка настає. І яка вже
настала для тих, хто готовий її прийняти. Час перемоги настав!
Перемоги для тих, хто готовий, і перемоги для тих,
хто зараз згоден прийняти свою перемогу.
Потужний імпульс спрямування впродовж сьогоднішньої ночі перемістить вас у вашій свідомості на
наступний етап вашого еволюційного розвитку.
І ви побачите ясно мету, і ви побачите Новий Світ,
який набуде явлені обриси спочатку у вашій свідомості, а потім поступово буде виявлений через вашу свідомість на фізичній Землі.
Я ЄСМЬ Перемога!
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Мені хочеться підійти й обійняти
кожного зі 144000 Христових
iстот Землі, які зараз перебувають
у втіленні на планеті Земля
Улюблений Ланелло
11 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ланелло, який прийшов знову.
Стан навколишнього світу невловимо змінився.
Мало хто помітив за повсякденною суєтою ті важливі
змінення, які сталися. Події не поспішають виявлятися, проте старт даний, і процес неминуче почав розгортатися.
Якби люди більш довіряли своїй Вищій частині,
то вони мали б визнати, що є певні терміни, є певний
план, за яким все розвивається та на якому засновано
все Творіння. Тому ті, хто досяг нині певного рівня
свідомості, що відповідає Божественному плану для
нинішнього етапу розвитку еволюції на Землі, зможуть
розпочати усвідомлення тих знань, навчань і понять,
які стають їм доступні завдяки космічній можливості,
що відкрилася. Ті ж, хто не зміг потрапити своєю свідомістю в цей вузький відведений коридор, змушені
будуть задовольнятися жалюгідним існуванням, подібним до існування сліпого крота під землею.
Усі можливості й всі двері відкриваються всередині вас. Тільки рівень вашої свідомості визначає ваш
ступінь у Божественній Ієрархії та вашу міру служіння,
яку Бог може надати вам здійснювати.
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Нерозумно було б вам засуджувати й не піклуватися про тих індивідуумів, які у своїй свідомості не
змогли переступити необхідної межі. Вони нещасні за
своєю суттю та нагадують другорічників, які нарешті
усвідомили, що зробили велику дурницю через свої лінощi, і вимушені розстатися зі знайомим класом і опинитися серед більш молодших учнів, які сприймають
їх як відсталих щодо розуму й неповноцінних.
Але багато хто за своїм рівнем розвитку так ніколи до кінця цього життя і не зрозуміє, яку можливість
вони мали й що втратили.
Усе підлягає своїм циклам розвитку в цьому світі.
І дивіться, як би вам однієї чудової миті вашого перебування на планеті не отримати народження десь серед австралійських аборигенів, які полюють списами й
не здатні навіть до отримання уявлення про світ, котре
мають одночасно з ними люди, які живуть десь в Європі чи Америці.
Еволюція розтягується на мільйони років і надає
можливість для розвитку навіть самим немоторним і
ледачим. Однак настає момент, коли навіть дуже гуманний Космічний Закон не здатний більше надати
можливість для розвитку, тому що терміни закінчилися
та цикли змінилися.
Я відчуваю жаль із приводу того, що надто мала
кількість душ вступила на новий ступінь розвитку свідомості. Однак навіть цієї кількості душ цілком достатньо, щоб змінення на Землі прискорилися та перетворення, які намічені, були успішно розпочаті й завершені.
Я з радістю спостерігаю за душами, які перебувають у втіленні і які змогли знайти в собі сили й стремління, щоб здобути перемогу над собою, над своїм его
й піднятися на наступний ступінь.
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І я передчуваю, що дуже скоро між цими душами
встановляться відносини дружби, співпраці й взаємодопомоги, де б ці душі не перебували на Земній кулі.
Насправді, ви присутні при народженні нової раси людей, яка буквально сьогодні вночі народилася в надрах старої П’ятої Корінної Раси. Люди вчинили перехiд у своїй свідомості, перехід на новий ступінь. І дуже
скоро внутрішні змінення будуть виявлені на фізичному плані.
Найголовнішим було подолання тієї частини вас
самих, яка прив’язувала вас до Землі й традиційним
відносинам, які переважають між людьми в цей час.
І перше, що ви відчуєте, що зміняться відносини
між людьми. Між тими людьми, які зійшли на новий
ступінь. Ви це визначите, навіть коли ви не володієте надто великим даром розрізнення. Вам буде простіше домовлятися між собою. Ви будете відчувати, що ви
робите загальну справу, і не важливо, яку частину загальної роботи ви ведете. Будь-яка робота з побудови Нового Світу почесна. Навіть якщо ви просто забиваєте цвяхи. Ви відчуєте Любов, нічим не вмотивовану
Любов до всіх людей, з якими ви робите загальну справу. Ви отримаєте задоволення від свого служіння кожному члену вашої общини. Люди, які досягли нового
ступеня у своїй свідомості, будуть один для одного
найближчими родичами. Ви відчуєте серцем кожного, хто зумів здобути цю велику перемогу над собою.
Ви відчуєте це за такими якостями, як безкорисливість, бажання допомагати й віддавати, і з досконалої
безумовної Любові, яка буквально пронизує ваші
істоти.
Будь-яка справа, яку ви почнете робити спільно,
приречена на успіх. Тому що не ви робите цю справу, але Бог, якому ви дозволяєте робити цю справу
через вас.
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Ваша Вища частина завдяки досягнутому вами
ступеню зможе брати участь у всіх ваших справах, у
всіх ваших заходах на фізичному плані. І всі ваші починання будуть успішні, тому що Бог, якому ви дозволяєте діяти через вас, не може потерпіти поразки. Ви
приречені на перемогу доти, поки ви з Богом!
І дозвольте мені привітати вас із вашою Перемогою! Ніколи не забувайте, що ця перемога, хоч і здобута вами завдяки вашим досягненням, усе-таки належить Богові. Тому що все в цьому світі належить Богові. І ви набуваєте все більшу й більшу можливість служіння, коли ви здатні жертвувати всім заради Бога. Бог
ревнивий. Він вимагає всієї людини. І чим від більшої частини свого нереального я ви здатні відмовитися, тим більше й більше ви будете ставати Богом. Тим
більше буде присутність в вас вашої Божественної
частини.
Люди, які досягли у своїй свідомості нового ступеня, завдяки набутим на цьому ступені якостям, будуть більш успішні у всіх своїх справах та у всіх
своїх починаннях. Тому що те, що всередині них опи582

ралося раніш їхній успішній роботі, зараз не існує або
створює набагато менше перешкод в їхньому житті й
діяльності. Ваша гординя та всі ваші недоліки не будуть більше чинити ніякого впливу на ваші справи
й на все, що ви робите. Тому що ви змогли перевершити це в собі. Ви відчуєте це у зміненій атмосфері у
ваших колективах. Ви відчуєте, що є люди й цілі колективи, з якими вам легко й спокійно.
Процес створення таких колективів, общин пройде
цілком природно. Ви знаєте, що подібне притягується
до подібного.
І те, що не здатне буде витримувати ваші вібрації,
поступово відійде від вас. Земля – дуже гостинна планета. І вона дала притулок дуже багатьом еволюціям,
котрі всі перебувають на дуже різних етапах свого розвитку.
Але щоразу, коли значна кількість індивідуумів досягає рівня Христової свідомості, це абсолютно благотворним чином позначається на всій планеті. Оскільки
всі люди дуже тісно пов’язані між собою на тонкому
плані.
Тому здобута вами свідомість Христа є неоціненним благом для всієї планети.
Я не можу стримати своєї радості й своїх емоцій.
І мені хочеться підійти й обійняти кожного зі 144000
Христових істот Землі, які зараз перебувають у втіленні на планеті Земля.
Це ваша перемога! Але це й наша перемога. Тому
що Вознесені Сонми працювали невтомно для того,
щоб ваша перемога на фізичному плані стала реальністю.
Я вітаю вас! І я витираю сльози радості зі своїх
щік.
Я ЄСМЬ Ланелло.
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Новий етап дасть вам можливість
відчувати себе існуючими
одночасно у двох світах
Господь Сурія
12 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Сурія, який прибув з Великого Центрального Сонця!
Улюблені, настав момент, якого чекали Вознесені
Сонми і який стане поворотним моментом для еволюції цієї планети. Подібні моменти не одноразові, і кожен такий момент слугує відправною точкою для подальшого просування. Це схоже на те, як ваш вітрильник рухається під поривами вітру. Кожен новий порив
вітру надає новий імпульс вашому рухові. Ось і зараз
потужний порив вітру наповнив вітрила вашої можливості. І тільки в такому випадку, якщо ви очікували
цього пориву вітру й вчасно поставили вітрила й підготували себе до плавання, ви зможете скористатися
наданою вам Космічною можливістю.
Попереду нелегкий шлях. Попереду вас чекають
бурі й шторми. Але найголовніше – що ви готові до
вашого Шляху й ви підняли вітрила вашої істоти. Хвилі й шторми є неминучими вашими супутниками в ілюзорному світі. Постійний опір пружної матерії створює
необхідне напруження, яке дозволяє вам розвивати ваші думки, зміцнювати вашу волю та спрямовуватися до перемоги крізь всі перешкоди. Вітрильник вашої істоти ніколи не зможе потерпіти корабельної аварії, якщо ви зберігаєте у своїй свідомості вірний образ.
Ваша свідомість є головною у вас, і все, що з вами
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відбувається, і будь-які обставини вашого життя визначаються тільки рівнем вашої свідомості. І ви самі вибираєте ‒ спрямовуватися у вашій свідомості до Вищого,
рухатися Вищим Шляхом або вибрати животіння в затишному кутку. Але ті, хто вибирає приємне животіння,
рано чи пізно відчують на собі підштовхування, що змушують їх до руху. А багато хто, особливо недбайливий,
будуть просто грубо виштовхнуті з їхніх затишних кутів, розбуджені, поставлені й скеровані на Шлях.
Ви подорожні, і ви постійно повинні перебувати в
русі, ніколи не зупиняючись. Тому ті з вас, хто сподівається у своїй свідомості, що він вже всього досяг і
може тепер відпочити, повинен терміново внести у свою
свідомість необхідні корективи.
Стан спокою насправді є ілюзією. Ви ніколи не перебуваєте у спокої. І під час медитацій, коли зупиняються ваші людські думки й почуття, ви робите грандіозні переміщення у світах, де немає часу і простору.
Весь механізм переміщення далекими світами, тонкими
світами, вогненними світами схований всередині вас.
Ви робите ваші переміщення у вашій свідомості. Тому
єдине, що повинно вас турбувати, ‒ це рівень вашої
свідомості.
Усе у вашому світі має початок і кінець. І тільки ваша свідомість матиме продовження після вашої смерті.
Має значення набутий вами досвід. Тому, чим більше ви дієте у вашому світі, тим більший досвід набуваєте. Фізичний світ надає величезні можливості для
розвитку. Фізичний світ буквально начинений предметами, до яких ви можете докласти ваших зусиль. Ви
впливаєте на фізичний світ, і ви перетворюєте фізичний світ.
Кожна ваша дія може підвищувати вашу свідомість,
приводити до зростання вашої свідомості, вашої без585

смертної частини. І кожна ваша дія може призводити
до зростання ілюзії. Все залежить від напрямку ваших
зусиль. Ви схожі на вентиль, крізь який тече Божественна Енергія. І ви можете направляти потік цієї Енергії для множення вашої свідомості, а можете витрачати
цю Енергію для множення ілюзії.
Увесь проявлений світ є сценою, яка необхідна вам
для вашого розвитку і яка створюється вами, коли ви
спрямовуєте Божественну Енергію для множення ілюзії. Коли ви досягаєте певної міри чистоти ваших чакр
і ваших тіл, то ви долаєте нереальну частину вас самих
у вашій свідомості. І чим більше ви підносите свою
свідомість, тим дедалі більш ви можете набувати якостей, властивих Божественному світові.
Ваш світ і наш світ не є ворожими. Ваш світ і наш
світ взаємно доповнюють один одного. Тому будь-які
негармонійні прояви, які присутні у вашому світі, із часом будуть підлягати перетворенню. А перетворення
вашого світу може відбуватися єдиним шляхом ‒ через
вашу свідомість, яка керує потоком Божественної Енергії, що надходить у вашу істоту з єдиного Джерела, єдиного для всього Всесвіту.
Якщо ви будете зосереджені на вашому ілюзорному світі, то ви рано чи пізно маєте стикнутися з простою істиною, що немає у фізичному світі того, що могло б вас задовольнити. Ви можете витратити все життя
так само, як ви витратили тисячі життів у ваших минулих втіленнях, у пошуках сенсу життя. І завжди
настає мить для будь-якої істоти, яка перебуває у фізичному світі, коли вона усвідомлює, що те, до чого
вона насправді спрямовується, перебуває за межами
фізичного світу.
Спочатку ви набуваєте дуальність сприйняття вашого світу. Ви починаєте відрізняти явища, які належать фізичному світові, від явищ, які належать тоншим
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світам. Потім ви починаєте бачити причини того, що
відбувається у фізичному світі. Ви починаєте бачити
слідства вчинків, і ви починаєте усвідомлювати, що
змінення вашого ставлення до навколишнього світу змінює ваші думки, ваші вчинки, ваші почуття. І в одну
чудову мить ви починаєте усвідомлювати, що ви набуваєте нарівні з вашими фізичними почуттями сприйняття тонких світів. І як тільки ви набуваєте це сприйняття, ви отримуєте щораз більш уявлення про тонкі
світи. І тонкі світи так вигідно вирізняються від того,
що вас оточує на фізичному плані, що ви все більшу й
більшу частину часу проводите у вашому спілкуванні з
тонким світом.
І настає момент, коли ви одночасно перебуваєте у
двох світах. Ви стаєте точкою між двома світами. І ви
усвідомлюєте абсолютно чітко, що всередині вас з’єднуються світи. І ви розумієте, що саме так Бог може
діяти через вас. І вам приємно відчувати свою єдність
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із Богом, з усім Всесвітом. Ви розумієте, що немає ніякої межі між вами й іншими живими істотами. І ви набуваєте нескінченний жаль до всіх живих істот, які перебувають на тій стадії розвитку своєї свідомості, яка
не дозволяє їм відчувати цю єдність Життя.
І ось, перебуваючи на цій стадії вашого сприйняття
світу, ви нарешті почнете розуміти нас, Iстот, які перебувають за завісою. Ми маємо розуміння, але не маємо
можливості діяти у вашому світі. Ви не маєте розуміння, але маєте можливість діяти у вашому світі. Тому наступний етап, який вже настає, дозволить вам отримувати наше розуміння, проникаючи за завісу, і дозволить нам діяти через вас, коли ви дозволите нам бути
присутніми в ваших iстотах.
Так твориться розвиток світу. Так світи проникають один в одного.
І новий етап, який вже настав, дасть вам можливість відчувати себе такими, які перебувають одночасно
у двох світах. Спочатку це зможуть одиниці. Потім все
більше й більше людей досягнуть цього стану свідомості. Завжди важко першому піднятися на найвищу вершину. Тим, хто йде слідом, завжди легше. І дуже скоро
те, що здавалося фантастичним, буде здаватися абсолютно буденним.
Щасливої дороги! І підніміть на ваших реях прапори. Щоб вас було видно здалеку. І щоб кожен, хто
бажає приєднатися до вас і встати під ваші прапори,
мав можливість це зробити в будь-яку мить.
У Бога немає ніяких обмежень. Усі обмеження
присутні тільки у вашій свідомості й у вашому сприйнятті навколишнього світу.
Я ЄСМЬ Сурія,
який прибув до вас
із Великого Центрального Сонця.
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Відродження Росії, як Землі Матері,
станеться дуже скоро
Улюблена Мати Марія
13 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Мати Марія, яка прийшла до вас через
цього Посланника.
Я рада нашій сьогоднішній зустрічі. Я особливо
рада нашій сьогоднішній зустрічі, тому що з того моменту, як я приходила до вас востаннє, дуже багато
що змінилося. І я дякую всім тим, хто весь цей час, що
минув з моменту нашої зустрічі, увесь свій вільний
час присвячував читанню Розаріїв. Я обіцяла прийти
й подарувати вам троянду. Багатьох з вас я буквально
засипала трояндами. І якби ви помічали те, що відбувається навколо вас, очима вашої душі, то ви б могли
побачити, що вся кімната, у якій ви читаєте Розарії,
буквально засипана трояндами.
Я дякую вам. І я дуже вдячна кожному, хто відгукнувся на моє прохання. Вся та енергія, яку ви безкорисливо віддавали мені, була спрямована мною на
створення умов у вашому житті, які б дозволили вам
досягти більшого розуміння, більшого усвідомлення
подій.
Моя Любов до вас виливалася незмінно під час
читання ваших Розаріїв. І я відчувала вашу Любов.
О, ви не можете собі уявити те блаженство, яке я відчуваю, коли отримую вашу Любов у своє серце. Ваша
Любов проникає крізь завісу й струмує подібно до
благосного фіміаму, огортаючи мене. Я завжди можу
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розрізнити, чиє серце посилає мені цю Любов, і я
завжди можу послати своє благословення вашому серцю, вашому життєпотоку.
Будьте благословенні всі ті віддані й жалісливі
серця, які знаходять час зупинитися серед суєти дня
і дати мені вашу Любов та енергію Розарію. Давайте
не будемо зупиняти цей потік Любові й цей взаємний
обмін енергією між нашими октавами.
Уявіть собі, що кожна ваша молитва, звернена до
мене, дедалі більше стоншує завісу між нашими світами. І є території на земній кулі, де сила ваших молитов зробила спілкування між нашими світами можливим настільки, що ви можете відчути мої дотики й
запах троянд, якими я засипаю вас.
Улюблені, не зупиняйте ваші молитви.
Я як і раніше потребую вашої Любові й ваших
молитов. Ви знаєте, що важливі події сталися на Землі, і я рада вітати тих з вас, хто досяг наступного
етапу в розвитку вашої свідомості. І я рада тому, що
дуже багато хто з тих, хто присвячував свій час читанню Розаріїв, змогли піднятися на цей ступінь. Мої молитви, які я возносила в цей час за вас, за ваших
близьких, також проявили свою дію.
Зараз я звертаю свою увагу на землю Матері ‒ Росію. Ви знаєте, що Росія є тією країною, якій я надаю
своє особливе заступництво. І моя присутність над Росією може бути посилена тільки в такому випадку, коли якомога більше синів і дочок цієї країни будуть
виявляти мені свою увагу й віддавати мені енергію Розаріїв.
Ви знаєте, що немає у православ’ї традиції читання Розаріїв. Тому ті з вас, хто суворо дотримується
православних традицій, можуть не читати Розарії, але
вам достатньо подивитися на мій образ і послати вашу
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Любов, і я завжди буду відчувати це. Немає ніяких обмежень у Божественному світі. Всі обмеження ви вигадали самі, створивши традиції. Тому я прошу вас просто посилати мені вашу Любов.
Ви пам’ятаєте Серафима Саровського? Ви пам’ятаєте його служіння мені перед образом, зображеним
на іконі «Розчулення»? Він навіть не читав молитов,
але очі його наповнювалися сльозами, і він перебував
в абсолютно блаженному стані Любові до мене. Серафим Саровський був одним з найвідданіших моїх служителів. І я досі згадую ті хвилини нашого спілкування з ним, які ми проводили вдвох у лісі.
Ви не можете собі уявити, яке це непередаване
диво, котре дає нам Господь. За допомогою нашої Любові ми здатні розчинити будь-які перешкоди, що лежать між нашими світами. І немає нічого більш піднесеного, більш приємного й милостивого, ніж те
спілкування, яке ми можемо подарувати один одному.
Ми стоїмо по різні боки від межі, що розділяє
наші світи. Однак сама межа все стоншується та стоншується під впливом всепоглинаючої сили Любові.
Улюблені, немає перешкод для сили Любові.
Любов здатна творити дива як у вашому світі, так
і в нашому світі. І Любов є тією силою, яка має можливість проникати крізь завісу.
Коли вам видасться хвилинка й ви зможете віддалитися від вашої суєти й постати перед моїм образом,
будь ласка, не думайте, що я десь далеко. Я чую щирий поклик вашого серця. І я там, де ви. Я чую кожне
ваше слово, яке ви говорите мені. Незалежно від того,
вимовляєте ви ці слова у вашому серці або вимовляєте вголос.
І якщо ви затамуєте ваш подих і придивитесь, ви
можете навіть роздивитися мою присутність поруч з
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вами у вигляді легкої, ледь помітної хмаринки, або ви
можете відчути тонкий аромат троянд, або ви можете
відчути мої дотики до вас.
Я люблю спостерігати за вашими обличчями під
час вашої молитви. І я іноді дозволяю собі підійти під
час вашого читання Розарію та погладити вас або поцілувати.
Ви, багато хто, відчуває мої дотики й навіть намагаєтеся відігнати мене, як набридливу муху. О, якби ви
тільки допустили у своїй свідомості думку, що це була
не муха, а сама Мати Марія приходила, щоб поцілувати вас. Вам стало б дуже ніяково й смішно.
Наші світи розташовані набагато ближче один до
одного, ніж ви можете собі уявити. І вже зараз під час
молитов ви можете відчувати мою присутність. Немає
більш близького Владики, ніж я, для людей Землі. Я відгукуюся буквально на всі ваші прохання. І мені дуже
шкода, що іноді ваша карма настільки важка, що я не
можу надати вам ту допомогу, про яку ви просите. Однак немає нічого неможливого для Бога. І коли ваше
усвідомлення своїх минулих помилок станеться на новому рівні, можливо, рішення Кармічного Правління
зміниться, і мені буде дозволено надати вам допомогу.
Я дуже рада тому, що вперше за останні 100 років
я маю можливість щоразу частіше бути присутньою
на Землі Росії. Моїй землі, якій я надаю своє особливе
заступництво. Тому не втрачайте надії. Всі ваші молитви почуті, допомога поспішає на землю Росії. І ця допомога прийде в дуже короткі за космічними мірками
терміни. Все зміниться. І відродження Росії, як землі
Матері, станеться дуже скоро.
А поки, я прошу вас, не зупиняйте колесо молитви.
І якщо ви не можете, зважаючи на свою зайнятість,
приділяти молитвам багато часу, я думаю, у вас завж593

ди знайдеться час і можливість кинути серед суєти дня
погляд на мій образ або ікону й послати мені вашу
Любов.
Це займе всього лиш секунди. Але якщо ви впродовж дня зможете посилати мені вашу Любов всього
лиш декілька разів на день, це замінить для вас читання
Розаріїв і молитов.
Завжди майте при собі мій образ. Носіть мій образ
із собою в сумці, у ладанці. Завжди пам’ятайте, що там,
де присутній мій фокус у фізичному світі, там я можу
встановити свою присутність завдяки тій енергії Любові, яку ви мені посилаєте.
Потерпіть, улюблені. Недовго залишилося чекати.
Вийдіть на світанку й відчуйте солодку мить, коли сонце ще не з’явилося з-за обрію, але вже все навкруги
передчуває цю мить сходу Сонця. Ось зараз світ перебуває в цій точці очікування сходу Сонця. Сонця Віри,
Сонця Любові, Сонця Надії.
І розквіт вашої свідомості так само неминучий, як
світанок Сонця, який передбачає ваша істота.
Я ЄСМЬ Мати Марія,
яка завжди любить вас і чекає нашої зустрічі.
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Учення про Будду
й примноження свідомості Будди
Улюблений Кутхумі
14 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Кутхумі, який прийшов знову.
Згідно з традицією, я дам Вчення. Однак ваше
сприйняття цього Вчення може скласти трудність для
вашої зовнішньої свідомості. Це Вчення про Будду. Про
той етап вашого Шляху, якого ви неминуче повинні
досягти і який буде вами досягнутий рано чи пізно.
Кожен з вас у своєму потенціалі може стати Буддою. Точно також, як кожна насінина у своєму потенціалі може стати рослиною і, у свою чергу, приносити
насіння.
Рівень свідомості ‒ це все, що відрізняє вас від
Будди.
Одне насіння потрапляє у сприятливі умови й
проростає дуже швидко. Інше насіння потребує значних
зусиль для проростання. Однак ніколи не треба забувати, що ви всі перебуваєте в саду, де садівником є сам
Господь Бог. І Він є вельми дбайливим садівником.
Тому, навіть якщо ваше становлення Буддою вимагає
від вас дуже великих зусиль, ви все одно станете Буддою. Ви не можете не стати Буддою, тому що це природний і закономірний ступінь вашого розвитку. Зараз
я не хочу зупинятися на тих душах, які не хочуть розвиватися та не хочуть іти тим Шляхом, який запланований для них. Ви знаєте, що насправді не все насіння
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проростає. І є певний відсоток насіння, яке не стає дорослими рослинами. Є певний відсоток серед рослин,
які гинуть, так і не досягнувши стадії плодоношення.
Але ви маєте знати, до чого вам спрямовуватися.
І ви повинні прагнути стати Буддою.
Насправді рівень свідомості Будди, коли ви його
досягаєте, схожий на рослину, яка вступає у стадію
плодоношення. І, коли людська істота досягає рівня
свідомості Будди, вона здатна наділяти своєю свідомістю мільйони істот, які перебувають на нижчих стадіях еволюційного розвитку. Це дуже схоже на розкидання насіння дорослою рослиною. Будда сіє насіння
свідомості Будди в людських істотах. І це насіння
якийсь час перебуває у прихованому стані всередині
людської істоти. Але настає період часу, який обумовлений космічними термінами, і насіння Будди починає
проростати в цiй людській істотi.
Будда сіє іскри свого Розуму в людських істотах.
Підходить термін, і ці іскри Розуму починають проростати й ставати помітними. У кожному з вас прихована
насінина Будди, іскра Розуму, яка посіяна у вашій істоті мільйони років тому за земними мірками. І зараз
настає термін, коли ця іскра свідомості Будди починає
проявляти себе.
Це не схоже на інтелект. І це не схоже на ваші здібності, які дозволяють вам існувати у фізичному світі.
Це розум, який перебуває в вас і який тотожний з Божественним Розумом. Це те в вас, що дає вам можливість досягти Божественної стадії розвитку й стати Боголюдиною.
Так само, як насінина жертвує собою, щоб дати
можливість з’явитися рослині, так само Будда жертвує
собою, щоб дати можливість прорости насінню Розуму
в мільйонах живих істот. Це вища самопожертва, на яку
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ви стаєте здатними, коли досягаєте рівня свідомості
Будди.
Саме самопожертва найвищих Iстот Світла мільйони років тому привела до того, що людство набуло
Розум і завдяки цьому Розумові стало вирізнятися від
тварин.
Ви отримали ваш розум в акті безмежної самопожертви, що був здійснений найвищими Iстотами Світла, які розчинили себе в людстві Землі в надії на те, що
колись посіяне ними насіння проросте й дасть множення свідомості Будди. І замість семи найвищих Iстот
Світла Всесвіт отримає мільйони Будд.
Таким чином відбувається розвиток, так примножуються досягнення.
Однак між тим етапом, коли насіння посіяне, і тим
етапом, коли рослина стає здатною плодоносити, проходять строки, природні терміни. Для людства Землі ці
терміни становлять не один мільйон років.
Божественна Алхімія така, що Істоти Світла, які
спочатку пожертвували собою, щоб наділити людство
Землі Розумом, розчинили себе в людстві Землі, у мільйонах життєпотокiв. І вони зможуть відновити свою
ідентичність повністю тільки після того, як всі людські
істоти, які на той час залишаться на Землі, досягнуть
рівня свідомості Будд.
У кожному Вознесеному Владиці присутня іскра
від більш високої Істоти Світла, і коли людина досягає рівня вознесеного стану свідомості, то вона здатна
повернути ту іскру розуму, яка послужила закваскою
в надрах її істоти й завдяки якій стався її розвиток.
З кожним вознесінням Небеса радіють. Кожне вознесіння дає можливість набути щораз більшу цілісність
тим Великим Духам, які наділили людство Розумом
мільйони років тому.
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Однак коли людська істота досягає стадії розвитку Будди, то вона сама повторює той приклад, який подали великі Істоти Світла. І кожен Вознесений Владика, який досяг рівня свідомості Будди, має можливість наділити часткою себе тих індивідуумів, які ще
перебувають у втіленні й з якими цей Вознесений Владика був кармічно пов’язаний, і з життям яких його історія існування на планеті Земля була дуже тісно переплетена.
Звичайно, ваш життєпотік має дати згоду на присутність у вас частки Вознесеного Владики.
Я скажу вам більше. Кожен пророк, посланник,
месія мав всередині себе присутність більш Високих
Iстот. Іноді це була не одна Iстота Світла, а кілька Iстот
Світла. Присутність Iстот Світла всередині храму індивідуума, який перебуває у втіленні, обумовлена ступенем досягнень цього індивідуума. Ви не зможете витримати всередині себе Світло присутності Високої
Сутності, якщо ви не готові, коли ви не досягли певного рівня чистоти ваших чотирьох нижніх тіл і, відповідно, якщо ви не маєте високого рівня вібрацій, відповідного високому досягнутому рівню свідомості.
Це знання, яке я сьогодні вам даю, не є новим знанням. І воно було відоме й викладалося у всіх знаних
Школах Містерій і знайшло відгомін у багатьох книгах
і наукових працях.
Усе змінюється, і настає етап, коли те, що було доступним далеко не всім просунутим учням, зараз стає
доступним дуже багатьом. І тільки рівень вашої свідомості відділяє вас від можливості зрозуміти й повною мірою оцінити велич Творця. Його турботу про
кожну живу істоту й ті можливості, що надає Закон
цього Всесвіту для розвитку всіх душ, які населяють
Всесвіт.
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Я сьогодні розповів вам красиву легенду про Будд
і примноження свідомості Будди.
Коли насінина проростає та коли рослина розвивається, вона стикається з безліччю перешкод на своєму
Шляху розвитку. Це і посуха, і повінь, і пекуче сонце,
і комахи-шкідники. Кожен індивідуум у своєму розвитку на планеті Земля стикається з багатьма перешкодами. Кожен індивідуум змушений долати безліч перешкод. Однак для того щоб вам рости у вашій свідомості, перешкоди вам необхідні. Ви стаєте Буддою
тільки тоді, коли долаєте всі перешкоди. Ви стаєте
Буддою тільки тоді, коли виходите у своїй свідомості
за рамки ілюзорного світу.
А тепер найголовніше, про що я маю вам сказати.
Це Вчення, яке ви отримали щойно, є іншим поглядом
на падіння Люцифера й на падіння ангелів.
І на прикладі цих двох поглядів на одну й ту саму
подію ви можете судити про те, наскільки людський
розум здатний невпізнанно спотворити навіть найвищий подвиг Духа.
Воістину, кожен судить про все по собі, і кожен
бачить у всьому свої власні недоліки.
Тому те, яку з двох легенд сприйме ваш зовнішній
розум, буде підказувати вам дуже багато про вас самих.
Кожна подія, яка відбувається в матеріальному
Всесвіті, має якість подвійності, дуальності. І чим вищого рівня досягає ваша свідомість, тим ви все менш і
менш бачите негативного в навколишній дійсності й
все більше й більше бачите позитивного, Божественного.
І коли ваша свідомість очиститься до достатньо
високого ступеня чистоти, то ви з подивом виявите,
що все навколо вас змінилося. І замість упалих ангелів, які вас оточували й з якими ви невтомно боро600

лися, ви побачите людські істоти, які страждають і
потребують вашої допомоги.
Але для того, щоб сталося перетворення вас і вашої свідомості, ви повинні бажати просуватися Шляхом, ви маєте підставляти себе під вітри перемін і не
боятися нічого. Вам нічого не загрожує у вашому світі, крім нереальної частини вас самих, яка притягує у
ваш світ всі негативні ситуації та обставини.
Я бажаю вам досягти просвітлення вже в цьому
житті. Я та всі Вознесені Сонми готові служити вам і
надавати всю необхідну допомогу.
Але ніколи не забувайте: неможливо надати допомогу індивідууму, який не просить про цю допомогу і
який вважає, що він не потребує нашої допомоги.
Завжди пам’ятайте, що ви тільки діти в питаннях
пізнання Божественної Істини, і на нинішньому етапі
розвитку вашої свідомості навіть та Істина, яку я вам
дав сьогодні, буде здаватися вам незрозумілою і такою, що насторожує. Але пройде всього лиш кілька
років, і про цю Істину буде знати кожен школяр.
Я ЄСМЬ Кутхумі.
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Відбувається рівно те,
що ви можете допустити
вашій свідомості
Санат Кумара
15 червня 2005 року

вас.

Я ЄСМЬ Санат Кумара. Я ЄСМЬ який прийшов до

З кожним моїм приходом і з кожним приходом інших Істот Світла ваша свідомість може вмістити щораз більше інформації. Незалежно від того, приходить
ця інформація у вашу істоту у вигляді слів, образів
або енергії. Взаємообмін між нашими світами важливий сам по собі.
Постійна увага, яку ви приділяєте читанню цих
диктовок, є енергією, яку ви посилаєте в наш світ. Куди
направлена ваша увага, туди тече ваша енергія. Це відома істина. І так само наша увага, яку ми приділяємо
вам у процесі того, як даємо ці диктовки, направлена у
ваш світ.
Я посилаю енергію своєї уваги вам. Ви посилаєте енергію своєї уваги мені. Таким чином ми можемо
здійснювати обмін енергією між нашими октавами.
І чим більша кількість Істот Світла й більша кількість
індивідуумів, які перебувають у втіленні, підключиться до цього взаємообміну енергіями, тим ближче будуть наші світи.
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Обмін енергією між нашими октавами був задуманий із самого початку створення цього Всесвіту. І та
точка матеріальності, якої ви досягли зараз, перешкоджає цьому взаємообмінові. Тому будь-які спроби відновити взаємообмін енергією між октавами приносять
взаємну користь нашим світам.
Світи об’єднуються через обмін енергій. У наш світ
не можуть проникнути енергії з вашого світу, які забарвлені недосконалістю. Тільки ті енергії, які несуть
у собі Добро й забарвлені Любов’ю, здатні проникнути
за завісу.
А наші енергії, які ми невтомно посилаємо у ваш
світ, не може відчути більшість людей, тому що це
дуже тонкі енергії для сприйняття. І ваші органи чуття поки не здатні до сприйняття цих енергій. Але найбільш чутливі індивідууми все-таки можуть відчути
наші вібрації навіть крізь спотворення, які неминуче
виникають, коли енергія проходить крізь завісу у ваш
світ. Яким би не був досконалим провідник, будь-який
провідник наших енергій вносить спотворення. Немає
досконалості у вашому світі. І будь-яка людина, якщо
вона наближається за своїми вібраціями до нашого світу, не може більше перебувати у вашому світі.
Процес взаємопроникнення наших світів носить дуже тривалий характер і розтягується на мільйони років.
Ви не можете миттєво набути рівень свідомості,
властивий нашому світові. Це буде для вашої істоти
подібно до спалаху наднової зірки.
І ми не можемо опинитися у вашому світі. Для нас
це подібно до смерті. Тому існує безліч способів, які
дозволяють нам проникати у ваш світ побічно, використовуючи тих індивідуумів, частота вібрацій яких дозволяє нам бути присутніми в них хоча б незначну кількість часу.
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Ви також здатні проникати у наш світ. І чим вищого рівня свідомості ви здатні досягти перед вашою
медитацією, тим у вищі світи ви проникаєте.
Ви не є щільними істотами. Якщо ви сприймаєте
себе як щільних істот, то це тільки завдяки обмеженню вашої свідомості. Швидше, ви нагадуєте хмари або
енергетичні згустки, які здатні проникати й просочуватися в наш світ. І коли ви переміщуєте вашу свідомість
у наш світ, то наш світ набуває для вас таку саму щільність, як ваш фізичний світ.
Уся справа у вашій свідомості, і відбувається рівно
те, що ви можете допустити у вашій свідомості. Тому
вам говориться про розширення вашої свідомості, про
піднесення вашої свідомості, про сходження на вищий
рівень.
Якби ви подивилися на вашу діяльність на планеті Земля нашими очима, то ви б здивувалися, як обмежено ваше існування. Дійсно, ви ув’язнені, як у темницю, у вашу фізичну форму. І ви не зможете вибратися
з вашої темниці, поки вами не опанує імпульс спрямованості до свободи.
Я говорю загальними фразами, і я даю натяки. Не
тому, що я не можу сказати вам більше. Я можу сказати вам набагато більше. Але ваша свідомість не здатна
буде сприйняти те, що вона поки не може вмістити.
Тому еволюція людської свідомості дуже поступова. І це дуже нагадує еволюцію людського суспільства. Якби всього лиш кілька десятків років тому
хтось спробував вам пояснити, як працює інтернет або
стільникові телефони, ви вважали б це фантастикою
та нездійсненною мрією. Але спочатку дається образ,
що посилається нами в голови тих людей, які здатні
цей образ сприйняти. Потім цей образ починає вдягатися плоттю, деталями, подробицями.
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Тому невтомно через багатьох і багатьох людей ми
посилаємо наші образи майбутнього для цієї планети.
Ви отримуєте ці образи під час вашого нічного сну
й під час неспання. Тонкі енергії моєї рідної планети
Венера наблизилися, і вони облагороджують грубіші
вібрації вашої планети, переплітаючись із ними й поступово змінюючи основну домінуючу вібрацію, що
характерна для вашої планети.
Земля дуже гостинна й хлібосольна. Дуже багато еволюцій знайшли тут притулок. І свідомість одних
людей вже готова до переходу на новий рівень, близька до нового рівня або вже перейшла на новий рівень.
Свідомість інших людей ще не пробуджена абсолютно.
Однак ми проголосили Перемогу. І досягнута перемога насправді значна. 144000 істот, які перебувають
у втіленні на планеті Земля, набули рівень Христосвідомості. Це означає, що через цих iстот ми зможемо
посилити нашу присутність на планеті Земля.
Усі ці істоти здатні встановити між собою зв’язок на горизонтальному рівні. Всі організації, створені
цими істотами, і всі проєкти, які ці істоти будуть
здійснювати, зможуть нести високі вібрації наших октав. Тому дуже скоро навіть ті індивідууми, свідомість
яких перебуває у глибокій сплячці й не здатна відчувати наші енергії, зможуть отримувати наші вібрації,
адаптовані до їхнього сприйняття через цих Христових
істот, які перебувають у втіленні.
2000 років тому Ісус приходив на Землю і давав
своє Вчення. Уявіть собі 144000 істот, які реалізували свій Христопотенціал зараз. Наскільки більше
здатні вплинути на світ, на його розвиток ці Христоiстоти.
Буквально кожна сфера людської діяльності буде
перебувати під впливом цих Христоiстот, розкиданих
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по всій земній кулі i які здійснюють найрізноманітнішу діяльність у своїх професійних сферах.
Процес змінення свідомості неможливо виміряти
фізичними приладами. Ви просто набуваєте здатність
бачити більше. Ви бачите причини вчинків, і ви бачите наслідки. Ви бачите, як можна скоригувати й виправити будь-які негармонійні прояви в навколишньому
житті. І коли ви поступово звільняєтеся від будь-яких
крайніх, негативних проявів у всіх сферах вашого життя, то ви тим самим позбавляєте від негативного впливу
багато душ і, передусім, дітей і молодь.
М’яка музика, спілкування з природою здатні справити на душу дитини набагато більший позитивний
вплив, ніж ви можете собі уявити. І так само, коли ви
не дбаєте про те, яку музику слухають ваші діти і в
якій компанії проводять свій вільний час, то тим самим
ви ростите причини своїх майбутніх проблем.
Приберіть все непотрібне з вашого життя, те, без
чого ви зможете існувати, і у вас з’явиться багато вільного часу для духовного розвитку, для спілкування, для
медитацій.
Дуже прості речі, які ви можете зробити у вашому
житті і які не тільки не вимагають великих фінансових
витрат, але й звільняють вас від багатьох витрат, здатні
привести до буквально революційних змінень у вашому
житті, стрибка вашої свідомості.
Перегляньте свої традиції, свої звички й знайдіть
у собі сили позбавитися всього непотрібного, і що не
сприяє вашому духовному розвиткові.
Поради дуже прості, і їхнє здійснення приведе вас
до гарантованого результату.
І ви можете задуматися та зрозуміти, що вам заважає здійснити ці прості поради. І відповідь на це запитання очевидна ‒ ваше его, яке знаходить тисячі при607

чин і тисячі відмовок, щоб ви тільки нічого не міняли
у вашому житті.
І ви тепер бачите вашого справжнього ворога. І вашого єдиного ворога. Ваше его, нереальна частина вас
самих, є вашим справжнім і єдиним ворогом. Тому не
шукайте ніяких ворогів навколо вас. Усе ваше оточення
просто відповідає вам за рівнем ваших вібрацій.
І ті поради, які я вам даю, слово в слово збігаються з тими порадами, які я давав людям Землі в той
час, коли сам перебував у втіленні на планеті Земля.
Пройшли мільйони років. І я повторюю вам все ті
самі поради слово у слово.
І якби я перебував на вашому місці, то я б згорів
від сорому. Однак ви продовжуєте нічого не робити й
продовжуєте тішити своє его. Ви ніколи не замислювалися, що вашому експерименту з вашою вільною
волею може настати кінець?
Ви ніколи не замислювалися, що іноді садівник
повинен обрізати сухі гілки й спалювати, щоб інфекція
не поширювалася на здорові рослини?
І чи не настав той термін, коли ці роботи повинні
бути проведені й проводяться вже?
У вас завжди є шанс повернутися на той Шлях,
який призначений вам і який приведе вас Додому. Прошу вас: задумайтеся над моїми словами. Чи так вже
багато чим вам треба пожертвувати, щоб звільнитися
від всього, що заважає вам вирушити Шляхом?
Я ЄСМЬ Санат Кумара.
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Готуйтеся до сходу Сонця Знання,
Сонця Віри, Сонця Божественної
Свідомості над Землею Росії
Улюблений Бабаджі
16 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Бабаджі, який прийшов до вас знову.
Я прийшов для наставлянь, і те, що я хочу сказати,
буде важливо для вашого духовного розвитку. Сьогодні я маю поговорити про ті пророцтва й ті прогнози,
які відомі багатьом, але не отримали достатнього поширення у вашому світі.
Коли я перебував у втіленні, місце, де я давав своє
Вчення, називалося Хайдакхан. Із всього світу приїздили люди для того, щоб бути присутніми на моїх
даршанах. Я давав їм благодать з мого серця. Я насичував їхні істоти Світлом. І навіть ті, хто ніколи не
мали уявлення про те, як слід поводитися з Вчителем,
відчували благоговіння під час моєї присутності й
спілкування з ними.
Є багато таємниць у Бога, які неможливо розкрити вашій свідомості, тому що ваша свідомість не має
достатнього ступеня чистоти, бездоганності сприйняття. Я давав деякі із цих таємниць тільки найближчим моїм учням.
І для того, щоб розкрити ці таємниці ширшій
аудиторії, час іще не настав. Але ви завжди маєте
знати, що у Бога для вас існує ще багато нерозкритих
таємниць.
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І те повчання, яке я б хотів вам дати, стосується
вашого відчуття Бога, вашого Божественного почуття.
Ніколи не думайте, що ви вже збагнули всі Божественні таємниці. Ніколи не думайте, що ті погляди й переконання, які зараз присутні у вашій голові, у вашій зовнішній свідомості, є непогрішимими і єдино вірними.
Я розумію, що для вас важливо мати певні догми у
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вашій голові, щоб обмежити своє сприйняття та краще розгледіти навколишні предмети. Це схоже на те, як
ви висвітлюєте ліхтариком певний простір, і ви можете розгледіти ті речі, які ви висвітлюєте й скласти про
них більш-менш чітке уявлення.
Однак не слід ніколи судити про все Творіння за
тим освітленим простором, який здатна висвітлити
ваша свідомість.
Мудра людина завжди пам’ятає, що за межами тієї
ділянки, яка освітлена її зовнішньою свідомістю, розташована велика ділянка того, що вона поки ще не
здатна сприйняти.
Ваша основна помилка, через яку виникає більшість неприємностей у вашому світі, полягає в тім,
що ви сперечаєтеся між собою, що ваш ліхтарик висвітлює набагато правильніше всі речі. І тільки світлом вашого ліхтарика слід керуватися в житті всіх
людей на Землі.
Ви навіть можете сперечатися між собою до хрипоти й переконувати один одного, що треба, щоб
увесь світ користувався вашими ліхтариками й тоді
він буде щасливим.
Ви завжди повинні пам’ятати, що настане світанок
і сонце освітить всі речі яскравим світлом дня. І світло ваших ліхтариків при яскравому сонячному світлі буде ледь помітне. І ті предмети, які ви висвітлювали вашим ліхтариком у пiтьмі, набувають зовсім
інші обриси при яскравому світлі сонця. Чи варто вам
витрачати зусилля, доводячи один одному правоту ваших переконань, коли настане день і сонце вашої Божественної присутності ясно висвітлить всі речі, і ви
зможете пізнати Божественну Істину не вашим обмеженим людським розумом, а розумом Вознесеної Істоти Світла.
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Мудра людина ніколи не буде сперечатися з тією
системою світогляду, яка склалася в інших людей.
Дуже шкідливо для здоров’я приїздити в чужу країну
зі своїми традиціями й почати переконувати людей
цієї країни, що вони всі поголовно невірно живуть і
мають неправильне уявлення про Бога.
Усі місіонери у всі часи грішили цим. Вони приїздили в чужу країну й намагалися прищепити в цій
країні свої традиції віри.
Є тільки одна Божественна Істина, яка стоїть за
всіма релігіями світу. І мудрі люди завжди намагаються пізнати цю найбільшу Істину, а не нав’язувати світові своє розуміння Божественної Істини. Якщо ви, кожен, будете стояти на своїх переконаннях і доводити,
що тільки вони вірні й немає у світі нічого більш вірного й правильного, то ви тим самим обмежуєте своє
просування та починаєте культивувати в собі небожественні якості, такі, як духовна гординя та ідолопоклонство.
Тому я закликаю вас постійно прагнути зберігати
свою свідомість на рівні високих Божественних вібрацій. У такому стані ви стаєте добрішими, більш терпимими. Вся ваша істота випромінює любов, привітність,
радість, умиротворення.
Умійте розрізняти в собі ці стани вашої свідомості.
І прагніть до цих станів вашої свідомості. Тільки коли
ви перебуваєте в цьому стані свідомості, ви стаєте здатні до сприйняття Божественної Істини.
Зараз я б хотів трохи розповісти вам про Землю
Росії.
Існують пророцтва, і ці пророцтва досить широко
відомі в Індії, що Росія має відродитися, Росія повинна стати країною, яка буде заснована на нових принципах, на принципах справжньої Віри. Історія Росії, і
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особливо недавня історія, дали народу цієї країни
уроки неприхильності до будь-якої системи світогляду. Неначе спеціально свідомість людей цієї країни зазнавала впливу абсолютно різних ідеологій і поглядів.
Для свідомості людини, яка перебуває у втіленні,
швидка зміна зовнішніх ідеологічних настанов подібна до буревію або смерчу. Будь-яка ломка стереотипів
сприйняття дійсності сприймається людською істотою
як катастрофа. І для людини, особливо для її нижніх
тіл, включаючи фізичне, така зміна ідеології є великою загрозою і є причиною стресу.
Однак для розвитку душі людини подібні струси
відіграють надзвичайно важливу роль. Людина, яка
переживає подібні стреси, пов’язані з крахом її колишнього світогляду, набуває більш розширену свідомість і здатна поглянути на світ ширше.
У цьому сенсі Росія вигідно вирізняється від будьякої іншої країни світу. Звичайно, Індія і Тибет ‒ країни, які мають багаті духовні традиції. Однак саме через те, що ці традиції нараховують багато тисяч років,
вони гальмують розвиток свідомості людей.
Не завжди те, що добре на фізичному плані, є настільки ж корисним для розвитку душі.
Люди, котрі жили весь цей час на території Росії
та продовжують жити зараз, незважаючи на всі труднощі, отримали найвищі посвячення, які можна порівняти з посвяченнями, котрі давали своїм учням найбільші адепти минулого.
І за кількістю людей, які досягли свідомості Христа, Росія займає провідне місце у світі.
Тому Росія буде тією країною, куди будуть приїздити люди з всієї земної кулі й проходити своє навчання. Те багатство, яке має Росія, не лежить у землі. Це
не золото, це не нафта. Багатство Росії має набагато
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вищу цінність, і воно зосереджене у свідомості кращих представників народів, які населяють цю країну.
І точно так само, як багато порожньої породи, серед якої можна знайти самородки золота, так само багато людей, які не змогли з якихось причин подолати
свою свідомість і пройти посвячення. Але ті люди, які
змогли це зробити, заслужили воістину найкращі духовні нагороди й отримали визнання Вознесених
Сонмів.
Усі ці останні сто років шла плавка в Божественній печі. І зараз ми маємо можливість спостерігати
чисте золото Божественної свідомості у вигляді німбів, що оточують голови світлоносців Росії.
Усе те, що сталося в Росії та що стосується проходження посвячень багатьма синами й дочками цієї
країни, було передбачено. І це пророцтво приховано
навіть у самих географічних назвах, що існують на
території цієї країни.
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Ріки Ом і Тара, що символізують собою єдність
чоловічої та жіночої основи Божества, протікають у
тому місці, звідки почнеться відродження Росії. Спочатку з’являються люди, які володіють рівнем свідомості Христа й Будди. Вони заслуговують цю свою
свідомість, проходячи через важкі посвячення та випробування. Потім через свідомість цих людей змінюється навколишній світ, набуває якості, більш наближені до світу Божественного.
Зараз ці люди, ці самородки приховані під товстим
шаром порожньої породи. І недосвідчений погляд навряд чи розгледить ці самородки Духа. Однак, якщо ви
не можете розгледіти золота в порожній породі, це не
означає, що цього золота в ній немає. Просто ви ще
не досягли того рівня розрізнення, який дозволить вам
розгледіти ці самородки Духа.
Тому пророцтво вимовлено. І пророцтво має бути
здійснено.
І якщо ви навіть будете всіх своїх зусиль докладати до того, щоб сонце не зійшло й не освітило своїм
Світлом похмурі кути вашої свідомості, сонце все
одно зійде.
Тому готуйтеся до сходу Сонця Знання, Сонця Віри, Сонця Божественної Свідомості над землею Росії.
Я ЄСМЬ Бабаджі.
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Учення про змія-спокусника
і про змія мудрості
Господь Майтрейя
17 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Майтрейя, який прийшов до вас.
Солодкий момент нашого спілкування настав. І я
прийшов розділити з вами моє знання та мої думки.
Завжди можна знайти в тім, що вас оточує у вашому світі, Божественні прояви. Завжди можна знайти й
те, що не від Бога. Того, що не від Бога, поки у вашому світі більше. Ваш світ не належить до Божественних світів. Колись давно ваш світ не був щільним, і
вібрації вашого світу були близькі до Божественних
вібрацій. То було мільйони років тому.
Людина не мала щільного тіла. І все, що її оточувало, було подібно до райського саду.
Людина жила подібно до рослини. Свідомість людини була бездоганна.
І все було добре. За винятком однієї крихти. Людина не мала розуму. І тому що людина не мала розуму,
то вона не могла творити. Вона не могла створювати, і
вона не могла розвиватися. Існування людини було подібно до існування тварин.
Не було можливості у Вищих Космічних Сил довше підтримувати існування людини, яка не мала розуму й, отже, не мала можливості для свого розвитку.
Тому Сини Сонця, Сини Мудрості, спустилися в
тіла людей і дали їм можливість набути розум. Вогонь
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Рафаель Санті «Адам і Єва» фреска Станца делла Сеньятура,
Ватікан 1511 р.

розуму, вогонь, за допомогою якого людина придбала
здатність творити подібно до Богів.
Я даю вам легенду в тому вигляді, у якому вона
найвірніше може на цьому рівні свідомості допомогти
вам отримати усвідомлення вашої історії. Тієї миті, яка
послугувала початком вашого падіння в матерію.
У міру того як людина змогла скористатися можливостями свого розуму, вона придбала здатність оби617

рати, як направити ту енергію, яка струмувала в її тіла
з Божественного Джерела.
Ви знаєте легенду про Адама і Єву. Ви знаєте про
змія, який спокусив Єву.
Однак ви думаєте, що це був хтось зовні вас. Фактично, так і було. Людина отримала свій розум ззовні
себе. Владики Мудрості, Владики Розуму спустилися
в тіла людей для того, щоб наділити розумом. До цієї
події людина була нерозумною. Але після цієї події
людина набула усвідомлення себе. Вона стала робити
вибори усвідомлено. І разом з надбанням розуму людина стала творити карму.
Немає карми у рослин, і немає карми у тварин.
Карма, як наслідок дії, властива тільки істотам, які мають розум. Тому, як тільки людина придбала розум,
вона стала відповідальною за всі свої вчинки. За все,
що вона робила на Землі.
Тому розум людини став її найбільшим щастям і
найбільшим нещастям одночасно.
Інтуїтивно людина завжди підозрювала, що хтось
ззовні неї несе відповідальність за все, що з нею відбувається. Це і вірно, і невірно. Бо після того, як людина отримала розум, цей розум став її невід’ємною частиною. І вона вже не могла звинувачувати нікого в тім, що з нею відбувається.
Спрямовуючи Божественну енергію шляхом, який
не збігається з Божественним задумом, людина творила
карму. Божественна енергія набувала щільність і формувала світ, що навколо людини.
Так творився матеріальний світ, і так створювалася
карма.
І людина може звинувачувати у всіх бідах, які з
нею сталися, зовнішні сили, Люцифера й упалих ангелів (у інших легендах можна знайти інші назви).
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Однак якби людина не набула розум, вона не змогла б відповідати тому задумові, який Бог заклав при
створенні людини. І поставало питання навіть про знищення земної еволюції як такої, що не відповідає Божественному задумові.
Тому нелогічно звинувачувати тих, хто дав вам
можливість продовжити свою еволюцію, у всіх своїх
гріхах. Дійсно, після того, як сталося наділення людини іскрою розуму, карма при неправильних вчинках
стала лягати і на людину, і на того Владику, який дав
свою частку людині. Тому все переплелося, і все може
бути розплутаним тільки після того, як людина награється вдосталь у створеній нею ілюзії та зможе усвідомити Вищий Шлях, який є і який їй призначений.
Розум людини є найбільшим покаранням, і одночасно розум людини є для неї можливістю, пройшовши через фізичний світ як крізь чистилище, очиститися
від всього небожественного й стати нарешті тим, ким
вона має стати ‒ Боголюдиною.
У вашій свідомості закладений ключ до вашого
просування. Доти, поки ви будете шукати тих, хто зовні вас винен у ваших бідах і ваших нещастях, ви будете займати позицію, що не веде до позитивних змінень.
Ви можете дуже довго міркувати, хто винен у тому
буревії, який був зовсім недавно й забрав сотні тисяч
людських життів. Але доти, поки ви не засукаєте рукава й не почнете роботу з ліквідації наслідків цього
буревію, нічого не зміниться.
Тому найголовніше для вас зараз ‒ зрозуміти, що
позиція пошуку винних за межами вас самих не є конструктивною позицією. Ви повинні зрозуміти, що ніхто,
крім вас самих, не несе відповідальність за все, що відбувається у вашому житті. І після цього ви повинні почати розплутувати клубок всієї тієї карми, яка вами
створена за сотні й тисячі втілень.
619

Ви відпрацьовуєте карму кожну секунду свого перебування на Землі, коли ви долаєте зовнішню ситуацію
у своїй свідомості й виробляєте правильне внутрішнє
ставлення до всього того, що відбувається навколо вас.
Тому, чим швидше ви перестанете шукати винних
за межами вас самих, тим швидше ви зможете подолати ті обмеження простору і часу, які ви на себе наклали.
Земля подібна до великого мурашника. І кожен окремий індивідуум на Землі пов’язаний з кожною живою істотою на планеті.
Наше завдання схоже на завдання сонця, яке освітлює ваш мурашник і посилає цілющі промені. І ці промені змушують вас просинатися, розминати задубілі за
ніч члени і рухатися, і займатися тією роботою, яку ви
повинні виконувати.
І ваш абсолютно унікальний інструмент, який ви
відточили за період вашої еволюції на планеті Земля,
стає замість вашого покарання вашим благословенням.
Тому що саме завдяки вашому розумові ви здатні піднятися до тих найбільших висот Божественної свідомості, до яких неможливо підійти, не маючи того абсолютно унікального досвіду, який ви придбали під час
своїх втілень на планеті Земля.
Ваш розум є тим, що занурило вас у безодню матеріальності, і ваш розум є тим, що допоможе вам вибратися з безодні матеріальності.
І Божественні якості вашого розуму, які ви придбали за період вашого тимчасового мандрування в матеріальному світі, залишаться та перейдуть разом з
вами в інший – Вищий Світ. А від нижчих якостей
вашого розуму, від вашого плотського розуму ви повинні відмовитися самі.
Тому ваше завдання – навчитися розрізняти в собі
все те, що від Бога, від того, що ви самі створили й що
620

належить цьому світові. Ваш фізичний світ подібний
до батьківського гнізда, у якому вам було затишно. Але
рано чи пізно настає момент, коли ви повинні розстатися з вашим гніздом. Тому що ви виросли, і ви готові
розправити крила й полетіти.
Нехай будь-яка догма, яку ви маєте у вашій свідомості, буде подолана.
Кожне пташеня, перед тим як вилупитися з яйця,
повинне власними зусиллями пробити шкаралупу. Тому
ваше завдання, і ваше найперше завдання, ‒ вашими
власними зусиллями пробити шкаралупу догм і придбати здатність неупередженого погляду на будь-яку
легенду.
Ваш ум, ваш розум є тим змієм-спокусником, який
спокусив вас на той шлях, який ви вибрали пройти на
планеті Земля.
І ваш розум є тим змієм мудрості, який наставить
вас у тому, щоб ви вибрали Вищий Шлях.
Подумайте, чи не настав для вас термін, і чи не
час вам почати докладати зусиль до того, щоб розбити шкаралупу догм і невігластва.
Подумайте над подвiйним змістом символу змія.
Змія-спокусника і змія мудрості.
Ви йшли вниз, і настала пора підніматися вгору.
Я ЄСМЬ Майтрейя, ваш Гуру.
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Напрацювання вашого Духа ‒
це те, що залишиться з вами
Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ
18 червня 2005 року

Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ. Я ЄСМЬ у тобі, і
Я ЄСМЬ всюди. Всюди Я ЄСМЬ.
Я ЄСМЬ присутній у кожній живій істоті.
Я ЄСМЬ ТЕ, із чого створений весь Всесвіт. Я ЄСМЬ
все це.
Коли твоя свідомість здатна буде відірватися від
земних мірок, ти зможеш вмістити те знання, яке
охоплює весь прояв. Тому зараз, доти, поки твоя свідомість обмежена, Я ЄСМЬ даю тобі тільки те, що
може сприяти зростанню твоєї свідомості й подоланню обмеження.
Створення цього Всесвіту ніколи не було підпорядковане обмеженому розумові, але тільки обмежений розум міг створити ту частину Всесвіту, яка має
обмеження простору і часу.
Якщо ви спробуєте підвісити троянду в повітрі, то
вона впаде. Якщо ви покладете троянду на землю, то
вона буде лежати.
Тому кожна стихія відповідає своєму призначенню.
І кожна річ використовується відповідно до свого призначення.
Щільний світ має свої закони. Неможливо до щільного світу застосувати Закони Вищого Світу. Це буде
подібно до троянди, яку ви захочете підвісити в повітрі.
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Однак нижчі світи підпадають під дію Законів Вищих Світів. І якщо троянда розквітла, то вона має зів’янути. Ваш світ подібний до цієї троянди.
Ви створюєте ваш світ, і ви ж будете знищувати
ваш світ. Спочатку ви створюєте те, що відповідає вашій нерозвиненій свідомості, потім ви згортаєте ілюзію через вашу свідомість. І в міру того як ви досягаєте
все нових і нових ступенів у пізнанні світу, ви щораз
більше наближаєтесь до пізнання Істини, і ваш світ
поступово наближається за своїми вібраціями до Божественного світу.
Щоразу, коли настає етап, створюються іскри. Кожна із цих іскор, або монад, служить зародком майбутньої істоти. Кожна істота проходить у своєму розвитку безліч стадій, поступово ущільнюючись і вдосконалюючись.
Спочатку ви були непроявленим мінералом, потім
ви стали каменем. Ви стали рослиною, і ви стали нижчою твариною.
Ви міняли свої нижчі тіла, але залишалася ваша
безсмертна частка.
Пройшли еони років, перш ніж ви отримали людські тіла, мало схожі на ваші теперішні тіла.
Потім ви набули фізичне тіло, розум. І тепер ви
стоїте на тій стадії своєї еволюції, коли ви повинні відмовитися від фізичного тіла завдяки піднесенню вашої
свідомості.
Ви були всім, ви пройшли всі стадії розвитку, перш
ніж ви досягли людської стадії розвитку. І на кожній
стадії розвитку ви мали всередині себе частку мене.
Я ЄСМЬ завжди з вами протягом всього вашого
шляху.
Я подібний до кристала, який опускається в роз623

чин і поступово бере з розчину все, що необхідно для
зростання.
Спочатку ви були просто Божественною іскрою, і
ви не мали форми. Потрібні були мільярди мільярдів
років, перш ніж ви досягли людської стадії еволюції.
І будуть потрібні ще мільярди мільярдів років, перш
ніж ви досягнете стадії розвитку найвищих істот цього
Всесвіту.
Як часто ви у вашому житті замислюєтеся про ці
речі?
Ваше життя так насичене подіями, що вам ніколи
зупинитися та задуматися. І доти, поки ви не зможете
роздумувати над питаннями світобудови, ви не зможете отримати знання про влаштування світобудови.
Ви повинні спрямовуватися, для того щоб отримати.
Якщо ви не маєте спрямування всередині вас, то ви
не зможете примагнітити з простору потрібні знання.
Процес розвитку свідомості дуже поступовий. Ви
подібні до дітей, і ви вимагаєте турботи, і ви отримуєте цю турботу від невидимих Iстот Світла, яких ви називаєте Ангелами, або Вознесеними Владиками, або
Богами. Ви завжди у вашій свідомості знаєте, що є
хтось, хто піклується про вас і спостерігає за вашим
розвитком. Але, як всім дітям, вам властиво захоплюватися вашими іграми. Ви граєте, і ви навіть не чуєте, як
ваші батьки вас звуть додому, тому що час настав.
Поклик Божественного світу не чутний фізичним
слухом. Сонце, коли посилає свої промені навесні на
Землю, не кричить траві, щоб вона починала пробиватися крізь землю. Але приходить термін, і паростки
пробиваються з-під землі. Приходить термін, і з’являється листя, і розпускаються квіти.
Подібно до променів сонця, ви отримуєте невидимі промені, які будять вашу свідомість і змушують
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вашу свідомість розпуститися подібно до квітів навесні. Це поклик того світу, у який ви маєте прорости.
Прорости вашою свідомістю.
А зараз ви подібні до зародків майбутньої істоти.
І так само, як метелик не схожий на лялечку, так само
й ви у вашій новій якості не будете походити на себе,
як ви виглядаєте сьогодні.
Ваша свідомість має здатність розширюватися та
набувати спроможність вміщувати в себе нові знання та
нові уявлення. Але якщо ви не будете прагнути до нових знань і закриєтеся від тонких енергій, які пронизують Землю, то ви не зможете прорости.
Багато насіння гине, так і не пробившись на поверхню землі. Але життя триває, і енергія цього насіння продовжує брати участь у побудові світу.
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Ваша вічна частина не може бути знищена, але вона
може втратити індивідуальність, ваш досвід, який ви
напрацювали за мільйони й мільярди років, коли були
каменем і стали рослиною, нижчою твариною, вищою
твариною та стали людьми.
Ваша свідомість і ваш індивідуальний досвід є для
вас найголовнішими. Це те, що залишиться з вами після того, як закінчиться ваша людська еволюція, і це те,
що перейде з вами у Вищі світи й допоможе вам існувати в цих світах. Коли ваша свідомість переростає той
світ і ту форму, у якій ви тимчасово перебуваєте, турботливі руки пересаджують вас в інші тіла, які будуть
мешкати в інших світах.
Це подібно до того, як дбайливий господар пересаджує квітку, яка переросла свій колишній горщик, у
просторіший горщик, щоб вона продовжила своє зростання.
Своєю свідомістю ви пробиваєтеся у все нові й
нові світи. І щораз ви маєте можливість отримати саме той світ, який відповідає рівню вашої свідомості.
Зараз ви перебуваєте у вашому світі. І ви ще довго
будете перебувати у вашому світі, поки не переростете
ваш світ і не полинете у своїй свідомості у Вищі світи.
Однак не буде вірним відчувати пригнічення від
нескінченної низки світів, які вам належить відвідати.
Ви маєте навчитися відчувати радість від перебування
в кожному із світів. І ця радість не схожа на радість від
задоволення ваших бажань і пристрастей. Є інша радість. Радість Божественна, радість без причини. Радість від того, що світить сонце, радість від того, що
ви живете, дихаєте. Радість від дзюрчання струмка, від
шелесту трав, від виду хмар.
Ви набагато більше тих форм, які ви зараз носите.
І настане час, коли ви зміните ці форми. Але ваша Ра626

дість та інші почуття, які вічні, перейдуть з вами в нові
світи й будуть жити всередині вас постійно. І одне з
найважливіших почуттів – це почуття Любові, яке набуває дедалі більш витончені властивості й прояви в
міру піднесення вашої свідомості.
Є якості й властивості, які притаманні всім світам. І одна із цих якостей – це якість Любові, почуття
Любові.
Те, що приховано від вас за тими предметами, які
вас оточують, те, що не видно з тієї точки часу і простору, у якій ви перебуваєте зараз, розкриється з новою
силою, у міру того як ви зможете підвищити вашу свідомість і вирватися за межі вашого світу.
Мир. Гармонія. Краса. Багато якостей, що не здаються вам цінними зараз, але які мають цінність у Вищих світах таку саму, як у вашому світі мають золото й
алмази.
Якості Духа, напрацювання вашого Духа ‒ це те,
що залишиться з вами.
Ви забудете вашу професію. Вона вам не буде
потрібна в іншому світі. Ви забудете про свої звички,
вони здадуться вам непотрібними. Але ви збережете
ті якості, які мають неминущу цінність у всіх світах.
Тому знайдіть час і подумайте, які ваші якості можуть бути вам корисні у Вищих світах. Розвивайте в
собі ці якості, і не дозволяйте суєті, що навколо вас,
заглушити ці якості у вас.
Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ.
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Учення про свободу¹²
Улюблений Ель Морія
19 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія, який прийшов знову!
Сьогоднішня наша зустріч, сподіваюсь, буде корисна для вас і вашого пізнання світу. Багато днів ми
домагалися, щоб новий Посланник змогла сприймати
не тільки ті знання, які в тій чи іншій мірі, були присутніми в її свідомості раніш, але й щоб вона змогла
навчитися передавати ті знання, які є абсолютно новими для неї. Тому з кожним разом ми отримували можливість давати дедалі більш розширене знання та розуміння.
Ви знаєте, що Всесвіт влаштований таким чином,
що кожен рівень цього Всесвіту, що має інший ступінь
свідомості, відокремлений від попереднього й подальшого рівнів свого роду непроникним енергетичним
бар’єром. І ви набуваєте здатність долати ці бар’єри
тільки в такому випадку, коли набуваєте певний внутрішній енергетичний потенціал, який дозволяє вам це
робити. Та енергія, яку ви здатні засвоїти, визначається ступенем розвитку вашої свідомості. Чим більш розПід час приймання диктовки стався збій комп’ютера. Приймання
диктовок здійснюється мною з одночасним записом інформації, що
надходить на комп’ютер. Мені вдалося відновити тільки початок
прийнятої диктовки. Велика частина набраного тексту була знищена.
Поки я намагалася відновити зниклий текст, я вийшла з потоку й не
змогла продовжити приймання диктовки. Тому тут публікується те,
що вдалося зберегти. Т.М.
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винутою свідомістю ви володієте, тим до вищих енергетичних шарів ви маєте доступ. Тому рівень ваших
вібрацій дає вам певний ступінь свободи.
Практично весь розвиток полягає в набутті вами
більшого ступеня свободи, який дозволить вам охоплювати у вашій свідомості більшу кількість енергетичних шарів і мати доступ до більшої інформації.
Парадокс полягає в тім, що ви спочатку повинні відмовитися від своєї вільної волі в тому вигляді, як
ви це розумієте на вашому людському рівні свідомості. Свобода в людському розумінні означає свободу в
задоволенні ваших бажань, і якщо закони вашого суспільства не будуть у примусовому порядку обмежувати свободу окремих членів суспільства, то неприборкані бажання деяких членів суспільства будуть здатні
завдати шкоди всій людській популяції, яка існує на
планеті.
Спочатку ви повинні добровільно у своїй свідомості відмовитися від вашого плотського розуму й пов’язаних із цим розумом ваших людських бажань і потреб. Після цього ви набудете великий ступінь свободи, пов’язаний з доступом на вищі енергетичні й інформаційні рівні...
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Підходьте, запалюйте ваші смолоскипи
й несіть Світло людям планети Земля!
Улюблений Ланелло
20 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ланелло, який прийшов знову!
Щоразу, коли я до вас приходжу через цього Посланника, я відчуваю внутрішній трепет і радість від
того, що ми, нарешті, маємо можливість звернутися до
настільки вдячної аудиторії.
Нас чекають великі справи, і здійснення цих справ
неможливе, якщо ви, кожен з вас, Синів і Дочок Світла, не будете докладати всіх своїх зусиль для здійснення наміченого. Тільки спільні зусилля, які будуть
докладати світлоносці зі свого боку й Вознесені Сонми зі свого боку, здатні продемонструвати приклад
швидких змінень, які грядуть і які ми передбачаємо.
На порядку денному дуже чітко стоїть об’єднання
всіх світлих сил. Незалежно від віросповідання, країни,
расової та національної приналежності. Більш старше
покоління людей, яке живе в Росії, пам’ятає той ентузіазм і ту радість спільної праці й зусиль, що вони
докладали при устрої, який був названий соціалізмом. Насправді радість спільної праці й радість спільних зусиль ні із чим не можна порівняти. І це те, що
нам необхідно відродити.
Індивідуалізм і роз’єднання не є ознакою розвиненого суспільства, розвиненого суспільства в Божественному сенсі. Суспільство, котре є Общиною Святого
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Духа, засноване на спільній праці й спільних зусиллях. Коли кожен дбає про загальну справу, і кожен
може розраховувати на допомогу й підтримку у важку хвилину. Принципи побудови Общини відомі давно. І вам треба докласти тільки особистих зусиль і
спрямованість для створення таких Общин Духа.
Зародження Нової Общини у вашій свідомості, у
ваших розумах і серцях як і раніш є першочерговим
завданням. Ви даремно сподіваєтеся, що прийдуть добрі дяді й піклуватимуться про вас і про ваше майбутнє.
На жаль, влада у всіх практично країнах, як фінансова, так і політична, зосереджена в руках людей,
які не мають у своїх серцях Бога. Кожна людина, яка
орієнтована на Бога, орієнтована на служіння ближньому. Тому всі, хто прагне використовувати будь-які
засоби для особистого збагачення та зростання особистого впливу, не діють від імені Бога й не мають
нічого спільного з Богом.
Для того щоб щось змінилося у світі і в кожній нації і народі, необхідно протиставити хижацькому ставленню до ближнього, до світу і його ресурсів Божественне ставлення. Насправді у світі постійно відбувається боротьба цих двох сил. Сил, які діють в ім’я Загального Блага, Добра, і сил, які діють для задоволення
інтересів особистості, его. І кожна людина перебуває
під впливом цих сил. Ці дві сили можуть впливати
на людину як ззовні, так і зсередини. І весь розвиток
людства відбувається тільки під впливом цих двох сил.
Однієї сили, яка прагне посилити ілюзію цього світу,
і іншої сили, яка прагне до затвердження того світу,
який перебуває поза проявленою ілюзією. Тому кожен
з вас може виступати на боці тієї чи іншої сили. Ви не
можете зайняти нейтральну позицію. Це буде схоже
на те, коли ви будете прагнути зберегти стан спокою,
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перебуваючи посередині стрімкого потоку гірської
ріки. Ви можете підкоритися потоку, але вас знесе, і
невідомо, з висоти якого водоспаду й на які гострі камені ви змушені будете приземлитися. Ви повинні докладати зусиль, щоб перейти бурхливу ріку життя,
утриматися на плаву й досягти іншого берега.
Якщо ви охопите поглядом всесвітню історію минулого і теперішнього, то ви помітите, що сили, які
стоять на боці ілюзії, завжди перемагали. Вони й зараз
продовжують займати владні позиції та перебувають
при владі в кожній нації та стоять за всіма урядами, що
існують на Землі. Однак ці сили ніколи не мали доступу до Божественної енергії та завжди змушені були
використовувати найнижчі інстинкти й бажання натовпу для того, щоб отримати енергію, яка є в кожній людині, але до якої вони були позбавлені доступу внаслідок своїх безбожних дій, що тривають з життя в життя.
Навпаки, людина, яка міцно стоїть на позиціях Сил
Світла, має доступ до Божественної Енергії, і їй не треба спиратися на натовпи послідовників. Вона сама віддає свою енергію кожному, хто здатний цю енергію
прийняти й використовувати на благо розвитку еволюцій Землі.
І, незважаючи на те, що вам здається, що все навкруги погано й Земля загрузла в індивідуалізмі й у
найнижчих проявах, доти, поки у втіленні перебувають
світлоносці, люди, здатні нести Світло у своїх тілах і
відстоювати інтереси Добра й Загального Блага, готові задля затвердження Загального Блага пожертвувати
всім, включаючи власне життя, доти завжди є надія на
Перемогу. І Перемога буде здобута рано чи пізно, тому
що такий задум Бога для планети Земля!
І сьогодні, коли у втіленні перебуває так багато
світлоносців, Перемога близька як ніколи раніше!
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Ваше розділення, небажання та невміння світлоносців, які належать до різних релігійних напрямків,
об’єднатися є вашим найголовнішим ворогом на нинішньому етапі.
Тому ви повинні вчитися знаходити загальні точки
дотику, приходити до загальних поглядів зі, здавалося
б, абсолютно різних питань.
Проаналізуйте ваші невдачі в тих ситуаціях, коли
ви хотіли й не могли домовитися між собою. Я впевнений на 99,99%, що причиною ваших невдач у спробі
прийти до єдності й загального погляду з якого-небудь
питання є ваша гординя, ваша впевненість, що тільки
ви знаєте всю повноту Божественної Істини, а всі інші
помиляються. І ви готові терпіти біля себе тільки тих
людей, які підтакують вам і заглядають у рота.
Тому перше, чому ви маєте навчитися, ‒ це упокорити свою гординю та вступати в діалог з тими течіями й групами, котрі здатні до ведення діалогу. Ви
633

повинні вчитися домовлятися між собою й робити загальні справи.
Тільки в такому випадку, коли ви даєте Богові можливість діяти через вас, Бог використовує цю можливість.
Тому робота над собою, подолання тих своїх недоліків, які змушують вас вважати, що ви непогрішні
й завжди праві, ‒ це те, що ви повинні почати робити
негайно.
Якщо ви упокорюєте свою гординю та надаєте Богові можливість діяти через вас, то ви завжди зможете
порозумітися і домовитися з такими самими відданими
служителями.
Усе, що розділяє, є результатом дії тих сил, що
множать ілюзію. Тому ви повинні прагнути до об’єднання. Ваша сила в єдності. Спираючись на людей та
об’єднуючись із людьми, у серцях яких живе Бог, ви
стаєте непереможними й невразливими для сил зла, котрі все ще правлять бал на цій планеті. Ніяке багатство
світу й ніяка фінансова й політична влада не можуть
протистояти вам, якщо всередині вас живе Бог. Ви стаєте єдиними з Богом, і ви стаєте єдиними з кожною
живою істотою на планеті Земля, у чиїх серцях перебуває Бог, і немає ніякої сили в цьому світі, яка зможе
вам протистояти.
Тому що неможливо боротися з Богом, це все одно,
що йти проти рожна.
Ми щиро сподіваємося, що ці диктовки й те Світло, що міститься в цих диктовках, сприятимуть об’єднанню всіх сил Світла, усіх світлоносців, які перебувають у втіленні зараз.
Підходьте, запалюйте ваші смолоскипи й несіть
Світло людям планети Земля!
Я ЄСМЬ Ланелло.
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Ваша свідомість є єдиним обмеженням
вашої Божественної Свободи
Улюблений Ель Морія
21 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія, який прийшов до вас знову.
Ситуація, що виникла при прийманні моєї диктовки минулого разу¹³, нагадала про те, що сили, які нам
протистоять зберігають свою боєздатність і готові скористатися будь-яким проломом у нашій обороні.
Три загони ангелів, по 144 ангела в кожному із загонів, забезпечують кожне приймання диктовок.
Крім цього, задіяні легіони ангелів захисту Архангела Михаїла. І, незважаючи на, здавалося б, непроникну стіну захисту, силам пiтьми вдається нанести нам
поразку в найбільш невідповідну мить.
Що ж, цей світ є полем битви між двома протиборчими силами. І доти, поки зі свідомості останнього індивідуума, який перебуває у втіленні, не буде стерте
будь-яке почуття боротьби, битва буде продовжуватися.
Уявіть собі два війська, які готові до битви. Ряди
бійців розташовані в бойовому порядку. Обличчя напружені. Кожен воїн тільки чекає команди, щоб вступити в бій.
Ваше становище у світі подібно до становища цих
воїнів.
Під час приймання диктовки Ель Морії 19 червня 2005 року через
збій комп’ютера пропала велика частина тексту диктовки.
13
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А тепер уявіть собі, що відбувається диво. Крізь
грізні хмари, що нависли над полем битви, з’являється
промінь сонця, який освітлює і поле брані, і напружені
й похмурі обличчя воїнів. Ви можете собі уявити хоч
би на мить, що може статися диво, і ласкаві промені
сонця, що пробиваються крізь хмари, здатні розчинити будь-які ворожі почуття в серцях воїнів? Ви можете
собі уявити, що внутрішній стан воїнів може змінитися? Досить однієї думки, одного імпульсу із серця
кожного воїна, щоб свідомість і зовнішній розум кожного учасника битви набули більш піднесений характер.
Коли ви здатні у своїй свідомості піднятися на інший, більш високий рівень, то ви можете помітити, що
все те, що розділяло вас із вашими ворогами й суперниками, утрачає будь-який сенс. Тому що ви завмираєте перед тією красою та всеосяжністю Божественної
Істини, котра раптом відкривається вашому погляду.
І ви вже не здатні відчувати жодних ворожих почуттів.
Тому що ви відчуваєте вашу єдність із кожною часткою життя. І ви відчуваєте біль кожної частки життя.
І ви розумієте, що будь-яке почуття боротьби, будьякі почуття ненависті й неприязні не є Божественними
почуттями. І люди, які підпали під вплив цих негативних почуттів, заслуговують тільки жалю.
І ви розумієте, що ви можете надати цим людям
допомогу. Ви здатні наділити їх своїм почуттям Любові, своїм розумінням і дати їм ту частку Божественної Енергії, яка дозволить вашим супротивникам відчути вашу Любов.
Так само, як сонце, яке виблискує крізь хмари, здатне інколи дати вам промінь надії та наділити вас почуттям любові й жалю, так само й ви можете наділити кожну людину, з якою ви зустрічаєтесь у своєму
житті, Любов’ю вашого серця.
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Повірте мені, тільки Любов здатна витіснити всі
негативні прояви з вашого світу.
Однак я б хотів повернутися до теми нашої перерваної бесіди. Повернутися до якості Свободи, Божественної Свободи, до того, як цю якість розуміємо ми,
Вознесені Сонми.
Розуміння Свободи як відсутність будь-яких обмежень і вседозволеність є спотворенням тієї якості Божественної Свободи, яка притаманна Вознесеним Сонмам.
Так само, як у вашому світі ви обмежуєте будь-які
прояви невгамовних бажань і прагнень окремих індивідуумів, які здатні завдати шкоди іншим людям, так
само існує обмеження в Божественному світі.
І той енергетичний бар’єр, який існує між нашими
світами, не здатний пропустити в наш світ тих індивідуумів, які не підкорили свою свідомість Законові, що
існує в цьому Всесвіті.
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Будь-які недосконалі вияви, серед яких і недосконала якість свободи, яка присутня в розумах смертних, не
можуть проникнути за завісу, що розділяє наші світи.
І для того щоб ви змогли подолати енергетичний бар’єр, що розділяє нас, ви повинні послідовно відмовитися від кожної небожественної якості й небожественного вияву у вашій істоті, замінити все це досконалими зразками, досконалими проявами.
І в міру того як ви проводите цю непросту роботу
над собою, ви звільняєтесь від негативних енергій, що
містяться у ваших аурах. Ваші аури набувають співзвуччя з Божественною реальністю, чакри розкриваються, і рівень ваших вібрацій дозволяє вам спочатку короткочасно перебувати в нашому світі, в ефірних
октавах, а в подальшому, коли ви закріплюєте ваші
досягнення та підтверджуєте досягнутий вами рівень
проходженням численних тестів, ви придбаєте право
бути присутніми серед Вознесених Сонмів і стати одним з нас.
І в обмін на відмову від ваших недосконалих якостей і вашого людського розуміння свободи ви набуваєте Божественну Свободу. Не як вседозволеність, а як
добровільне підпорядкування всього свого єства досконалому Законові, прийнятому в цьому Всесвіті. І тільки тоді ви набуваєте той ступінь свободи, який дозволить вам долати кордони між світами й мати доступ до
будь-якої інформації. Ви зможете відвідувати наші бібліотеки, зможете переглядати записи Акаші. Ви отримаєте доступ до будь-якої інформації, яку буде здатна
вмістити ваша свідомість.
Тому ваша свідомість є єдиним обмеженням вашої
волі, вашої Божественної Свободи.
Якщо рівень вашої свідомості невисокий, але ваше
прагнення до подорожей в інших світах величезне, то
ви можете залишати ваші тіла й у вашому астрально638

му тілі подорожувати астральними світами. Однак вам
ніколи не треба забувати, що ваш рівень свідомості є
вашим обмежувачем. І ви будете здійснювати свої
подорожі тими світами, які мають рівень вібрацій,
відповідний вашим вібраціям.
Тому ми говоримо, що світи відкриті для вас, але
все-таки основним вашим завданням є турбота про
вашу свідомість, про рівень вашої свідомості, і прагнення позбавитися будь-якої недосконалості, яка перешкоджає вашому розвиткові.
Ви проростаєте своєю свідомістю у все нові й нові
світи. Ви проростаєте крізь різні рівні Небес. І ви прагнете все вище й вище до Безмежності.
Однак доти, поки ви перебуваєте у вашому щільному, проявленому світі, ви ніколи не маєте забувати,
що і в цій сфері вашої діяльності, як і в будь-якій іншій, можливі спотворення. І ви можете шляхом тренувань або, згадавши досвід минулих життів, опанувати
вихід з вашого тіла, але якщо ви не досягли певної міри чистоти ваших чотирьох нижніх тіл, то ваші подорожі будуть проходити тими рівнями астрального й ментального планів, які близькі вам за вібраціями. І в цих
подорожах ви не зможете отримати ніякої користі для
розвитку вашої душі. Ці ваші вправи будуть схожі на
подорожі наркоманів, які за допомогою вживання різних хімічних речовин досягають стану, при якому їхні
тонкі тіла відділяються від фізичного тіла й подорожують астральним планом.
У міру того як світи зближуються, буде з’являтися
все більш і більш людей, котрі будуть набувати здатності спілкування з істотами, які живуть у тонких світах.
І від вас буде потрібне все ваше розрізнення, щоб
скласти думку про оповідання та досвіди подорожей в
інших світах, що описані.
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Ви завжди маєте пам’ятати, що подібне притягується до подібного, тому прослідкуйте за людиною, яка
вам розповідає про свої досвіди й експерименти, спостерігайте за її судженнями й вчинками, і вам стане
ясно, якими світами ця людина може подорожувати.
Немає нічого незвичайного в тім, що люди можуть подорожувати астральним i ментальним планами.
Ви робите це щоночі. Але питання полягає в тім, наскільки ці подорожі сприяють розвиткові вашої свідомості й наскільки вони сприяють вашому просуванню
Шляхом.
Має сенс тільки ваше вдосконалення в Богові, а
ваші прихильності до астрального й навіть ментального планів із часом повинні бути подолані так само,
як ваші прихильності до фізичного плану.
Тому що нижчі рівні тонкого плану не можуть дати
вашій душі тих знань, яких вона потребує. Ви можете
довго блукати долиною, але ми звемо вас на вершину ‒
Вершину Божественної свідомості.
Я радий, що наша сьогоднішня розмова відбулася.
Я ЄСМЬ Ель Морія,
і до зустрічі!
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Ви повинні йти Вищим Шляхом
Гаутама Будда
22 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Гаутама Будда, який прийшов до вас цим
днем літнього сонцестояння.
Кожен із днів, котрий пов’язаний зі знаменним положенням планет, важливий сам по собі.
Коли-небудь людство Землі здатне буде повернутися до розуміння тих знань, що були відомі найдавнішим
цивілізаціям, які існували на Землі багато десятків і
сотні тисяч років тому, але тепер стали недоступними
людству Землі.
Секрет цього дуже простий. Якщо ви знаєте те, на
що вказують вам зірки, і не виконуєте вказівок зірок,
то ви втрачаєте знання.
Так само, коли ми даємо вам ці знання, котрі містяться в цих диктовках, і ви не виконуєте їх у своєму
житті, не керуєтеся цими знаннями у своєму повсякденному житті, то знання забираються.
Вам дається можливість, Божественна можливість,
заслужена в багатьох життях мучеництвом і мученицькими смертями носіїв Світла. Ви отримуєте можливість мати це чисте джерело Божественної Істини й Божественного натхнення.
І якщо ви не скористаєтеся тими знаннями, наставляннями й ученнями, що викладені в цих диктовках, то
ви втратите можливість прориву у вашій свідомості.
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Ви втратите можливість підйому на наступну вершину вашого сходження до Божественної свідомості.
І навпаки, якщо кількість людей, здатних до сприйняття та застосування знань, що ви отримуєте із цими
диктовками, буде рости й досягне деякої критичної
маси, то потік Божественного знання буде збільшений
і посилений. Не тільки через цього Посланника, але й
через десятки й сотні інших Посланників, які зможуть
пройти свої посвячення завдяки спільним зусиллям
кожного світлоносця, котрий зможе керуватися у своєму житті знаннями й наставляннями, викладеними в
цих диктовках. Кожному наступному, хто пройде відповідні посвячення та набуде можливість говорити від
нашого імені, буде потрібно набагато менше зусиль
для здобуття своїх здібностей.
І кожен з вас повинен пам’ятати про те, що, вступаючи своєю свідомістю в загальний потік, беручи
участь у поширенні знань та інформації, навіть просто
керуючись наставляннями, отриманими від нас, у своїх
життях, ви створюєте можливість більшого взаємообміну між нашими октавами, ви сприяєте зближенню
наших світів.
Процес зростання свідомості людства є колективним процесом. Завжди Бог посилав своїх посланників
і пророків, і щораз людству був даний шанс. І цей
шанс рідко був використаний при житті наших посланників. Однак той імпульс, котрий свідомість подвижника приносила на фізичний план планети Земля, здатен був розбудити свідомість тих індивідуумів,
які були готові, і відбувався ривок у свідомості людства. Дуже важливо донести імпульс до фізичного плану планети Земля, проте не менш важливо, щоб знайшлися ті, хто підхопить цей імпульс і зможе його використовувати в повсякденних справах.
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Дається енергія для творення. Дається енергія для
розширення вашої свідомості. І те, як ви скористаєтеся
цією енергією, буквально визначить подальший хід історії.
Свідомість світлоносця готова спалахнути як факел під впливом Божественної Енергії. Однак набагато
важливішим є завдання несення факела. Збереження та
підтримка вогню протягом значного проміжку часу. Не
думайте, що ваша діяльність із підтримки вогню пов’язана тільки із читанням молитов і велінь. Ви повинні
кожну секунду вашого перебування на Землі керуватися нашими вказівками й постійно, у будь-якій життєвій
ситуації йти Вищим Шляхом.
Ніколи не треба забувати про те, що ви прийшли у
ваш світ, щоб набути досвід. І ви робите вибір кожну
хвилину вашого перебування на Землі, як направити
одержувану вами енергію.
Постійно зберігати Божественне співзвуччя і при
цьому перебувати в гущі життя ‒ це те, що зараз вимагається від вас. Ви постійно повинні перебувати у вашій свідомості на горніх вершинах. Проте постійно
відчувати під ногами земний ґрунт. І точно так само,
як ви керуєтеся у вашому житті законами тієї країни, у
якій ви проживаєте, ви повинні постійно керуватися
Божественним Законом у вашому житті.
Завжди є можливість іти Вищим Шляхом, і завжди
є можливість скотитися вниз.
І в ту мить, коли ви робите вибір у скрутній ситуації вашого життя, завжди згадуйте про те, що ви набагато більше, ніж ваше фізичне тіло. Ви маєте Божественну природу, і ви безсмертні. Тому, коли ви робите
ваш вибір, завжди керуйтеся тим, як буде корисно для
вашої душі.
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Якщо вам треба кривити сумлінням для того, щоб
зберегти свою роботу, підстроюватися та лестити вашому керівникові, щоб зберегти своє робоче місце,
завжди дбайте про вашу душу. Ваша душа завжди знає,
як буде правильно вчинити в будь-якій ситуації. І нехай ваші вчинки будуть іти врозріз із думкою більшості
людей, які вас оточують, і думкою дуже близьких вам
людей, завжди намагайтеся робити так, як буде вірно з
погляду вашої Вищої частини.
Завжди тримайте перед собою образ Ісуса. Адже
він міг уникнути мученицької смерті. Він міг докласти
зусиль і навіть стати царем. Будь-який з його учнів був
готовий пожертвувати своїм життям, щоб вступити в
сутичку й відстояти свого Вчителя. Однак Ісус був
розп’ятий. Кожен з вас має керуватися в житті тим
прикладом, який вам даний. І коли перед вами постає
питання, поступитися своїми переконаннями, своїм
сумлінням і зберегти свою роботу або щось, що має
для вас цінність, то ніколи не забувайте, що є щось
більше у вашому житті, ніж просто задоволення ваших фізичних потреб.
Ви повинні йти Вищим Шляхом і завжди вибирати
Вищий Шлях.
Я був принцом, і я мав все. Я мав молоду дружину,
і в мене народилася дитина. Я мав все, про що тільки
може мріяти людина, коли вона живе на Землі. Однак я
знав, що є щось більше, заради чого ми приходимо на
Землю. І я кинув все й пішов.
Багато років минуло, перш ніж я зміг знайти свій
Шлях. І цей Шлях не був пов’язаний з багатством, будинком або родиною.
Є Вищий Шлях, яким рано чи пізно підете ви
всі.
Це не означає, що я закликаю вас всіх кидати
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свої сім’ї і йти у скит. Ваше життя надає вам набагато більші можливості для проходження посвячень.
Ви сходите у своїй свідомості, і ви приймаєте ті
рішення, які сприяють розвиткові вашої свідомості. Ви
робите ваші вибори, керуючись Вищим Законом. І якщо
вам вдасться пройти ваші посвячення та досягти рівня
свідомості Христа й Будди, не віддаляючись із вашого звичайного життя, то це якраз те, що вимагається від
вас на нинішньому етапі розвитку людства.
І ще: ви ніколи не повинні забувати, що, як тільки
ви досягаєте прориву у вашій свідомості, то змінюється ваше оточення. Відходять ті люди, які не готові
прийняти новий рівень вашої свідомості, і підходять ті
люди, які мають з вами подібні вібрації. Не забувайте
також про те, що коли один робить прорив у своїй
свідомості, то він впливає на всіх людей, з ким він
пов’язаний кармічно в цьому житті. І багато душ, отримавши необхідний імпульс через цю людину, здатні
розкрити свою свідомість і зробити прорив.
Завжди пам’ятайте, що ви всі пов’язані між собою
на тонкому плані й перемога одного приводить до підвищення свідомості багатьох.
Кожен з вас цінний на своєму місці, і кожен з вас
здатний робити ту роботу, для якої він прийшов у втілення, перебуваючи саме в тому місці, де він народився та живе.
У вашому житті завжди є місце подвигу, і подвижництву, і геройству.
Тому що для багатьох змінення свідомості означає
буквально змінення всього їхнього життя. Ви не зможете більше проводити незліченні години за загальними
застіллями. Ви не зможете виносити вібрації рок-музики. Ви змушені будете відмовитися від всього у вашому оточенні, що не відповідає Божественним вібра645
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ціям. І для багатьох з вас це буде подібно до того вчинку, який здійснив я, коли пішов з палацу мого батька.
І тоді, коли ви вибираєте поразку й не будете боротися з вашими противниками, утративши все й дозволивши вашим ворогам розіп’яти вас, то ви зробите те,
що зробив Ісус 2000 років тому.
Повірте мені, у кожного з вас є в житті моменти,
коли ви можете зробити вчинок, який дорівнює за своїм духовним досягненням тим вчинкам, які здійснювали святі у всі часи.
І якщо ви не бачите, що ви повинні робити і як
вчинити, не лукавте перед собою. Ваша душа завжди
знає Вищий Шлях. І ваша зневіра, і жалість до себе,
і нудьга говорять саме про те, що ви не робите й не
бажаєте робити те, для чого ваша душа прийшла у
втілення.
Ті світлоносці, які виконують свій обов’язок і
свою місію, горять і несуть своє Світло світові, не знаючи ні сну, ні відпочинку.
Ви розбуджені. Невже ви знову ляжете спати, перевернувшись на інший бік?
Я ЄСМЬ Гаутама Будда.
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Про можливість полегшення
карми наступного місяця
та листи до Кармічного Правління
Улюблений Сурія
23 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Сурія, який прийшов до вас цим днем через мого Посланника.
Сьогоднішній день є днем, коли ви можете докласти своїх молитовних зусиль і направити енергію молитви для трансмутації карми наступного місяця. Вам
буде дано рівно стільки з того, що ви просите, наскільки дозволить чистота вашого серця, щирість і наскільки дозволить Закон Карми.
Тому я рекомендую вам не лінуватися та працювати цього дня. Ви навіть можете присвятити всі справи,
які ви будете здійснювати в цей день, трансмутації карми. Уявіть собі, коли ви миєте посуд або прибираєте
вашу квартиру, що ви змиваєте всі кармічні нашарування минулого з всього, до чого торкається ваша рука.
Вода є вашим помічником.
Ви можете продовжити ваш експеримент і перенести його в ментальну площину. Ви можете уявити
собі, як ви берете ганчірку й змиваєте всі ваші нечисті думки, які коли-небудь відвідували вас. Потім ви
перейдете на астральний план і будете змивати всі нашарування ваших негативних почуттів.
Уявіть собі, що ви проводите генеральне прибирання у всіх своїх тілах.
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Ви можете уявити собі, як ви берете ваше ментальне тіло або астральне тіло, знімаєте їх, як одяг, і
витрушуєте з них весь пил недосконалих думок і почуттів. Повітря ‒ ваш помічник.
Ви можете помістити ваші тіла на сонці й підставити їх променям яскравого літнього сонця, щоб
воно трансмутувало сліди вашої карми. Сонце ‒ ваш
помічник.
Ви можете уявити собі, як фіолетове полум’я проникає наскрізь у всі ваші тіла й випалює все, що не
від Бога, у ваших чотирьох нижніх тілах. Полум’я ‒
ваш помічник.
У цей день починається засідання Кармічного Правління на Землі. Ви можете звернутися в Кармічне Правління з вашими листами й проханнями. Ваша справа ‒
попросити про допомогу. Справа Кармічного Правління – розглянути ваше прохання та надати вам ту допомогу, яку може вам надати космічне милосердя. Попросіть ангелів доставити ваші листи за призначенням,
не забудьте поставити своє ім’я та прізвище, дату й
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спаліть лист. Якщо ви залишите собі копію вашого
листа, то ви через деякий час виявите, що багато що,
коли не все, про що ви просили Кармічне Правління,
здійсниться.
Тягар карми, котрий висить над людством, надто
великий, і Вознесені Сонми використовують буквально
будь-яку надану можливість, щоб допомогти вам, людям
Землі, які перебувають у втіленні. Не нехтуйте дарованими вам милостями й можливостями.
Космічний Закон не дозволяє нам втручатися у
вашу карму, якщо ви не просите нас про втручання.
Але як тільки заклик вимовлений i заклик почутий,
Вознесені Сонми готові надати вам всю можливу допомогу.
Однак не варто вам повністю покладатися на Вознесені Сонми. Якщо людина просить один раз про те,
щоб ми допомогли їй позбавитися важкої карми, яка
нависла над нею, наприклад, карми аборту, ми допомагаємо. Однак, якщо проходить якийсь час і людина знов робить той самий вчинок, що веде до створення карми, у такому випадку Вознесеним Сонмам
набагато важче надати допомогу.
Тому щоразу, коли ви просите про допомогу в позбавленні вас від наслідків ваших неправильних дій
у минулому, ви повинні цілком усвідомлено брати на
себе зобов’язання не повторювати тих вчинків у вашому житті, які призвели до створення карми.
І якщо вам важко постійно тримати в голові ваше
зобов’язання не творити карму, тоді візьміть чистий
аркуш паперу й напишіть на цьому аркуші все, що, ви
знаєте, є у вас негативного й чого ви б хотіли позбавитися. І щораз, коли ви беретеся до свого молитовного ритуалу, направляйте енергію молитви на розчинення тих енергій, що містяться у ваших чотирьох
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нижніх тілах і які лягли важким тягарем на ваші тіла
саме через скоєння вами в минулому тяжких вчинків.
Якби знання Закону Карми, або Закону відплати,
знайшло широке розповсюдження серед людей Землі,
і особливо серед молоді, то вдалося б запобігти багатьом вчинкам людей, які вони здійснюють через своє
невігластво.
Знання Закону Карми є першим кроком, який потрібний будь-якому індивідууму, щоб не грішити й діяти
у своєму житті, керуючись Божественними принципами.
Тому основним завданням кожного з вас найближчим часом буде завдання ознайомлення якомога більшої кількості людей із Законом Карми, або вiдплати.
І найкращим буде ваш особистий приклад, який
ви покажете вашій дитині, вашій родині, вашим колегам по роботі.
Негативна енергія не може зникнути сама по собі,
але енергія ваших молитов може розчинити негативну
карму точно так само, як ваші візуалізації, які я навів
на початку нашої сьогоднішньої бесіди. А енергія благої карми, яку ви створюєте вашими правильними діями, може бути спрямована на ваше прохання на полегшення кармічного тягаря і на те, щоб відпрацювання карми пройшло для вас найлегшим шляхом.
Ви зобов’язані відпрацювати карму ваших невірних вчинків, але ви можете відпрацювати цю карму,
наприклад, упавши й отримавши перелом, або просто
відбутися легким забиттям чи синцем.
Тому я рекомендую вам звернутись із проханням
до Кармічного Правління сьогодні або в найближчі дні.
Ви можете також у вашому листі вказати, що конкретно ви зобов’язуєтеся робити для того, щоб енергія ваших благих вчинків була спрямована на полегшення
вашого кармічного тягаря.
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Це може бути взяття на себе зобов’язань читати
певну кількість молитов або Розаріїв впродовж якогось
проміжку часу. Це може бути також взяття на себе зобов’язань у допомозі нужденним або немічним.
Беріть на себе тільки ті зобов’язання, які, ви точно
знаєте, вам під силу виконати. Тому що, коли ви візьмете на себе надто великі зобов’язання в надії відпрацювати якомога більш карми, ви можете не впоратися
з навантаженням. Тому що, не забувайте, що вам доведеться проходити у вашому житті тести й підтримувати найвищий стан свідомості, незважаючи на всі перешкоди й життєві негаразди, з якими вам доведеться зустрітися.
І негативні вібрації, роздратування, яке ви можете
відчувати, якщо не впораєтеся із взятими на себе зобов’язаннями, можуть перекреслити позитивний ефект від
ваших правильних вчинків і дій.
Ваше завдання полягає не в тім, щоб нагрішити
й потім замолити свої гріхи. Ваше завдання полягає
в тім, щоб не творити нової карми. Стару карму в тій
чи іншій формі вам все одно доведеться відпрацювати. Тому стежте уважно за тим, щоб не створювати
нової карми.
Сьогоднішня розмова була дуже корисною, тому
що вона дала вам у руки інструменти, які при правильному ними користуванні стануть запорукою вашого успішного просування Шляхом.
Пам’ятайте про те, що нереальна частина вас самих ‒ ваше его ‒ буде знаходити будь-яку можливість,
щоб направити вас хибним шляхом, переконувати
вас у тім, що ваші молитви й листи не діють. Переконувати вас у тім, що ви сьогодні дуже втомилися та
можете собі дозволити розслабитися і не виконати
взятих на себе зобов’язань.
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Ви створювали вашу карму впродовж мільйонів
років, впродовж ваших незліченних земних втілень.
І ви хочете позбавитися вашої карми миттєво?
Якби Закон дозволив вам випробувати наслідки
повернення вашої карми миттєво, то жодна людина не
витримала б і долі секунди від негативної енергії, що
навалилася. Вона буквально розірвала б вас і ваші тіла.
Тому Закон Карми повертає вам ваші кармічні борги
для виконання поступово, протягом значного проміжку часу. І допомога, про яку ви просите, також не
може бути вам надана миттєво. Для надання вам допомоги потрібен час. І час буде різним у залежності
від тяжкості карми, змісту вашого прохання та прийнятих вами на себе зобов’язань.
Термін надання допомоги може бути різним і займати період від шести місяців до дванадцяти років.
Тому настроюйтеся на щоденну роботу. Дива у вашому житті можливі, але ви самі створюєте передумови для див у вашому житті, створюючи щодня благу
карму.
Я ЄСМЬ Сурія.
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Учення про карму бездіяльності
Улюблений Кутхумі
24 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Кутхумі, який прийшов знову.
Сьогоднішня наша розмова буде присвячена кармі
бездіяльності. Чи чули ви коли-небудь про карму бездіяльності? Вам здається, що тільки ваші дії можуть
створювати карму. У ході наших попередніх розмов ви
ознайомилися з тим, що таке карма14 і як вона створюється. Ви також мали можливість отримати уявлення
про благу карму15. І ось тепер, повертаючись до теми
карми, я бажаю дати вам Вчення про карму бездіяльності.
Уявіть собі, що хтось звертається до вас по допомогу, а ви не бажаєте допомогти. Чи будете ви в такому випадку створювати карму? Ви ж нічого не будете робити. Ви не робитимете ніяких зусиль, щоб допомогти людині, яка звернулася до вас.
Дуже багато людей на Землі творять карму саме
тим, що не вживають ніяких дій у тих ситуаціях, коли
вони повинні діяти.
Ви бачите, що Закон Бога такий, що ви створюєте карму навіть у такому випадку, якщо ви нічого не
робите.
Ви приходите у ваш світ для того, щоб набувати
досвід i діяти. Тому, якщо ви ухиляєтеся від того, щоб
діяти, ви творите карму.
14
15

Див. Диктовку Улюбленого Кутхумі від 31 травня 2005 року.
Див. Диктовку Улюбленого Кутхумі від 6 червня 2005 року.
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Дозвольте мені дати роз’яснення із цього питання.
Ви пам’ятаєте про те, що карма ‒ це неправильно кваліфікована вами енергія в ході неправильних дій. Якщо
ви використовуєте Божественну Енергію, яка надходить до вас із Божественного світу, відповідно до Божественного Закону, то ви створюєте благу карму, ваші
скарби на Небесах. Якщо ви неправильно використовуєте Божественну Енергію, то вона відкладається у
ваших чотирьох нижніх тілах у вигляді негативної енергії. І ця енергія відповідно до Божественного Закону
притягує до вас ті ситуації, які ви зобов’язані пройти
знов і знов, для того щоб засвоїти урок, зробити правильний вибір і тим самим відпрацювати карму. Наприклад, якщо ви заздрите, або ображаєтеся, або лихословите, то ви творите карму. І ця карма буде до вас
повертатися, швидше за все, у вигляді тих ситуацій,
коли ви самі будете піддані точно таким же діям щодо
вас. Вам будуть заздрити, або вас будуть ображати, або
проти вас будуть говорити злі язики. І для того щоб
відпрацювати вашу карму, ви маєте пройти всі ці ситуації зі смиренням і покорою Волі Бога, без осуду
кривдників, нескінченно прощаючи людей, які заподіюють вам шкоду.
Ось чому Ісус говорив, що прощати треба «до седмiжди сiмдесяти разів»16. Ви ніколи не знаєте, скільки
разів ви у своїх минулих життях кривдили людей і робили щодо них непристойні вчинки.
А тепер повернемося до карми бездіяльності.
Наприклад, до вас звертається людина по допомогу. І ви відмовляєте їй у допомозі. Чи будете ви тим
самим творити карму? Адже ви не витрачаєте Божественну Енергію. Ви просто нічого не робите. Ця ситуація не така проста, як здається. І будете ви створювати
карму чи ні, залежить від багатьох обставин.
16

Матв. 18:22
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Передусім, ви маєте бути впевнені, що людина, яка
звертається до вас по допомогу, дійсно потребує допомоги. Якщо людина звертається до вас по допомогу й
не потребує допомоги, а ви все-таки цю допомогу людині надали, то людина, яка до вас звернулася по допомогу, у такому випадку створює карму. Ви в такому випадку не створюєте карму, але ви як би побічно сприяєте тому, щоб інша людина створила карму. Коли ви
досягаєте певного духовного рівня, то ви зобов’язані
стежити не тільки за собою, але й допомагати іншим
людям уникати ситуацій, у яких вони творять карму.
Наступний момент. Якщо людина, яка звертається
до вас по допомогу, дійсно потребує допомоги, то ви
не будете творити карму, коли відмовите цій людині в
такому випадку, якщо ви не можете надати допомогу
цій людині.
Дуже може бути, що людина потрапила у скрутне становище й дійсно потребує допомоги, наприклад,
грошової допомоги. І вона звертається до вас по допомогу. Але, якщо ви не маєте можливості допомогти
цій людині або ви вважаєте, що ви повинні передусім
направити ваші гроші на те, щоб нагодувати вашу родину, то в такому випадку ви не творите карму. Дуже
може бути, що людина, яка звернулася до вас по допомогу, у якомусь іншому житті відмовила вам у допомозі, коли ви звернулися до неї, і ви просто повернули
їй кармічний борг.
І, нарешті, якщо людина до вас звертається по допомогу, потребує допомоги, ви можете надати їй допомогу, і ви відмовляєте їй у допомозі, то ви творите
карму.
Ви зобов’язані допомагати тим людям, які звернулися до вас по допомогу. І коли ви можете надати допомогу й відмовляєте в допомозі, вам здається, що ви
не витрачаєте Божественну Енергію та, отже, не ство656

рюєте карму. Однак ті почуття й ті мотиви, які вами
керують при прийнятті вашого рішення, змушують вас
творити карму. Наприклад, ви хочете провчити цю людину, яка звернулася до вас по допомогу, або вам приємно, коли хтось перед вами принижується, або вам
лінь надавати допомогу, або вас опановує жадібність.
Будь-яка із цих якостей і багато інших якостей, які є
справжньою причиною вашої відмови в допомозі, є небожественними якостями, й, проявляючи їх, ви творите карму.
Тому, перш ніж відмовити людині, яка звернулася
до вас по допомогу, завжди дуже ретельно зважте всі
«за» і «проти».
І вашим найкращим порадником у важкій ситуації,
безсумнівно, буде ваше Вище Я. Тому що ваше Вище Я
завжди знає, повинні ви надавати допомогу чи ні. Якщо
ж ваш зв’язок з Вищою частиною вас самих утруднений або ви не впевнені в одержуваних відповідях, тоді
уважно проаналізуйте свій внутрішній мотив, свої почуття. Або ви не хочете надавати допомогу людині через те, що вам лінь, або через те, що вам шкода грошей, або часу. Або ви починаєте судити цю людину,
що вона опустилася до такого стану, що сама неспроможна вирішити свої проблеми. Якщо подібні думки
лізуть вам у голову, то подолавши ці думки, пересильте
себе й надайте ту допомогу, про яку вас просять. І після того, як ви надасте цю допомогу, ви відчуєте полегшення, і це буде знаком того, що ви зробили правильний вчинок і відпрацювали якусь стару карму, що значиться за вами з минулого.
Якщо ви не відчуваєте ніяких негативних почуттів, але ваша інтуїція підказує вам, що ви не повинні
надавати людині допомогу, незважаючи на те, що людина в ній має потребу, просить вас про допомогу й ви
можете цю допомогу надати, то в одному відсотку зі
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ста це може бути тест, який ви даєте людині, яка звернулася до вас. І ви відмовляєте саме через те, що даєте
цій людині тест. Однак це вкрай рідкісний випадок, і
ви повинні володіти високим духовним рівнем і пройти посвячення на володіння мантією Гуру, щоб мати
можливість давати такий тест. Тому я вам рекомендую
завжди надавати допомогу людині, яка потребує допомоги, звертається до вас по допомогу, і ви можете надати цій людині допомогу.
Насправді, дуже багато проблем у вашому світі
пов’язані саме з тим, що люди звертаються по допомогу й не отримують її. Наприклад, по допомогу до чиновників, які за посадою зобов’язані надавати допомогу й навіть отримують за це платню, але не надають
допомогу людям, які приходять до них за допомогою.
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Завжди треба пам’ятати про те, що в наступному житті ви поміняєтеся місцями, і той чиновник, який
через свою недбайливість не виконував свій обов’язок належним чином, опиниться у становищі прохача й
змушений буде звертатися по допомогу саме до тих індивідуумiв, кому він відмовляв у допомозі .
Така сама ж проблема виникає щодо сильних світу цього, які отримали у свої руки багатство. Велике
багатство завжди свідчить про карму, яка є у людини і
яка пов’язана з неправильним ставленням до грошей.
І багатство дається людям як шанс відпрацювати
цю карму. Тому людина, на голову якої звалилося велике багатство, щоб відпрацювати карму, повинна дуже
уважно проаналізувати, як вона може розпорядитися
багатством, щоб надати допомогу якомога більшій кількості нужденних людей. Щоб при цьому надати допомогу саме тим, які терплять нужду, а не витратити гроші на показну благодійність. Тому що, коли людина невірно розпорядиться багатством, яке вона отримала в
цьому житті, витратить його на отримання задоволень
або на предмети розкошів, або престижу, то з імовірністю 99 відсотків можна сказати, що в наступному житті
вона отримає повернення своєї карми тим, що змушена
буде народитися в дуже бідній сім’ї та все життя просити милостиню або ледве зводити кінці з кінцями.
Тому ніколи не заздріть тим людям, які мають велике багатство. Велике багатство є свідченням дуже
великої карми в теперішньому і, якщо ним невірно розпорядитися, то ще більшої карми в майбутньому.
Я думаю, що сьогоднішня бесіда була корисною.
У крайньому разі, це знання може допомогти вам
уникнути карми бездіяльності у ваших життях.
Я ЄСМЬ Кутхумі.
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Використовуйте цю даровану
вам Богом можливість
проходити навчання
та отримувати наставляння
Санат Кумара
25 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Санат Кумара, який прийшов до вас знову через мого Посланника. Щораз рівень вібрацій, які
ми опускаємо на фізичний план за допомогою цього
фізичного провідника й за допомогою цих диктовок,
збільшується.
У міру того як ми напрацьовуємо досвід, удається
сказати більше й передати чистіше. Хоча ситуація, що
складається навколо Посланника на фізичному й тонкому планах, іноді перешкоджає нам передати повідомлення максимально ефективно.
Цей експеримент із прийняття диктовок з ефірних
октав, який триває безперервно щодня впродовж більше трьох з половиною місяців, може бути продовжений нами за умови, якщо ми зможемо й надалі зберігати чистоту каналу й провідника.
Суть цього експерименту полягає в тім, щоб дати
можливість тим душам, які готові до сприйняття переданої нами інформації, отримувати наші енергії безперервно щодня впродовж тривалого проміжку часу.
Справа в тім, що фізичний світ подібний до болота,
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яке затягує свідомість людей, як у трясовину. І коли
ваші ноги занурюються у трясовину, ви ще не відчуваєте тривоги, але настає момент, коли трясовина втягує вас у себе все сильніше й сильніше й у вас вже
немає сил, щоб вибратися з неї самостійно. Тому ми
даємо вам трос цих диктовок, за який ви можете вхопитися та вибратись із трясовини масової свідомості.
Ми надаємо вам можливість щодня отримувати
порцію Божественної Енергії в той час, як ви отримуєте й прочитуєте ці диктовки.
Для того щоб чогось навчитися навіть у звичайній
школі або коледжі, ви повинні щодня відвідувати заняття та докладати своїх зусиль для того, щоб засвоїти матеріал, який викладається вам. Без щоденних зусиль з вашого боку й без систематичного відвідування
занять ви навряд чи засвоїте всю необхідну вам інформацію. Навчання Божественній науці й отримання Божественних знань нічим не вирізняється від будь-якого
іншого навчання та освіти, які ви отримуєте на фізичному плані.
Тому, чим систематичніше ви будете читати ці диктовки, тим більшого ефекту в розширенні вашої свідомості ви досягнете.
Не треба забувати, що всі ви перебуваєте на різних ступенях пізнання Божественної реальності. І для
когось із вас навіть настільки простий виклад інформації, яким ми користуємося в цих диктовках, здасться занадто складним або викличе у вас роздратування
саме своєю простотою.
Якщо ви зі школи потрапите відразу на останній
курс університету, то навряд чи ви зможете швидко
адаптуватися та зрозуміти ті дисципліни, які там викладаються, хоч інформація подається рідною мовою
та досить проста у викладі.
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Не завжди уявна простота викладу говорить про
простоту матеріалу, що викладається. Божественна Істина дуже проста за своєю суттю, але її сприйняття
людською свідомістю не завжди відбувається. Тому що
Божественний світ вирізняється за своєю природою та
за своїми законами від фізичного світу. І вам доводиться пізнавати те, що не сприймається вашими фізичними органами чуття. Звідси виникають труднощі в засвоєнні матеріалу, і сумніви, і небажання приділяти свiй
час предметам, котрі, як вам здається, ніяк не пов’язані з вашим життям.
Дійсно, немає вказівок у цих диктовках, як домогтися успіху у вашому земному житті, набути багатства
й визнання.
Немає нічого в цих диктовках для тих людей, які
основним фокусом докладання своїх сил вибрали фізичний план і матеріальний світ. Для них у цих диктовках не міститься ніякої корисної інформації. Тому що
все, про що говориться в цих диктовках, необхідно вам
для того, щоб підвищити вашу свідомість до того необхідного рівня, який дозволить вам перейти в інший
світ, тонший світ, світ з вищими вібраціями.
І якщо ви зустрінете людину, яка повністю зосереджена на матеріальному світі, і почнете їй розповідати про ту інформацію, яку ви почерпнули із цих диктовок, то, швидше за все, ця людина подумає, що у вас
не все в порядку з головою. І неможливо вірити в те,
що не можна помацати своїми руками й побачити своїми очима. Тому витончення сприйняття навколишньої
дійсності так необхідно.
Коли ви переглядаєте багато телепередач або слухаєте ваше радіо, то це подібно до того, як ви дуже
чутливим приладом, здатним розрізняти мікрони, починаєте забивати цвяхи. Ваш організм унікальний за
своєю природою, і він дозволяє вам відчувати тонкі
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світи й розрізняти вібрації тонких світів. Тому використовуйте, будь ласка, свій організм за призначенням.
Оберігайте себе від будь-яких грубих і недосконалих
проявів вашого світу. Тому що, коли ви починаєте приділяти надто багато уваги будь-якій недосконалій діяльності, то ви занижуєте свої вібрації і вже не можете розрізнити те, що належить тонкому світові, і не
помічаєте проявів тонкого світу у вашому житті. Ваш
стан змінюється впродовж дня, змінюється день у день,
і цим пояснюється, що одні диктовки знаходять відгук
у вашій свідомості, а інші диктовки вас дратують.
Просування Шляхом осягнення Божественної реальності носить дуже поступовий характер. І тому ми
намагаємося підтримати ваші вібрації цими диктовками на достатньо високому рівні якомога більший проміжок часу. Доти, поки ваша свідомість не здатна буде
розрізняти грубі вібрації цього світу й усуватися від
них з почуття самозбереження.
Перш ніж дістатися до безпечної гавані, корабель
пропливає тисячі миль буйним морем і штормовим
океаном. І тільки пам’ять про рідний дім і бажання потрапити на сушу змушують мореплавців витримувати
натиск життєвих бур.
Вам потрібний компас у вашій подорожі, вам потрібна карта, і вам потрібна навичка пошуку напрямку
за компасом, по карті й за зірками, для того щоб ви
могли досягти безпечної гавані біля рідного Дому. Тому
ми даємо вам напрямок, і ми даємо вам вказівки й наставляємо вас на вашому Шляху. Але ви повинні завжди пам’ятати, що настане момент, коли ви можете залишитися на самоті в бурхливому морі. І тільки від
ваших власних здібностей і ваших навичок, набутих
вами в період навчання, буде залежати, чи зможете ви
подолати перешкоди й досягти безпечної гавані.
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Тому не лінуйтеся. Використовуйте цю даровану
вам Богом можливість проходити навчання та отримувати наставляння. Опановуйте навичку визначення вашого Шляху по карті, за компасом і за зірками.
І не дозволяйте ніяким зовнішнім обставинам
вашого життя встати між вами й Божественною реальністю.
Я даю вам це напуття цим днем, тому що коли ви
не будете використовувати у вашому житті отримані
вами знання, то дарована вам можливість прямого спілкування з Владиками може припинитися. І хто знає,
коли ще ви отримаєте цю можливість.
Можна витратити величезну кількість Божественної Енергії на підтримку нашого каналу зв’язку, але
якщо ми не побачимо, що ця енергія буде засвоєна вами й використана у ваших життях, то Божественна
можливість припиниться та Енергія буде забрана.
Ви не поливаєте сухе дерево, що є у вашому саду.
Так само й ми вважаємо за краще не витрачати даремно дорогоцінну Божественну Енергію.
Я сподіваюся, що ви знайдете вільну хвилинку,
щоб усамітнитися та подумати над моїми словами в
тиші вашого серця.
Я ЄСМЬ Санат Кумара.
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Кожен з вас впливає на ситуацію
на планеті Земля
Улюблений Ланелло
26 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ланелло, який прийшов знову через цього Посланника!
Я ЄСМЬ прийшов для того, щоб дати вам можливість ознайомитися з моїми думками й моїм поглядом
на поточний стан речей. Це стосується планети, і це
стосується тієї країни, мовою якої ми даємо ці диктовки.
Ситуація, що складається у світі на нинішній момент, здається, не віщує нічого несподіваного. Однак
приховані процеси йдуть у надрах Землі й поступово
виявляють себе у вигляді активності вулканічної діяльності й різних катаклізмів.
Зв’язок між станом земної кори й рівнем свідомості людства дуже жорсткий, і за кількістю підземних поштовхів і землетрусів, за їхньою силою та частотою ви можете судити про те напруження на тонкому плані, близькому до Землі, яке існує.
Земля дуже чутлива до всього, що відбувається у
свідомості людства Землі, до колективної свідомості
людства.
Землю можна розглядати як материнське тіло, загальне для всіх еволюцій, що населяють планету Земля. І, як мати завжди відчуває навіть на значній відстані будь-які небезпечні ситуації, у яких перебувають її
діти, так само й Земля реагує на небезпечні стани свідомості, пов’язані з її дітьми. Щоб аналогія була пов666

ною та завершеною, можете собі уявити, як Матір-Земля починає переживати, коли її нерозумні діти у своїй
свідомості допускають дуже великі спотворення у вигляді недосконалих думок і почуттів. Як і будь-яка мати,
Матір-Земля починає хвилюватися та переживати за
своїх дітей, і це виявляється у збільшенні підземної активності.
Тому, чим більша кількість людей буде зберігати
високий рівень свідомості й посилати свою Любов і
вдячність Матері-Землі, тим спокійніше відбуватимуться ті змінення малюнка материків і океанів на поверхні
Землі, які неминуче настають.
Кожна нова Раса, яка приходить на Землю, повинна отримати новий материк для свого розвитку й процвітання.
І ви маєте зрозуміти, що настає епоха, коли у втілення приходить нова Шоста Корінна земна Раса. І поки ця Раса розташовується на вже існуючих материках,
але в подальшому, коли ця Раса буде займати чільне
місце за своїм впливом на еволюції Землі, вона отримає свій материк, який буде народжений Землею на
місці нинішнього океану. Відповідно, старі материки,
такі як Європа, частина Азії та обидві Америки поступово йтимуть під воду разом з містами й людьми, які
їх населяють. І цей процес може відбуватися поступово й безболісно протягом тисяч і десятків тисяч років,
а може статися майже миттєво, так само, як занурився під воду материк Атлантида із залишками Четвертої
Корінної Раси, яка своєю поведінкою призвела до того,
що катастрофа набула глобального характеру. І практично весь материк, більша його частина пішла під
воду за лічені дні. За цей відпущений природою час
неможливо було врятуватися, навіть маючи досконалі
кораблі й досконалі літальні апарати.
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Усе спасіння полягає лише в рівні вашої свідомості.
І якщо ваша свідомість перебуває на досить високому
рівні, щоб мати зв’язок з Вознесеними Сонмами, то ви
будете заздалегідь попереджені про прийдешні катастрофи й будете мати можливість побудувати ковчег або
заздалегідь зробити вихід на нові землі.
Тому, якщо рівень масової свідомості людства найближчим часом здатний буде піднятися на вищий ступінь, то неминучі катаклізми пройдуть поступово й
безболісно й розтягнуться на значний проміжок часу.
Якщо ж людство вважатиме за краще продовжити експериментувати зі своєю вільною волею та не прислухається до голосу Божественного розуму, то катаклізм
прийме більш різкий і руйнівний характер. Для Землі,
що розхвилювалася за своїх дітей, нічого не буде варто занурити весь такий материк, як Європа, під воду за
одну добу.
Я розумію, що вам важко повірити в небезпеку,
яка вам загрожує, тому що протягом ваших життів ви
не зазнали нічого подібного. І пам’ять людства зберігає легенди про занурення Атлантиди разом із сотнями тисяч людей, які населяли її, як щось надто фантастичне, щоб у це можна було повірити.
Однак коли ви у своїй свідомості досягаєте певного ступеня, цей ступінь дозволяє вам усвідомити реальність цих легенд, і ви навіть здатні згадати свої втілення на материку Атлантида, і якщо ви були потоплені
разом з материком, то ви досі будете відчувати стан
страху й неусвідомленого занепокоєння при будь-яких
землетрусах, які ви будете переживати у вашому поточному житті. І якщо ви за часів Атлантиди опинилися
серед людей, які повірили голосу пророків і заздалегідь покинули потоплені землі, то ці люди досі дуже
уважно прислухаються до голосів всіх пророків і на668

магаються враховувати попередження, що приходять
через них, у своїх життях.
Якщо вам сказати заздалегідь, що може статися на
планеті Земля найближчим часом, то це може викликати паніку серед тих людей, які дуже добре пам’ятають, що пророцтва іноді збуваються. Однак будь-яка
паніка є проявом небожественним і ще більше призведе до хвилювання Землі. Тому ніколи у пророцтвах, які оголошуються на широку аудиторію, не говориться нічого конкретного про місце й масштаб катастрофи, яка може статися.
Однак є люди, які навіть у дуже слабкому натяку
здатнi вгледіти серйозне попередження й почати проводити свою молитовну роботу з нейтралізації негативних згустків енергії думок і почуттів людства Землі, які
досягли загрозливої концентрації. Також ці люди намагаються заспокоїти Матір-Землю, яка розхвилювалася,
своєю Любов’ю, котру вони посилають зі свого серця
прямо в серце Матері-Землі.
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І дуже часто зусиль цих людей буває достатньо,
щоб або запобігти катаклізмові зовсім, або зменшити
його наслідки до мінімальних проявів і наслідків.
До сказаного я можу додати тільки те, що кожен з
вас впливає на ситуацію на планеті Земля.
Ви можете навіть не молитися, але просто у своїй
свідомості зупиняти потік негативної енергії. Замикати на своєму серці негативні спіралі й перетворювати
їх Любов’ю свого серця в пелюстки троянд.
Ви постійно впродовж дня спостерігаєте за тими
ситуаціями, які змушують хвилюватися Матір-Землю.
Подумки побажайте взяти цю ситуацію у своє серце й
трансмутувати її наслідки. Не засуджуйте тих людей,
які створюють навколо себе негативні прояви й беруть
участь у них. Їхня свідомість перебуває в затьмареному
стані, і вони не здатні поки усвідомити ту шкоду, яку
вони приносять Землі й передусім собi. Дозвольте Богові й Космічному Закону навчити цих людей підкорятися Божественному Законові. Ваше завдання, якщо ви
стали свідком негативної, руйнівної ситуації, спробувати взяти на себе переробку негативної енергії, яка осідає на фізичному, астральному й ментальному планах
у ході неправильних дій інших людей. Вони не відають, що творять, але ви відаєте. Тому не вносьте своїм
засудженням додаткової негативної енергії в загальний
каламутний потік. Не підживлюйте своєю енергією недосконалість. Просто вилучайте всю енергію з недосконалості й намагайтеся переробити негативну енергію, що утворилася, за допомогою ваших чакр або молитов. Повірте, так ви досягнете набагато кращого результату, ніж коли будете наставляти некероване й
розбурхане дитя Землі.
Пророцтво вимовлено, і дай Бог, щоб воно не збулося.
Я ЄСМЬ Ланелло.
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Про нову Божественну милість
Улюблений Ель Морія
27 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія, який прийшов до вас знову!
З моменту нашої зустрічі сталася важлива подія,
про яку я б хотів розповісти в ході нашої сьогоднішньої бесіди. Ви знаєте про те, що 23 числа кожного
місяця вам надається можливість відпрацювати карму
наступного місяця за допомогою читання молитов, велінь, Розаріїв або мантр.
Ви знаєте, що 23 червня також почалося засідання Кармічного Правління, яке буде засідати впродовж
двох тижнів. У ході цього засідання було прийнято
рішення про те, що, починаючи з наступного місяця,
23 липня 2005 року й 23 числа кожного наступного
місяця, включаючи 23 грудня цього року, ви набуваєте безпрецедентну можливість трансмутації особистої
карми й карми планети.
Ті з вас, хто впродовж 23 числа кожного місяця
зможуть знайти час і провести нескладний ритуал, який
я опишу нижче, створять умови для свого просування
та переходу на новий рівень свідомості, і подібна
можливість не була надана ніколи раніше.
Ви можете скористатися цією можливістю поки
тільки до кінця цього року. І ви побачите, наскільки ваша свідомість зможе просунутися до досягнення більш
високого рівня. Насправді, усе, що відділяє вас від вищого рівня свідомості, це ваша карма. Вона закриває
вас подібно до купола, і ви не можете бачити речі та671

кими, якими вони є насправді, тому що вам перешкоджають у цьому негативні енергії, що містяться
у ваших чотирьох нижніх тілах.
Якщо достатньо велика кількість людей кожне
23 число щомісяця до кінця цього року буде приділяти трансмутації карми наступного місяця хоч би
одну годину на день, то ваші зусилля з трансмутації
карми будуть примножені пропорційно кількості осіб,
які будуть брати участь до кінця року в цьому молитовному бдiнні.
Отже, наприклад, якщо ви 23 липня, 23 серпня,
23 вересня, 23 жовтня, 23 листопада й 23 грудня будете брати участь у трансмутації карми наступного
місяця та присвятите цьому всього одну годину і якщо разом з вами в цьому бдінні братиме участь
1000 людей по всій земній кулі, то ваші зусилля будуть примножені тисячоразово. Якщо у бдінні 23 числа буде брати часть 10000 людей, то ваші зусилля будуть примножені в 10000 разів.
Тому я прошу вас серйозно поставитися до цієї
нової дарованої вам Богом можливості. Не пропустіть
свій шанс.
Ми цілком усвідомлюємо, що серед людей, які читають ці диктовки, є люди, які належать до різних духовних напрямків і займаються різними молитовними
практиками.
Тому нехай вас не бентежить, що ви не будете
об’єднані загальною молитвою. Використовуйте ті молитви й ті веління, які вам звичні. Найголовніше ‒ це
настроєність вашої свідомості. Ви повинні бути спрямовані всім вашим єством на об’єднання ваших особистих зусиль із зусиллями тисяч світлоносців, розташованих по всій земній кулі. Уявіть собі, скільки Світла буде вивільнено в ці дні, і все це Світло буде спря672

мовано згідно з вашими закликами, які ви зробите, і
буде посилено у стільки разів, скільки людей візьме
участь у бдінні 23 числа кожного з перерахованих
місяців.
І якщо ви не звикли до молитовного ритуалу, то
ви можете виділити цю годину й присвятити її особливо даному ритуалу. При цьому ви можете робити ваші
щоденні справи, наприклад, прибирати вашу квартиру, або працювати на вашій ділянці землі, або просто
працювати на вашому робочому місці, але ви повинні
постійно перебувати на максимально високому доступному вам рівні свідомості й посилати всю енергію, яка
в цей момент надходить у ваші тіла з Божественної
реальності для трансмутації карми наступного місяця.
Робіть звичайну, звичну для вас роботу впродовж
дня та при цьому постійно візуалізуйте, як енергія надходить у ваше серце по кришталевій струні й ви своєю
увагою направляєте її в ті ситуації у вашому житті й у
житті планети, які вимагають перетворення.
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Нехай навіть ви не знаєте, як вирішити проблеми,
які стоять перед вами у вашому житті. Просто посилайте Божественну енергію в цю ситуацію та просіть,
щоб ця енергія була використана для Божественного
вирішення цієї ситуації.
Якщо вам дозволять ваші життєві обставини, то
ви можете приділити цьому бдінню більше, ніж одну
годину, стільки, скільки не буде обтяжливим для вас.
Земля потребує генерального прибирання. Давайте всі разом направимо свої зусилля на те, щоб це
прибирання було проведено до кінця поточного року.
Пам’ятайте, що від чистоти ваших мотивів і чистоти ваших сердець залежить той потік Божественної
енергії, який ви будете посилати і який буде збільшений. Тому, якщо ви спробуєте використовувати цю
диспенсацію для вирішення своїх корисливих цілей і
для зведення своїх особистих рахунків, то ви створите
карму, яка також буде примножена відповідно до кількості людей, які беруть участь у цьому бдінні. Тому,
якщо ваш мотив недостатньо чистий, то краще втримайтесь від участі в цьому бдінні.
На жаль, така властивість вашого світу. І будь-яка
диспенсація, будь-яка Божественна милість є палицею
на два кінці.
Тому що ваш світ є тим місцем, де відбувається
відділення зерен від бур’яну. І ви самі своїми діями
робите відділення всього, що від Бога, від всього, що
не від Бога, усередині себе.
І для одних ця диспенсація приведе до безпрецедентного зростання їхньої свідомості, у той час як для
других станеться остаточний вибір, кому вони служать.
Ви можете навіть не замислюватися над тим, куди
буде спрямована ваша енергія. Енергія буде використана найкращим чином. Просто побажайте віддати
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вашу Божественну енергію в цей день для трансмутації вашої особистої карми, карми країни, карми планети.
І чим безкорисливіше ви будете жертвувати вашу
енергію, тим швидше й вірніше вирішаться всі кармічні ситуації у вашому житті.
Дозвольте Вищому Законові використовувати вашу
енергію, не ставте перед Богом умови, як би ви хотіли, щоб ситуація була вирішена.
Бог дає можливість всім виправити будь-які помилки. Тільки побажайте завжди слідувати Волі Бога.
Навіть якщо ви прив’язані хворобою до ліжка або інвалідного візка й у вас немає можливості ні читати
молитви, ні працювати, то просто пошліть свою Любов
тому Владиці, з ким ви відчуваєте особливий зв’язок.
Нехай це буде Мати Марія, або Ісус, або Сен-Жермен.
Ваша любов є найкращою та найчистішою енергію,
яка буде примножена обов’язково.
Я хочу зупинитися на тім, що кожен з вас має
можливість скористатися цією диспенсацією. Кожен з
вас має шанс зійти у своїй свідомості на інший, вищий
рівень, звільнившись від величезного шматка вашої
карми. Однак ви повинні докласти для цього всіх зусиль вашого серця. Ви повинні це зробити з відкритим серцем, щиро. Тільки ваша власна чистота й щирість визначать, чи зможете ви до кінця року отримати
вашу нагороду у вигляді сходження на новий ступінь
Божественної свідомості. Намагайтеся не зісковзнути
вниз, піддавшись нечистим думкам і мотивам.
Я сподіваюся, ми зможемо зустрітися з вами наприкінці року й підбити підсумок цієї нової можливості, що відкрилася вам.
Я ЄСМЬ Ель Морія,
з Вірою у ваш успіх.
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Ви не можете торгуватися з Богом
Улюблений Ісус
28 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ісус, який прийшов до вас знову.
Сьогодні мені б хотілося зупинитися ще на одній
темі, яка може бути для вас корисною, і в той же час
ви можете не надати їй особливого значення внаслідок вашої захопленості ілюзорним світом.
Як завжди, ваша увага слідує за тими речами, які
вас оточують в ілюзії. І вам дуже важко підвищити
свою свідомість і вирватися на той рівень сприйняття
Божественної реальності, коли все, що навколо вас,
тьмяніє та блякне в порівнянні з тією красою, тими
почуттями й тими спрямуваннями, які ви можете
отримати в нашому світі.
Однак ваше становище у двоїстому світі якнайкраще сприяє вашому розвиткові й вашому просуванню. Є точка на вашому Шляху, проходячи яку ви
вже не здатні будете знайти задоволення ні в чому, що
оточує вас в ілюзорному світі. І основним нашим завданням і вашим завданням є досягнення цієї точки на
вашому Шляху. Якщо ви порівняєте це зі сходженням
на вершину, то уявіть собі, що ви видираєтесь на голі
скелі, проходите вузькими ущелинами й раптом виходите на майданчик, з якого вам несподівано відкривається такий краєвид, що зачаровує вас, і на ваших
очах проступають сльози й ви розумієте, що заради
того, аби насолодитися цим краєвидом, варто було видиратися, варто було ризикувати життям і варто було
долати себе.
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І ви розумієте, що ваша прихильність до того світу,
який ви залишили, поступово розчиняється, і ви зливаєтесь із красою навколишнього світу, і немає більш
нічого, що могло б вас спокусити в тому світі, який ви
залишили тепер вже назавжди. Тому що, незважаючи
на те, що ви продовжуєте ходити фізичним світом, ви
більш не належите йому. Немає в вас нічого, що було
б від цього світу. Немає в вас ніякої енергії, яка б притягувала вас до світу ілюзії. Однак ви продовжуєте перебувати у вашому світі, тому що цілком усвідомлюєте, що дуже багато тих, хто має потребу у вашій
допомозі й у вашому досвіді.
Ви бачите причину страждання людей, ви бачите,
чому вони страждають, і ви розумієте, як вони можуть
позбавитися страждань. І, незважаючи на те, що ви
говорите цим людям дуже простою мовою дуже прості речі, дуже мало хто з них здатний зрозуміти вас.
Я був на Землі, я говорив з людьми. Я провів тисячі
годин у спілкуванні з людьми. Я намагався довести до
їхньої свідомості ті речі, усвідомлення яких стало можливим для мене завдяки тому, що я побажав розстатися з нереальною частиною себе самого й розстався з
нею. Однак, як би просто я не намагався говорити з
людьми, тільки дванадцять учнів здатні були прийти
до часткового розуміння Істини, що давалася мною.
І так само у ваш час. Як би добре й доступно не давалися знання через цього Посланника або будь-якого
іншого, дуже мало людей, хто здатний у своєму серці
зрозуміти суть Вчення, що викладається, і ще менше
тих, хто бажає слідувати цим Шляхом.
Ми даємо Істину відкрито. Підходьте до нашого
столу. Ви можете брати все, чого забажає ваша душа.
І єдина оплата, яку ви повинні зробити неминуче, це
ваше нереальне я, яке ви маєте добровільно пожертву677

вати на вівтар служіння Богові, служіння Життю, служіння Ієрархії Сил Світла.
Я бачу, як спалахують серця багатьох, хто читає ці
диктовки. Я бачу, як запалюється вогонь їхнього спрямування. І як сумно буває спостерігати, коли людина
знов повертається до второваної дороги, яка безпечна,
але яка не веде нікуди, крім як до смерті.
Ви безсмертні духи. І боляче дивитися, як ви оточуєте себе непотрібними дрібничками й намагаєтеся
грати у ваше служіння, замість того щоб щиро служити.
Як ви примудряєтеся поєднувати красиві слова про
Бога й Служіння з життям, повним дріб’язкових спрямувань до кар’єри, добробуту, безтурботного неробства?
Вам не вдасться поєднувати ці протилежні речі нескінченно. Рано чи пізно настане момент, коли ви зобов’язані будете зробити вибір, кому ви служите? Чи
будете ви продовжувати служити золотому тельцеві вашого світу, чи виберете справжнє служіння Богові й
Життю.
Я говорив, що не можна служити двом панам. Не
можна поєднувати служіння Богові і мамоні. Дві тисячі
років тому я вимовив ці слова. І досі кожен з вас у своєму житті стикається з тим самим вибором. Бог вимагає вас цілком. Ви не можете торгуватися з Богом. Ви
не можете говорити: «Ось, Господи, це я роблю для
тебе, а тепер ти, Господи, зроби те, що я прошу».
Яку безмірну гординю треба мати, щоб допускати
ваш торг із Богом?
Ви приходите у храм Господній тоді, коли стикаєтесь із бідами й нещастями, із хворобами й прикрощами. І все, для чого ви приходите у храм, це здійснити угоду з Богом. Поставити свічку й попросити про
благополучне вирішення ваших проблем.
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Ви серйозно сподіваєтеся, що Бог відгукнеться на
ваше прохання?
Ви вважаєте, що ви можете купити Божественне
милосердя вашими жертвами?
Богу не потрібні ніякі ваші жертви. Ні заколоті
тельці, ні гроші. Бог бажає, щоб ви віддали тільки
одне – нереальну частину вас самих, те у вас, що не
від Бога.
І це так просто. Але чомусь ви не можете цього
зрозуміти. Кожен пророк або Вчитель, приходячи у
світ, учив тільки цій Великiй Істинi. І зараз ви отримуєте ту саму Істину, яку я проповідував 2000 років
тому. Ви створили досконалі літальні апарати, ви літаєте в Космос, ви занурюєтеся на дно океану, ви створили досконалі комп’ютери й системи зв’язку. Ви направили ваш розум шляхом удосконалення ілюзії.
Чому, при всьому розвитку вашого розуму, ви не
можете зрозуміти просту Божественну Істину? Тому
що ваш розум є плотським розумом. Розумом, який
належить вашому світові й служить вашому світові.
І ваше першочергове завдання – відмовитися від вашого плотського розуму. Відмовитися від всього, що
прив’язує вас до вашого ілюзорного світу.
Це не означає, що ви повинні піти з дому й жебракувати. Хоча для когось і це буде корисним. Ви
повинні прибрати з вашої свідомості будь-які прив’язки до вашого світу. Ви можете продовжувати жити
у вашому світі, але тільки для того, щоб своїм прикладом вказати Шлях, яким ви пройшли, іншим.
Кожен з вас іде своїм Шляхом, але, за великим
рахунком, вірним можна вважати лиш один Шлях ‒
Шлях повної відмови від вашого его й від будь-якої
прихильності до вашого світу. І найбільшим гріхом
буде ваше бажання змусити Бога вам служити.
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Це саме те, на чому хибили багато душ. Ви використовуєте Божественну енергію, для того щоб виконувалися примхи й бажання вашого его. Замість того
щоб повністю преклонити коліна перед Богом і зі смиренням попросити: «Господи, ось я. Візьми мене,
використовуй мене. Я Твій раб. Я ‒ ніщо, Господи,
ти ‒ усе».
Подумайте над моїми сьогоднішніми словами.
Можливо, вам здасться, що ці слова надто жорсткі
або що ці слова не мають ніякого відношення до вас.
Однак не поспішайте з висновками й уважно проаналізуйте свої вчинки, свої справи. Тому що ці слова
актуальні для 99,99 відсотків людей, які перебувають
у втіленні зараз.
Я змушений був дати це жорстке повчання. Тому
що надто багато хто потребує саме суворих слiв, щоб
позолота ілюзорного світу обсипалася, полуда спала з
їхніх очей і вони змогли нарешті побачити Божественну Істину й полинути до неї всією істотою, усім своїм
серцем.
Я знаю, що кожен з вас досягне Перемоги й кожен з вас витримає та переможе у вашій сутичці з
ілюзією, яка триває мільйони років, але якій настає кінець. Тому що ілюзорний світ, на відміну від світу Божественного, має свій початок і має свій кінець.
Покваптеся на вашому Шляху в реальний світ.
Щоб ворота можливості не зачинилися перед самим
вашим носом.
Я ЄСМЬ Ісус.
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Чи готові ви ступити на Шлях?
Улюблений Кутхумі
29 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Кутхумі, який прийшов до вас цим днем.
Турботою Вознесених Сонмів є піднесення свідомості людства, і цьому завданню ми приділяємо свою
невтомну увагу й для його здійснення докладаємо всіх
своїх зусиль. Якби нам вдалося зрушити все громаддя
людської свідомості хоч би на міліметр, то змінення в
навколишньому світі не забарилися б себе проявити.
Насправді немає нічого в матеріальному світі, що
було б настільки важко змінити, як свідомість людства. Тому що все інше підпорядковується зміненню
свідомості й відбувається дуже швидко й майже автоматично.
Тому нашим першочерговим завданням і вашим
першочерговим завданням є змінення свідомості тих
людей, які перебувають у втіленні зараз.
Я наведу вам простий приклад. Якщо ви робите
будь-яку роботу, ви спочатку повинні скласти план
цієї роботи у своїй свідомості або отримати уявлення
у своїй свідомості, чого ви повинні досягти в ході вашої роботи, який має бути результат ваших дій. Точно
так само й у роботі зі змінення свідомості людства.
Людство повинне у своїй більшості усвідомити необхідність змінення свідомості й отримати уявлення, які
кроки в цьому напрямку воно має вжити. Подальше є
просто справою техніки. І здійснення того, що задума682

но станеться автоматично, неминуче, як тільки в головах людей надійно закріпиться образ того, до чого
вони повинні прагнути. Тому сили, які множать ілюзію фізичного світу, дуже добре навчилися використовувати всі досягнення науки й техніки для того,
щоб підтримувати у свідомості людей неправильні
стереотипи поведінки й неправильні зразки, якими
люди керуються у своїх життях.
Усе, на що націлена найпотужніша індустрія сучасного світу, спрямовано саме на те, щоб множити
ілюзію. Кращі розуми людства докладають своїх зусиль
тільки на те, як змусити людей направити свою увагу на все, що множить ілюзію. І ви знаєте: куди направлена ваша увага, туди тече ваша енергія. Тому, неминуче переглядаючи рекламні ролики, рекламні проспекти, афіші, ви автоматично залучаєте ваші енергії у
множення ілюзії вашого світу. Досконалість індустрії,
що використовує вашу Божественну Енергію для множення ілюзії, не знає меж. Люди турбуються про придбання тих предметів, які нав’язуються їхній свідомості ззовні. Розпалюється бажання мати гарні дрібнички. І людина в гонитві за все новими й новими речами змушена витрачати все більше й більше своїх зусиль та енергії. Їй не вистачає вже відпущеної Богом
Енергії, і для того, щоб продовжити цю гонитву, вона
підстьобує себе послужливо пропонованими їй допінгами й транквілізаторами. І вже до 40 років більшість
людей настільки спустошені всередині себе цією нескінченною гонитвою за речами й задоволеннями, що
просто не здатні вмістити у своїй свідомості ті предмети, про які йдеться в цих диктовках.
Однак вік людей, для яких настає внутрішнє спустошення, з кожним роком все зменшується. І багато
молодих людей вже з дитинства включаються в нескінченну гонитву за задоволеннями й речами цього
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світу. І цей кругообіг триває з життя в життя. І зараз
процес нагнітання жаги речей і задоволень досяг такої високої точки кипіння пристрастей, що мало хто
витримує цю шалену гонитву за задоволеннями й
насолодами.
І, тільки випадаючи із цієї гонитви внаслідок важкої хвороби або розорення, сидячи біля розбитого корита, людина починає нарешті замислюватися про найпростіші речі, про які вона повинна була задуматися
на зорі свого життя. Навіщо вона прийшла в цей світ?
Який сенс її існування в цьому світі? Тому було б бажано, щоб ви не доводили своє життя до повного краху для того, щоб почати замислюватися про такі важливі речі, як сенс вашого існування в матеріальному
світі. Не доводьте своє життя до корабельної аварії.
Знайдіть у собі сили зупинитися, відійти вбік від скаженої гонитви за задоволеннями, речами й насолодами. І спробуйте збоку поспостерігати за тими людьми, які витрачають свої безцінні життя та даровані
їм Богом енергії для множення ілюзії, тому що всі
їхні думки й спрямування повністю зосереджені на
ілюзорному світі.
Ваше завдання – усвідомити всі моменти у вашому
житті, коли ви витрачаєте вашу Божественну Енергію
не для Божественних цілей, а для цілей цього світу. Немає нікого за межами вас самих, хто змушував би вас
спрямовуватися за черговою дрібничкою або отриманням задоволення від модного концерту, футбольного
матчу або відпочинку на престижному курорті. Ви й
тільки ви самі змушуєте себе ганятися за всіма цими
непотрібними речами. Ваші бажання, ваш плотський
розум, усе всередині вас, що нереально, змушує вас.
Тому дається це Вчення. Учення відмови від нереальної частини вас самих. Згадайте історію, згадайте про684

років, яких били камінням і розпинали на хресті. Чому
це відбувалося? Тому що заради того, щоб продовжити
задоволення фізичного світу, плотський розум готовий
вбити кожного, хто проповідує Шлях відмови від ілюзорного світу.
Насправді, усі люди, які перебувають у втіленні,
одержимі своїми плотськими розумами. І для того, щоб
сталося усвідомлення людиною всієї безглуздості становища, у якому вона перебуває, Бог ставить людину
перед тими ситуаціями, які можуть дати їй найбільш
важливі уроки. І щоразу, коли людина потрапляє в ту
ситуацію, з якої вона має винести урок, ця ситуація
стає дедалі гострішою, поки не доходить до абсурду,
і вже тільки сліпий і глухий може не зрозуміти того
уроку, який йому підносить життя. Кожен з вас впродовж життя стикається з такими ситуаціями. І кожному з вас багаторазово надається можливість зробити
один-єдиний правильний вибір. І щораз ви віддаєте
перевагу відмовитися від цього вибору й продовжити ваше служіння речам цього світу і йти на поводі вашого плотського розуму.
Бог терплячий. Бог дуже терплячий. І часом для
того, щоб людина усвідомила тільки одну-єдину якість,
якої їй необхідно позбавитися, витрачається все життя,
а іноді й кілька життів.
У вас є попереду запас часу для того, щоб ви могли розпізнати в собі всі свої недоліки й позбавитися їх.
Але найголовнішим для вас буде ваш вибір почати ваш
рух Шляхом звільнення від вашого его, Шляхом повернення в Реальний світ Бога.
Цей найперший і найважливіший крок у потрібному напрямку може стати для вас настільки вирішальним, що змінить все ваше життя за лічені роки. Можна
витратити ще мільйони років, блукаючи ілюзорним сві685
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том. Але тоді, коли ви робите один крок у правильному напрямку й потім продовжуєте йти, як би важко вам
не було і яких би випробувань на вашому Шляху не
доводилося зазнавати, ‒ ви робите правильний вибір, і
цей вибір стане запорукою вашої перемоги й вашого
виходу зі світу ілюзії в Божественний світ.
Цей світ існує тільки у вашій свідомості, ви своєю свідомістю підтримуєте існування цього світу. Тому
ви повинні перейти на новий рівень вашої свідомості й
розуміння навколишньої дійсності для того, щоб покинути фізичний світ і набути Божественну Свободу. Ніхто, жодна людина не може вас змусити зробити ваш
вибір. Тільки ви самі наодинці із собою в тиші вашого
серця можете прийняти це доленосне рішення.
Ніколи не забувайте, що ви не отримаєте жодної
нагороди у фізичному світі, і ви ніколи не повинні думати про отримання будь-яких вигод для себе у фізичному світі. Всі ваші досягнення та весь ваш досвід залишаться з вами протягом всього існування цього Всесвіту й перейдуть разом з вами у Вищі світи.
Чи готові ви ступити на Шлях і слідувати ним до
вашої перемоги невтомно, крізь всі перешкоди й перепони?
Дуже багато покликаних, але чи так багато обраних?
Я ЄСМЬ Кутхумі,
з надією на вас у своєму серці.
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Я вітаю вас із вдалим здійсненням
цього важливого експерименту
з осадження найважливішої
та своєчасної інформації
на фізичний план
Улюблений Ель Морія
30 червня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія Хан, який прийшов до вас через
цього Посланника цим днем.
Події розгортаються в такому швидкому темпі, що
потрібні зусилля буквально кожного світлоносця, який
перебуває у втіленні. Я не знаю, чи відчуваєте ви на
собі ті змінення, які відбуваються із все зростаючою
силою та прискоренням. Воістину, настала пора дуже
швидких і об’єднаних дій. І ті, хто цього не відчуває та
не розуміє, заслуговують тільки жалю, тому що вони
випали із часу й намагаються жити старими настановами й приміряти до всього старі мірки.
Настала Нова Епоха, до якої ви повинні пристосовувати вашу свідомість буквально на ходу. Тому що той
ритм, який вас очікує в найближчому майбутньому, зажадає від вас всіх ваших зусиль, усієї вашої спрямованості, усього вогню ваших сердець.
Тому, навіть якщо, як вам здається, навколо вас нічого не змінилося та все залишається як і раніше, не
вірте очам своїм. Усе змінилось! І все змінилося так
рішуче й безповоротно, що не вистачить ніякої вашої
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фантазії, щоб уявити собі ті змінення, які настають і які
вже відбуваються, але їх поки ще не видно вашим фізичним очам. Ми почали наш рух. І ми пропонуємо
всім, хто пробуджений, хто відчуває важливість етапу,
що настає, і хто готовий діяти, не шкодуючи живота
свого, підготуватися. Дуже скоро й ви, кожен, перебуваючи у своєму місті й у своїй країні, відчуєте ті змінення, які почалися.
Вам важко в це повірити, тому що навколо вас
все залишилося як і раніше, як і було. Але я запевняю
вас, що найголовніше змінення, якого ми домагалися
протягом останніх півтори сотні років, відбулося! Сталося змінення у свідомості достатньої кількості людей,
які перебувають у втіленні, щоб це змінення привело
до цілком відчутних проявів на фізичному плані. Терміни, за які змінення свідомості осідають на фізичний
план планети Земля, також зменшилися. Були часи,
коли змінення свідомості десятки й сотні років осаджувалося на фізичний план. Зараз, якщо ваша свідомість змінилася, то не встигне пройти ніч, як змінення
вашої свідомості позначається на ваших справах. Я кажу спрощуючи, щоб ви отримали уявлення про час,
що настає, і можливість, яка настає.
Дуже скоро ви зможете спостерігати у ваших життях ті наслідки, до яких приведе ваша свідомість, що
змінилася. І якщо ви не побачите ніяких змінень у ваших життях, то це можна буде пояснити тільки одним – ви даремно витратили час на читання цих диктовок, тому що найголовніше, для чого були дані ці
диктовки, ви втратили. Ви не змогли змінити вашу свідомість. Ви втратили дорогоцінний час, і ви втратили
дорогоцінну, даровану вам Богом можливість.
Ви як і раніш думали, що ви будете читати гарні
слова в цих диктовках і це все, що вам треба. Ви по690

милялися, тому що крім читання красивих слів від вас
вимагалося робити конкретні дії, які з імовірністю
100 відсотків невблаганно привели б вас до результату – змінення вашої свідомості, якби ви тільки не
лінувалися та читали ці диктовки не як просто слова, а
як керівництво до практичних дій і справ на фізичному плані.
Що ж, ті, хто втратив свій шанс пройти цей прискорений курс посвячень і змінення своєї свідомості,
матимуть можливість залишитися на другий рік і знову перечитати всі диктовки, дані нами через цього Посланника, починаючи з найпершої диктовки від 4 березня цього року.
І якщо ви знов не відчуєте жодних змінень у вашій свідомості й не відчуєте жодних змінень у вашому житті, то я рекомендую вам перечитати ці диктовки втретє.
Ви отримали безцінний, абсолютно унікальний дар
у вигляді цих диктовок. Ви навіть не можете собі уявити, скільки енергії було витрачено Вознесеними Сонмами, щоб доставити диктовки через інтернет прямо
до вас додому. Скільки ангелів було задіяно! Я не кажу
вже про ті зусилля, які були здійснені Тетяною при
прийманні цих диктовок. Ви навіть не можете уявити,
що то витримувати щодня такий потік інформації та
енергії. І зуміти підтримувати себе у працездатному
стані протягом майже чотирьох місяців і не пропустити жодного дня.
Ніхто з нас не був впевнений на початку цього
експерименту, що нам вдасться здійснити передачу такої важливої інформації в такому обсязі й у такі стислі
терміни. Але зараз ми можемо сміливо оголосити про
те, що експеримент вдався! Робота виконана, і робота
виконана пречудово!
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Я вітаю вас, і я вітаю Тетяну з вдалим здійсненням цього важливого експерименту з осадження найважливішої та своєчасної інформації на фізичний
план. Робота буде продовжена, але позаду найголовніший етап. Етап інформаційний. Коли фізичний план
планети отримав таку необхідну інформацію саме для
поточного моменту. У вас буде можливість отримати
всі необхідні роз’яснення. І ми продовжимо нашу роботу через нашого Посланника Тетяну.
Настає новий етап. Етап, коли інформація, закладена нами в диктовках, буде проростати в серцях людей. І кожен зможе знайти застосування своїм силам і
здібностям. Роботи вистачить на всіх! Важлива робота
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з перетворення фізичного плану тільки починається.
І кожен, хто зумів розбудити свою свідомість і запалити полум’я у своєму серці, буде джерелом знань, інформації та енергії для всіх людей, з ким він буде зустрічатися у своєму житті. Ваше завдання, як світлоносців, постійно підтримувати горіння ваших смолоскипів і нести Світло світові.
Кожен з тих, хто зміг пробудити свою свідомість у
ході читання цих диктовок, отримає від мене тонку павутинку нитки, яка буде пов’язувати мене з ними й
підтримувати у важку хвилину.
Вам треба лише зробити заклик:
«В ім’я Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ я закликаю дію нитки, що сполучає мене з Владикою Ель
Морією. Владика Ель Морія, будь ласка, допоможи
мені в моїй ситуації (опишіть докладно ситуацію).
Допоможи мені знайти Божественне рішення для
моєї ситуації та надай мені ту допомогу, яку дозволяє надати Вищий Закон».
І як тільки ви зробите цей заклик, я допоможу
кожному, хто заслужив своєю працею право отримати
цей особистий, персональний зв’язок зі мною. Ви неодмінно відчуєте цю нитку зв’язку, що сполучає ваші
серця з моїм серцем. І дуже багато хто вже відчуває цей
зв’язок.
Я ЄСМЬ Ель Морія.
І я стверджую, що з Богом все можливо!
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Послання, прийняті між першим
і другим циклами Послань

Настав час для об’єднання
всіх Світлих Сил на планеті
Санат Кумара
7 жовтня 2005 року

Я ЄСМЬ Санат Кумара. Я ЄСМЬ прийшов, щоб
дати невелике Послання, спеціально присвячене майбутній поїздці Посланника в місто Санкт-Петербург.
Здається, що із часу закінчення нами циклу диктовок,
які ми давали через Тетяну в цьому році, мало що змінилося в навколишній дійсності.
Проте дозвольте з вами не погодитися. Змінення у
свідомості тих людей, які побажали читати диктовки,
перевершили всі наші очікування. І нам залишається
тільки пошкодувати про те, що наші Послання не досягли того ступеня поширення у фізичному світі, на
який ми розраховували.
Отже, з одного боку, ми бачимо колосальний стрибок у розвитку свідомості тих, хто прочитав диктовки
й прийняв їх всією душею та всім серцем. І з іншого
боку, ми бачимо зовсім скрутне становище тих світлоносців, які не отримали доступ до цих Послань і, отже, не змогли вчасно отримати цілющого ковтка нашої
енергії, який просто необхідний у цей складний час.
Тому моє прохання залишається тим самим: будь
ласка, докладіть всіх необхідних зусиль, щоб ці Послання були доведені до кожного світлоносця не тільки
Росії, але й всього світу.
Жителі Петербурга внаслідок кармічних причин,
характерних для цього міста й пов’язаних з подіями
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1917 року, цілком закономірно повинні докласти для
поширення цих Послань всіх зусиль, на які вони здатні. Тому перший публічний виступ Посланника перед
людьми відбудеться в місті Санкт-Петербурзі. Всі попередні виступи, як ви знаєте, проходили в малих групах і на природі.
Це накладає додаткову відповідальність на жителів
цього міста, з яким Посланник також кармічно пов’язана на підставі її попередніх втілень у Росії.
Удавана невідповідність вібрацій Послань з тими
вібраціями, до яких ви звикли і які були характерні для
інших людей, нехай не бентежить вас. Щоразу, коли
ми приходимо, ми змушені використовувати ті можливості й здібності, які має цей конкретний провідник
нашого Слова.
Я радий, що той імпульс і та енергія, яку ми вклали в передачу наших Послань, не пропали й були підтримані світлоносцями Росії. Будь ласка, зрозумійте,
що немає можливості для нас здійснити ті чудові перетворення, які вготовані для Росії на тонкому плані, без
вашої безпосередньої допомоги й підтримки. Погодьтеся, що є наша частина роботи і є ваша частина роботи,
яку ви покликані здійснити. Тільки в єдності Вознесених Сонмів і невознесеного людства ‒ наша могутність і запорука успіху.
Я також хотів би звернути вашу увагу на вашу єдність на фізичному плані. Настав час для об’єднання
всіх Світлих Сил на планеті. Давайте почнемо цей
процес незалежно від вашої релігійної та групової приналежності. Є щось значно більше, ніж те, що вас розділяє. І це більше є вашим Служінням Життю, Богові,
усім живим істотам. Об’єднуйтеся на основі Любові,
співпраці й конкретних справ на фізичному плані, які
ви можете здійснити прямо зараз.
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Не звертайте уваги на те, що вас роз’єднує, будь це
окремі положення Вчення або слова молитов. Концентруйтеся на тому загальному, що має вас об’єднати.
І це загальне є Служінням Життю, Служінням еволюціям Землі. І мірою ваших досягнень завжди була й
залишається та жертва, яку ви здатні принести на
Благо людства Землі, на Благо еволюції на планеті
Земля.
Давайте ще раз зосередимося на вашому серці.
Ввійдіть всередину вашого серця та відчуйте вашу Єдність. Ваше бажання Служити. Немає нічого, що розділяло й розділяє вас. У вашій свідомості народжується майбутнє. Зараз у цей момент я закріплюю фокус Єдності у ваших серцях, у серцях кожного, хто
чує або читає мої слова. І цей фокус дозволить вам
бачити тільки Світло в очах тих людей, з ким ви робите ваші справи на фізичному плані. Те, на чому ви
концентруєте вашу увагу, отримує Божественну енергію, яка надходить через вас на фізичний план. І тепер
ви будете бачити тільки хороше у ваших братів і сестер на Шляху. І завжди пам’ятайте, що все в цьому світі є дзеркалом, у котрому відображається ваша свідомість, і люди, які оточують вас, повернуться до вас
тим боком, що ви в них відзначаєте. І так ви будете
взаємно посилювати ваш моментум досягнень і множити ваші енергії, спрямовані на Загальне Благо й
Добро.
Живіть у Радості й Любові й відкиньте все, що
заважає вашому перебуванню в Богові.
Я ЄСМЬ Санат Кумара
був з вами цим днем.
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Кожне ваше зусилля буде
примножено безпрецедентно,
тому що таке веління часу
й така ситуація на планеті зараз
Шива
27 листопада 2005 року

Я ЄСМЬ Шива. Я ЄСМЬ який прийшов для наставлянь, що стосуються взаємодій між різними духовними групами й напрямками, котрі існують у цей історичний момент.
Ми чітко уявляємо всю обмеженість людської свідомості й все небажання поглянути на Божественну Істину й прийняти її більшістю людей, які населяють
планету Земля сьогодні.
Однак ваші прагнення, що здійснюються вами, воістину безцінні. Тому що кожен, хто пробуджений і
здатний прийняти Божественну Істину, нехай не у всій
її повноті, але спрямований до прийняття цієї Істини, є
для нас безцінним провідником, кристалом-зародком,
через який ми здатні привнести елементи нової свідомості й нових взаємин на Землю.
Тому прийміть мою подяку всі, хто спрямований,
усі, хто вносить будь-який, нехай навіть самий незначний внесок у загальну справу спасіння планети Земля.
Ви можете зберігати у своєму серці спрямування та діяти відповідно до цього спрямування у вашому
повсякденному житті, ви можете робити ті справи,
до яких готова ваша свідомість, ви можете приносити
будь-який матеріальний або духовний дар на вівтар
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служіння Божественній Істині. Всі ваші дари будуть
прийняті нами з вдячністю та примножені в наших
серцях.
Настав час, коли будь-яка, навіть незначна ваша
дія, спрямована на підтримку Божественної вібрації у
вашій фізичній октаві, буде отримана, збережена й
збільшена нами.
Благословенні ваші зусилля, благословенні ваші
спрямування, у якій би сфері вони не відбувалися.
Ви не можете не діяти, перебуваючи у фізичній
октаві, ви не можете не діяти, тому що таке веління
часу й така воля Бога зараз.
Зберігайте й примножуйте вашу Божественність,
вашу духовну основу. І привносьте у ваше життя поклоніння Богові, Вищому Законові, що існує в цьому
Всесвіті.
Кожне ваше зусилля буде примножено безпрецедентно, тому що таке веління часу й така ситуація на
планеті зараз.
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Але для тих, хто не бажає з будь-якої причини підкоритися велінню часу й Вищому Законові, настає
складний період. Тому що будь-яка протидія, яку ви
чините, обернеться проти вас. І ваші дії майже миттєво
потягнуть за собою наслідки ваших дій, які також будуть примножені. І ви не зможете не побачити марність своїх спроб зачепитися за стару свідомість, стару
поведінку й колишній образ думок і дій.
Усе навколо вас підлягає зміненню, і змінюється
вже. І тільки сліпий і глухий може продовжувати робити вигляд, що нічого не міняється і все залишається
як і раніше.
Ні, я запевняю вас, ніколи ще змінення на планеті Земля не відбувалися настільки швидкими темпами,
якими вони відбуваються у ваш час. І пристосуватися
до цих змінень можна тільки змінюючи себе, змінюючи
свою свідомість і змінюючи стереотипи вашого мислення та вашої поведінки.
А зараз я хотів би дати ще одне важливе напуття
та повчання. Прийміть його як рекомендацію у вашій
щоденній духовній роботі.
Щодня, починаючи із сьогоднішнього дня і до нового року, я прошу вас приділяти хоч би кілька хвилин
у день медитації, внутрішньому спогляданню та прийняттю образу майбутнього для вашої країни й вашої
планети.
Ви можете малювати у своїй свідомості найсміливіші образи й плани, і ви можете використовувати для
цього всю вашу уяву. Єдиною умовою є чистота ваших
мотивів, ваших помислів і ваших спрямувань. І я обіцяю вам, які б сміливі надії, образи чи плани ви не
виношували у своїй свідомості на найближче майбутнє, на наступний рік і найближчі кілька років ‒ усе
це буде підтримано мною особисто, примножено й
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повернено у ваш світ у вигляді Божественної можливості, Божественної милості й Божественного бачення.
Тому дерзайте, будуйте найсміливіші плани, якщо
вони будуть відповідати Божественному напрямку, характерному для часу перемін, який переживає планета
Земля, усе це буде підтримано й проявиться у вашому
фізичному світі.
У вас залишилося мало часу для ваших медитацій.
Тільки до кінця цього року.
Не забудьте перед вашими медитаціями закликати мене, Господа Шиву, для того щоб я міг зруйнувати
все старе й віджиле, що лежить на шляху здійснення
ваших планів, і дати вам Божественну можливість і
обдарувати вас своєю Любов’ю, Надією та Вірою.
Примножуйте ваші спрямування. Дерзайте. Завжди
пам’ятайте, що думка матеріальна, і вона здатна творити завжди. І ця творча здатність вашої думки, котра
властива вам завжди, просто буде багаторазово посилена в цей період часу, що залишився до нового року.
Не упустіть ваш шанс і не забудьте записати всі
ваші думки, плани й побажання на окремому аркуші.
Медитуйте й деталізуйте ваш задум під час кожної
медитації. І коли настане новий рік, і впродовж найближчих декількох років спостерігайте за тим, що
відбуватиметься у вашому житті й у навколишній дійсності. І кожному з вас буде дано стикнутися та усвідомити силу вашої думки, коли вона потрапляє в
унісон з Божественними цілями й завданнями для нинішнього історичного моменту.
А зараз я бажаю вам плідної роботи й залишаю
вас наодинці з вашими думками й задумами.
Я ЄСМЬ Шива
був з вами сьогодні.
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Від видавця і перекладачів
Друге видання «Слово Мудрості. Послання Владик
Мудрості» у 5-ти томах (Т.1) виправлене згідно з новою
редакцією Українського правопису, схваленого Кабінетом Міністрів України (Постанова №437 від 22.05.2019 р.)
спільним рішенням Президії Національної академії наук
України (протокол 322/10 від 24.10.2018 р.) й Колегії Міністрів освіти і науки України (протокол №10/4-13 від
24.10.2018 р.) й затвердженого Українською національною комісією з питань правопису (протокол №5 від
22.10.2018 р.).
У поодиноких випадках, коли в тексті необхідно
було підкреслити, що йдеться про те, що відбувається
або може статися всередині людини, про її внутрішній
світ, перед деякими словами, що починаються на приголосний в, використовувався прийменник в замість необхідного за новою орфографією прийменника у. Наприклад: «…тоді я зможу бути присутнім в вас і спілкуватися з вами» («Я звертаюся до тих з вас, хто відчуває особливу близькість зі мною», Ісус, 21 березня
2005 р.). Таке відхилення від правил допускається в
новому Українському правопису (§23, примітка 2).
Також за відсутністю в наявних в Україні на цей
час російсько-українських словниках деяких релігійних,
духовних і езотеричних термінів, перекладачі були вимушені застосовувати нові слова, які найближче передають значення цих слів російською мовою. Наприклад: священнообителі, посланництво, диспенсація,
бдіння і таке інше.

717

Релігійне видання
Серія «Послання Владик»

Мікушина Тетяна Миколаївна

Послання Владик

Слово Мудрості
У п’яти томах
Том I

Верстка: Кузнецова І.М.
Коректура Васильєва В.Г.
Замовити книги поштою:
E-mail: sirius.centr.kiev@gmail.com
Телефони: +38 (067) 500-27-29
Інтернет-магазин: https://siriusbook.com.ua
Авторські сайти Т.М. МІКУШИНОЇ:
http://sirius-ru.net/, http://sirius-net.org/
_________________________________________________
Підп. до друку 21.04.2022.
Формат 70х100/16
Наклад 100 прим. Зам. № 2
ФОП Кузнецова І.М.
а/с 91, г. Київ-103, 01103
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 6044 від 27.02.2017.
«Видавництво Ліра-К»
Свідоцтво № 3981, серія ДК.
03115, м. Київ, вул. В. Стуса, 22/1
тел./факс (044) 247-93-37; 228-81-12
Сайт: lira-k.com.ua, редакція: zv_lira@ukr.net

