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За автора 
Флорънс Сковъл Шин (1871 - 1940) е една от най-известните писателки в сферата на 

духовната литература, създала класически произведения сред книгите за личностно 
усъвършенстване. 

По линия на майка й, във вените на Флорънс тече американска „синя кръв”. Пра-пра-
дядото на майка й - писателят Франсис Хопкинсън, бил също така политик и член на 
американския Конгрес, Както и един от съставителите на декларацията за независимост. 
Флорънс получава образованието си във Филаделфия във Френдз Сентръл Скул и учи живопис 
в Академията за изобразителни изкуства в Пенсилвания от 1889 до 1897. Именно там тя се 
запознава с бъдещия си съпруг Евърет Шин (1876 - 1953), който приживе се е ползвал с името 
на известен импресионист-живописец. 

Наскоро след като Флорънс завършва Академията, тя и Евърет се оженват. 
Семейство Шин се установява в Ню Йорк - Където всеки поотделно преследва своята 

кариера в изкуството. В тези младежки години, прекарани В Ню Йорк, Флорънс разкрива 
талант и на художник, и на актриса. Сред по-близките тя е била известна с празничните вечери, 
които е давала, с красноречието и остроумието си. 

Част от предвоенната Кариера на Флорънс (става въпрос за Първата Световна Война) 
протича като илюстраторка на детска литература - списания и Книги. 

През 1914 г., след 14 годишен брак, Евърет поисква развод. На Флорънс й е необходимо 
известно време да се съвземе от удара, след Което започва съвсем нова кариера. Захваща се с 
религия, но особен Вид „нейна” религия. Религията на Флорънс била нещо като известното 
„мислене по нов начин”, което по-късно става характерно за движението на „Нова епоха” (New 
Age). Това е религията на успеха. 

Флорънс работи върху своята философия, а после написва книга с предизвикателното 
заглавие „Играта на живота и как да я играем”. Никой издател не иска първоначално да се 
докосне до нея. 

И така тя разпродава старите сребърни реликви на своите родители и я издава сама през 
1925 година. 

Бившият й съпруг Евърет я навестява, особено след като решава повторно да се ожени 
(той се жени три пъти, след като се развежда с Флорънс). Флорънс благославя брака му с 
думите „Сега вече този път е истинският брак за теб!”, но Евърет умира разведен. 

В новата си следвоенна кариера на духовен учител и лектор, Флорънс продължава да 
пише. През 1928 г. излиза продължение на първата й книга. Заглавието е: „Твоята дума е твоята 
магическа пръчица”. Друга книга - „Тайната Врата Към успеха”, публикувана малко преди да 
почине през 1940 г., е сбор от лекциите й на обществени места. Последната и книга „Силата на 
изречената дума”, е сбор от нейни бележки, събрани и издадени от нейна ученичка след 
смъртта й (през 1945 г.). Още приживе и вече десетилетия след смъртта и стотици хиляди хора 
в САЩ и целия свят, запленени от книгите й, превръщат идеите на Флорънс Сковъл Шин в част 
от своя живот. 

За Книгата 
Този том обединява две класически книги на Флорънс Сковъл Шин за действената мощ 

на силовото: „Силата на изречената дума” и „Твоята дума е твоята магическа пръчица”. Умело 
боравейки с въздействащи пасажи от Светото писание, подкрепяйки разсъжденията си с 
многобройни примери от живота, авторката убедително очертава чудодейните възможности на 
словото за свързване с неограничената космическа енергия и използването й за реализация на 
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нашите желания. Флорънс Сковъл Шин предлага ефективна система за постоянен съзнателен 
контрол над думите, за Въздействие Върху подсъзнанието и отстраняване на отрицателните 
състояния на страх, гняв и вина чрез положителни словесни формули и утвърждения - една 
система, позволяваща максимално разгръщане на цялостния потенциал на личността да 
осъществява най-съкровените си стремежи към щастие, благоденствие и успехи в професията и 
личните взаимоотношения. 
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СИЛАТА НА ИЗРЕЧЕНАТА ДУМА 
Въведение 

Флорънс Сковъл Шин преподаваше метафизика В Ню Йорк в продължение на дълги 
години. Семинарите й бяха много посещавани и чрез тях тя успя да предаде посланието си на 
доста хора. 

Книгите й са много търсени не само в Америка, но и в чужбина. Те се радват на 
известност в отдалечени и неочаквани места в Европа и други части на света. Понякога 
срещаме хора, стигнали до истината след като са открили книга на Флорънс Шин на някое 
невероятно място. Една от тайните на успеха й бе, че тя остана вярна на себе си - общителна, 
непринудена, приятелски настроена и с чувство за хумор. Тя никога не се стремеше да бъде 
книжна, традиционна или да прави впечатление. Поради тази причина тя се харесваше на 
хиляди, които не биха приели духовното послание, представено в по-консервативни и 
възвишени форми, или искаха да четат - поне в началото - обикновени метафизически книги. 

Самата тя бе много духовна, въпреки че това оставаше скрито зад емпиричния й и 
освободен подход към нейния предмет. Техническият или академичният подход й бяха чужди. 
Тя обучаваше чрез познати и практични примери от всекидневието. 

Флорънс Шин бе художничка по професия и илюстрираше книги, преди да започне да 
преподава истината. Произхождаше от старо семейство от Филаделфия. 

Тя остави след себе си много записки, от които бе съставена тази книга. 
Дано Флорънс да получи радушен прием. 
 

ЕМЕТ ФОКС 
 

Оръжия, които не познаваме 
Аз имам оръжия, които не познавате, имам начини и пътища. които не са ви известни! 
Тайнствени оръжия, тайнствени начини и пътища! Та нали Господ върши чудесата Си 

по тайнствени пътища. Проблемът с повечето хора е, че искат да узнаят начините и пътищата 
предварително. Те искат да кажат на Висшия разум как точно да се отговори на молитвите им. 
Те не се доверяват на Божията мъдрост и гениалност. Те се молят и дават на безграничния 
разум напътствия как да действа и така ограничават Светия Израелев. 

Исус Христос казва: „Когато се молиш, вярвай, че си го получил!” Може ли да се каже 
по-ясно и категорично? „Ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството 
небесно”. (Мат. 18:3) Ние можем да перифразираме Писанието и да кажем: имай очакванията 
на малкото дете и на молитвите ти ще бъде отговорено. Децата очакват с радост да получат 
играчките си за Коледа. Ето пример с едно малко момче, което иска да получи барабан за 
Коледа. Детето съвсем не прекарва нощите будно, тревожейки се дали ще получи барабана или 
не. То си ляга вечер и заспива като къпано. Сутринта скача от леглото, готово за щастливия ден 
пред него. То гледа с възхита на това, което му предстои. 

Един възрастен човек прекарва безсънни нощи, тревожейки се над проблема си. Вместо 
барабан той иска големи суми пари, но не може да види по какъв начин ще дойдат те и ще 
дойдат ли навреме? Той ще ви каже, че напълно вярва в Бога, но би искал да знае повече за 
начина и пътя, по който това ще стане. Ето го отговорът: „Аз имам оръжия, които не 
познавате.” „Пътищата ми са гениални, начините - сигурни”. 

„Уповавай се на Мен, предай Ми пътищата си.” 
За много хора изглежда много трудно да предадат пътищата си на Господ. Това 

означава, разбира се, да се следва интуицията, защото интуицията е магическата пътека, най-
прекия път към осъществяването. 

Интуицията е духовна способност, която стои над интелекта. Тя е „слабото гласче”, 
наричано обикновено хрумване, което ви казва: „Този е пътят, по него върви!” Аз често се 
позовавам на интуицията, защото тя е най-Важната част от духовното развитие. Тя е Божествен 
Водач. Тя е от Бога, тя е окото, което бди над Израел и никога не задрямва и не заспива. При 
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нея няма неважни неща. „Приемете ме безрезервно и аз ще направя пътя ви лек”. Помнете - не 
презирайте деня, в който са се случили само дребни неща (или събития, които са на пръв поглед 
маловажни). 

Много е трудно за един човек, който винаги е следвал разума, изведнъж да започне да 
следва интуицията, особено ако е от хората, които имат, както те твърдят, установени навици. 
Те са свикнали да бършат всеки ден едно и също нещо по едно и също време. 

Хранене по часовник. Ставане 6 едно и също време, лягане по едно и също време. Всяко 
отклонение ги разстройва. 

Ние можем да избираме - можем да следваме вълшебния път на интуицията или дългия и 
труден път на опита, следвайки разсъдъка. Следвайки подсъзнанието, ние достигаме висоти. 
Интуицията съдържа Картините на Вечна младост и вечен живот, където смъртта е 
превъзмогната. Ние имаме силата да въздействаме на подсъзнанието с образа на вечната 
младост и вечния живот. Подсъзнанието, Което е просто сила без посока, осъществява идеята и 
телата ни се превръщат в тела, които никога не умират. Тази идея е частично изразена във 
филма „Изгубеният хоризонт”. Шангрила бе символична картина на „Света на чудесата”, 
Където всички условия са съвършени. 

Съществува духовен прототип на тялото и делата ти. Аз го наричам божествен замисъл и 
този божествен замисъл е съвършената идея във вашето подсъзнание. Повечето хора не се 
опитват да осъществят божествената идея за телата и делата си. Точно обратното - те са 
отпечатали образи на болест, старост и смърт върху подсъзнанието си и то старателно 
осъществява заповедите им. Трябва да сменим заповедите: „Нека божествената идея намери 
израз 6 моето тяло, ум и дела.” Ако вие въздействате на подсъзнанието като повтаряте тези 
думи, ще бъдете изненадани от промените, които скоро ще настъпят. Ще бъдете засипани с 
нови идеи и идеали. В тялото ви ще настъпи химическа промяна. Обкръжението ви ще се 
подобри, защото вие бързо израствате до духовното ниво, където всички условия са винаги 
съвършени. 

„Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на 
славата! Кой е тоя Цар на славата? - Крепкият и силният Господ, силният на война Господ.” 
(Пс. 23:7-8 (Бел. ред.)) 

А сега запомнете, че Библията говори за мисли и състояния на съзнанието. Горният 
цитат разкрива как съвършените идеи на свръхсъзнанието нахлуват в съзнанието ви. Вечни 
порти се вдигат и Царят на славата влиза. 

Кой е Царят на славата? Крепкият и силният Господ. Силният на война Господ. Този Цар 
на славата има оръжия, за които не знаете, и се бори с чуждата армия (отрицателните мисли, 
загнездени в съзнанието ви от време оно.) Тези отрицателни мисли винаги са осуетявали 
осъществяването на съкровените ви желания. Те са мисловните форми, които вие сте изградили 
във вашето подсъзнание като непрекъснато сте мислели едно и също нещо. Вие сте си 
изградили твърда представа че „Животът е труден и пълен с разочарования”. Вие ще се 
срещнете с тези мисли, материализирани в конкретни събития, тъй като „Това, което ти се 
случва в живота, е свързано с представите на твоята душа”. 

„Моите пътища са приятни”. Ние всички трябва да изградим в подсъзнанието си картини 
на покой, хармония и красота и един ден тези картини ще се материализират. Божествената 
идея за живота би често проблясва в съзнанието ви като нещо твърде хубаво, за да бъде истина. 
Съвсем малко хора постигат това, за което са предопределени. Думата съдба означава място, 
което сме предопределени да заемем. Ние сме напълно съоръжени за божествения план за 
живота ни. Ние можем да се справим с всяко положение. Ако можехме да получим 
осъществяването на тези думи, врати щяха да се разтворят с трясък и канали да се пречистват. 
Щяхме да доловим шума от божествената дейност, защото щяхме да сме свързани с 
безграничния разум, който не познава поражение. От неочаквани места щяха да ни се разкрият 
нови възможности, Божествената дейност щеше да намери проява във всички наши дела и 
божествената идея щеше да се осъществи. 

Бог е любов, но Бог е и закон. „Ако ме обичаш, следвай моите заповеди” (или закони). Д-
р Ърнест Уилсън ми каза, че първото му познание за истината дошло с прочитането на 
„Концентрацията” на Емерсън. Концентрация означава вглъбяване от душа. Ние виждаме как 
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децата са погълнати с цялата си душа в играта. Ние можем да постигнем успех, занимавайки се 
с огромен интерес. Големите откриватели никога не смятат работата за скучна. Ако те не я 
обичаха, никога нямаше да направят големи открития. Никога не налагайте на едно дете да 
стане нещо, за което самото то няма желание. То просто няма да успее. Първото условие за 
успеха е да бъдеш щастлив от това, което си. Толкова много хора са отегчени от самите себе си. 
Те нямат самоувереност и винаги им се иска да бъдат някой друг. 

Когато бях в Лондон, Видях на улицата човек, който продаваше касета с нова песен. 
Песента се казваше ,,Страшно съм доволен, че съм това, което съм”. Помислих си, че е 
прекрасно да започнем с това, да бъдем щастливи, че сме самите себе си. После можем бързо да 
стигнем до божествения план за нашия живот и да изпълним назначението си. Можем да бъдем 
сигурни, че божественият план за живота ни ще ни удовлетвори напълно. Няма да завиждаме на 
никого повече. Хората често стават нетърпеливи и обезкуражени. Аз се изпълних с 
въодушевление, когато прочетох във вестника за Омаха, известния състезателен кон. В статията 
се казваше: „Омаха трябва да пробяга една миля, за да бъде в стихията си. Несъмнено в света 
има много Омаховци, но те се нуждаят от малко бреме, за да бъдат в своята духовна стихия и да 
спечелят състезанието.” 

„Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти.” (Пс 36.4 (Бел. ред) 
Утешавай се със закона и той ще изпълни желанието на сърцето ти. „Утешаването със закона” 
означава да изпиташ радост, когато осъществяваш праведните си желания. Да изпитваш радост 
от това, че вярваш в Бог, означава да си щастлив, когато следваш водачеството на интуицията 
си. Повечето хора казват: „О, Боже, ще трябва отново да правя пари!” или: „О, Боже, 
хрумванията ми ме изнервят, нямам нерви да ги следвам”. Хората играят голф и тенис и им е 
приятно. Защо тогава да не можем да се радваме, когато играем играта на живота? Може би, 
защото играем с невидими сили. При голфа или тениса има топка, Която се вижда и цел, видима 
с невъоръжено око. Но колко по-важна е играта на живота! Целта е осъществяване на 
божествения план за живота ни, при който всички условия са винаги съвършени. 

„Във всичките си пътища познавай Него, и Той ще оправи твоите пътеки”(Прич. 3:6 
(Бел. ред.)). Всеки момент, подчинен на интуицията, ще ни упъти като пътепоказател. Толкова 
много хора водят усложнен живот, само защото се опитват да измислят нещата, вместо да 
следват пътищата на интуицията. 

Познавам една жена, която казва, че има пълно познание за истината и прилагането й, но 
в момента, в който се появи някакъв проблем, тя прибягва до разума си и претегля положението 
отвсякъде. А по този начин проблемите не могат да бъдат решени. Интуицията излита през 
прозореца щом разумът прекрачи прага. Интуицията е духовна способност, тя е подсъзнанието 
и никога не обяснява себе си. Нещо като глас, който ни казва: „Това е пътят, него хвани!” 
Някой ме попита дали все пак разсъдъкът е полезен понякога. Разсъдъкът трябва да бъде 
изкупен. Доверете се на духовния закон „и ще ви се даде”. 

Вашата роля е да бъдете добър получател, да се подготвите за благословията си, да 
бъдете щастливи и да благодарите, и желанията ви ще се осъществят. 

Аз имам оръжия, които не познавате, пътища, които ще ви смаят. 
 

„Давам ви власт” 
(ЛУКА 10 19) 

Божият дар за човека е власт; сила и власт над цялото творение, над ума, тялото и делата 
му. Всички нещастия идват от липсата на сила. Човек си мисли, че е слаб и жертва на 
обстоятелства, и твърди, че „условия, върху които той няма контрол”, са предизвикали 
поражението му. Човекът, оставен на самия себе си, е наистина жертва на обстоятелства, но 
когато е свързан с Божията сила - всичко е възможно. 

Чрез познаване на метафизиката ние откриваме как може да стане това. Чрез словото си 
ти влизаш във връзка с тази сила. После, като по чудо, всяко бреме отпада и всяка битка бива 
спечелена. Животът и смъртта са във властта на езика. Внимавай много какво казваш, защото 
непрекъснато жънеш плодовете на думите си. „И този, който превъзмогва трудностите и 
поддържа делото ми докрай, на него ще дам сила и надмощие над народите.” Да превъзмогне, 
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означава да овладее всички съмнения, страхове и отрицателни енергии. човек със съвършено 
спокойствие и душевен мир, изпълнен с любов и добра воля, би могъл да разсее всякакви 
отрицателни енергии. Те ще се стопят като сняг на слънцето. Исус Христос казва: „Даде Ми се 
всяка власт на небето и на земята”(Мат. 28:18). Да благодарим, че това сега се осъществява, 
защото злото е нереално и не оставя следи. Тази Божия сила е във вас, във вашето подсъзнание. 
Това е царството на вдъхновението, откровението и просветлението. Това е царството на 
чудесата и вълшебствата. Бързи и на пръв поглед невъзможни промени стават за вашето добро. 
Отваря се врата там, където врати е нямало. По скрити и неочаквани канали идват блага, защото 
„Бог има оръжия, за които вие не знаете”. 

За да си служите с Божията сила, вие трябва да й дадете предимство и да успокоите 
разсъдъка. В момента, в който поискате нещо, безграничният разум знае как да се изпълни 
молбата ви. Ролята на човека е да се радва и да благодари, и да действа според вярата си. Една 
много известна жена в Англия разказва за подобно преживяване. Тя се молела горещо на 
Господ. Дошли й на ум следните мисли: „Действай, като че ли съм бил и съм”. Точно това 
казвам и аз отново и отново - само активната вяра въздейства на подсъзнанието, а ако не 
въздействате на подсъзнанието, няма да постигнете нищо. 

Сега ще ви дам един пример, за да ви покажа как работи законът. Една жена дойде при 
мен. Съкровеното й желание бе да се омъжи добре и да има хубав дом. Тя много харесваше 
един мъж, но той беше изключително труден човек. След като я беше обсипал с внимание и 
прояви на преданост, той изведнъж се промени и изчезна от живота й. Тя бе нещастна, обидена 
и обезкуражена. Аз й казах: „Сега е времето да се подготвиш за твоя чудесен дом. Накупи 
дребни неща за него, все едно, че нямаш никакво време за губене.” На нея много й хареса 
идеята да пазарува за щастливия си дом, когато по всичко личеше, че няма изгледи за такъв. „А 
сега - продължих аз, - ще трябва да се усъвършенстваш в това отношение и да станеш 
неподатлива за всяка ненавист и нещастие”. Ще си казваш: „Аз не се поддавам на никаква 
болка и обида; моето равновесие е съградено върху скала, с Божията воля”. После й обясних: 
„Когато не се поддаваш на болката и обидата, този човек ще ти бъде даден или някой, 
равностоен на него”. Минаха много месеци и една вечер тя дойде да ме види. Каза ми: „Към 
този човек изпитвам само най-мили и приятелски чувства. Ако той не е божественият избор за 
мен, ще бъда щастлива и без него”. Не след дълго тя случайно го срещнала. Той много 
съжалявал за постъпката си. Молел я да му прости. Не след дълго двамата се ожениха и 
създадоха един щастлив дом. Домът им бе съграден чрез нейната активна вяра. 

Единствените ви врагове са във вас самите. Враговете на тази жена бяха „болката” и 
„обидата”. Те са истински „змии и скорпиони”, опустошили живота на много хора. Свързвайки 
се с Божията сила, от живота на тази жена изчезна всяко противостоене. Нищо не можеше 
повече да я нарани. 

Помислете си какво само означава това - животът ви да е свободен от каквито и да било 
неприятности. Можете да го постигнете чрез непрестанен съзнателен контакт с Божията сила. 

Думата „сила” се споменава много пъти в Библията. „Да помниш Господа, твоя Бог, 
защото Той ти даде сила да придобиваш богатство”.(Втор. 8:18. (Бел. ред.)) 

Човек с богато съзнание привлича богатство. Човек с бедно съзнание привлича бедност. 
Виждал съм хора, които се издигат над недоимъка, свързвайки се с Божията сила в тях и 
преодолявайки външните обстоятелства. Вярата в Бога ти дава неустоима сила, защото само 
Висшият разум знае пътя на осъществяването. „Вярвай в мен и аз ще накарам това да отмине”. 

Всичко, на което познанието на истината ни учи е да помним, че Бог е единствената 
сила. Една сила, едно присъствие, един план. 

Когато твърдо вярвате, че има само една сила във вселената, Силата Бог, всяко видимо 
зло ще изчезне от вашия свят. За да осъществим доброто, в което вярваме, ние трябва да 
признаваме само една сила. Злото идва от „безплодните представи” на човека. Не придавайте 
никаква сила на злото и то не може повече да ранява. 

Ще ви дам един пример, който показва как действа този закон. Бях в ресторант с 
приятелка, която разля нещо върху роклята си. Тя беше сигурна, че ще остане петно. Аз й казах: 
„Сега ще го премахна”. Изговорих следните думи: „Злото няма реалност и не оставя петна” и се 
обърнах към нея: „Е, не го гледай, остави го на безграничния разум”. След около час 
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погледнахме към петното - от него нямаше и следа. Щом това е вярно за нещо дребно, значи е 
вярно и за големите неща. Можете да използвате същите думи за минали нещастия или грешки 
и някак си, с Божията милост, следите ще изчезнат и няма да останат петна. 

Много хора използват личната си сила вместо Божията, което винаги води до 
неблагоприятни резултати. Лична сила означава да налагаш личната си воля. Ще ви дам пример 
с една жена, която познавах отдавна. Тя се омъжи за човек, който работеше в един вестник като 
карикатурист. Рисунките му изискваха познаване на сленг, който той непрекъснато използваше. 
Но тя реши, че той трябва да развива своята интелигентност и да чете класиците. Преместиха се 
да живеят в университетски град, за да може той да посещава лекции в университета. 

В началото мъжът малко се съпротивляваше, но после започна да му харесва. Не мина 
много бреме и той направо се потопи в класиците. Разговаряше вече само за Платон и 
Аристотел. Искаше храната да се приготвя така, както те са я приготвяли и да се храни 
простичко като тях. Животът на тази жена се превърна в кошмар - след този случай тя никога 
повече не се опитваше да променя хората. Единствения човек, когото можеш да промениш, е 
себе си. когато се промениш, и условията около теб ще се променят! Хората ще се променят! 

Когато дадена ситуация не те обезпокои, тя сама губи смисъла си. Животът ти се 
формира от твоите подсъзнателни очаквания. Където и да отидеш, носиш тези условия със себе 
си. 

„Силата ми е в Бог и Неговата мощ”. 
„Подкрепят ме безброй силни армии”. 
Силата означава власт, а властта - контрол. Човек Контролира условията, ако познава 

духовните закони. Предположете, че проблемът Ви е недоимък или ограничение. Това, от което 
имате спешна нужда, е материална подкрепа. Свържете се с Бога-сила във вас и благодарете, че 
скоро ще я получите. Ако сте прекалено потопени в ситуацията, ако сте изпълнени със 
съмнения и опасения, идете при някой практикуващ метафизик за помощ, някой, който да види 
нещата ясно. 

Един мъж ми разказа, че когато бил в Центъра на истината в Питсбърг, чул да се говори 
за мен и попитал: „Коя е тази Флорънс Сковъл Шин?” Някой му отговорил: „О, тя написа 
книгата „Играта на живота”(Виж „Играта на живота” от Флорънс Сковъл Шин”). Ако й пишете, 
ще направи за вас чудеса”. Той незабавно ми написа писмо и получи помощта ми. Исус 
Христос казва: „Ако двама сте на едно мнение, ще стане това, което искате”. Не се колебайте да 
потърсите помощ, ако не можете да видите ясно своето добро. Исус Христос вижда ясно 
съдбите на хората, които лекува. Той не им казва да се излекуват сами. Разбира се, можете да 
постигнете състояние, когато повече не ви е необходима помощ, когато имате твърда 
увереност, че Божията сила е единствената сила и Божият план е единственият план. 

Ние не можем да вземаме благословии от безграничния разум - те трябва да ни бъдат 
дадени. Ролята на човека е да ги получава с благодарност. „Ето, давам ви власт да стъпвате на 
змии и скорпиони, и на всяка вражеска сила.” (Лука 10 19 (Бел. ред.)) „Поставил си го владетел 
над делата на Твоите ръце; всичко си покорил под нозете му: овци и волове всички, а също и 
зверовете полски”.(Псал. 8:7-8 (Бел. ред.)) Това е Божията идея за човека, но идеята на човека 
за себе си е идея за ограниченост и провал. Само в големи мигове човек като че ли се издига до 
истинската си сила и власт. 

Едва когато изпаднем в ситуация на недоимък, изведнъж успяваме да изразим силата, 
която и преди е била в нас. Познавам хора, които са обикновено нервни и неспокойни, и които в 
моменти на изпитание стават спокойни и силни. 

„Не вие ще се сражавате тоя път: спрете се, стойте и гледайте спасението Господне, 
което ви се праща”.(2 Парал. 20:17 (Бел. ред.)) Хората често питат: „Какво значи да стоиш 
спокоен - да не правиш изобщо нищо ли?” „Да стоиш спокоен” означава да запазиш 
самообладание. Веднъж казах на един човек, който беше напрегнат и притеснен: „Успокой се и 
ще видиш, че Бог ще те избави”. Той сподели: „Наистина, това много ми помогна”. Повечето 
хора са прекалено настоятелни. Те носят своите грижи и водят своите битки, винаги се 
вълнуват и никога не забелязват Божиите знаци. Запазете спокойствие и ще видите спасението 
Господне. Ние можем да перифразираме Светото Писание и да кажем: „Вие никога няма да 
спечелите тази битка, ако воювате - оставете я изцяло на мен и ще победите”. 
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Следвайки вълшебния път на интуицията вие избягвате всякакви усложнения и спънки и 
намирате най-прекия път до осъществяването на вашето желание. Не забравяйте, че ни е казано 
да не презираме дните, изпълнени с незначителни неща. Голяма грешка е да се мисли, че нещо е 
незначително. Веднъж трябваше да купя две неща. Наблизо до мястото, Където Живея, има два 
магазина - единият е скъп, а другият - всичко се продава малко по-евтино, но нещата са същите. 
Разсъдъкът ми ме съветваше: „Иди в по-евтиния магазин”, но интуицията настояваше: „Иди в 
по-скъпия”. Аз, естествено, последвах интуицията си. Казах на продавача какво търся. Той ми 
отговори: „Тези две неща днес се продават на цената на едното с рекламна цел”. Ето Как 
интуицията ме изведе при точното място и цена. Разликата в цените беше около 50 цента, но 
интуицията винаги се грижи за интересите ни. Ако се бях опитала да купя по-евтино, щях да 
отида в другия магазин и всъщност да платя двойно. Поучавайте се от малките неща и ще 
можете да се справяте успешно и с големите. 

При анализирането на Библията открихме, че Господ е надарил човека с власт и това е 
определящо за условията на неговия живот. Господ дава на хората възможността да живеят по-
добре. Той им дава власт над природните стихии. Дава им способност да лекуват болести и да 
прогонват демони. 

„Които се надяват на Господа, ще подновят силата си: ще дигнат криле като орли, ще 
припнат и не ще се отрудят, ще отидат и не ще се уморят”(Ис. 40:31 (Бел. ред.)) 

Трябва да разберем, че непобедимата сила е достъпна за всички нас! „Всеки, който 
призове името Господне, ще се спаси!” (Иоил. 2:32 (Бел. ред..) Виждаме, че Словото прави 
човека всемогъщ. Този висш разум може да унищожи всяко бреме и да спечели всяка битка. 

„Дадена ми е всяка власт на небето и на земята”. 
 

Бъди силен: не се страхувай 
Бъди силен. Не се страхувай. Страхът е единственият враг на човека. Когато се 

страхуваме, идва поражение! Страх от недоимък! Страх от неуспех! От загуба! От някого! От 
това да не бъдеш критикуван! Страхът те лишава от цялата ти сила, защото загубваш контакт 
със силовата станция на вселената. „Защо се страхуваш, маловерецо?” Страхът е обратната 
страна на вярата. Когато се страхуваш, започваш да привличаш това, от което те е страх; ти го 
намагнетизирваш. Лошата мисъл те хипнотизира, когато се страхуваш. 

Даниил запазва спокойствие, защото знае, че Господ е по-силен от лъвовете. Неговият 
Господ прави лъвовете котки като котенца. Идете при вашия лъв веднага и сами ще се убедите. 
Може би цял живот сте бягали от някакъв конкретен лъв. Той е направил живота ви нещастен и 
косата ви е побеляла от него. Веднъж един фризьор ми каза, че познавал жена, чиято побеляла 
коса си възвърнала естествения цвят, щом тя спряла да се тревожи. Друга жена ми каза в 
разговор: „Не се страхувам, но много се безпокоя”. Страхът и безпокойството са близнаци и са 
всъщност едно и също нещо. Ако сте безстрашни, и безпокойството ви ще пресъхне. „Защо се 
страхуваш, маловерецо?” Мисля, че най-разпространен е страхът от загуба. Може би имате 
всичко, което човек може да поиска, но се промъква старият лъв на мрачното предчувствие. 
Чувате го как ръмжи: „Прекалено хубаво е, за да е истина! Не може все така да продължава”. 
Ако му обърнете внимание, може да изпитате силно безпокойство. 

Много хора са загубили това, което им е било най-скъпо в живота. Това е, защото те 
непрекъснато са се страхували от такава загуба. Единственото оръдие, което можете да 
използвате срещу вашите лъвове, са вашите думи. Те са магическа пръчка, изпълнена със сила и 
вълшебство. Размахвате пръчката над лъва и го превръщате в коте. Но лъвът ще си остане лъв, 
ако не се изправите лице в лице с него. Може би ще попитате: „Как да се изправим пред лъва?” 
Мойсей казва на народа си: „Не бойте се, чакайте - и ще видите спасение от Господа, което Той 
ще избърши сега над бас; защото египтяните, 1 които сега виждате, няма да ги видите вече до 
века. Господ ще се бори за вас, а вие бъдете спокойни”(Исх.14:13(Бел. ред). Не е ли това едно 
прекрасно разрешение! 

Безграничният разум познава изхода от всяко положение. Той знае къде е отговорът на 
всяко искане. Но ние трябва да му вярваме, да запазим спокойствие и да му дадем право на 
действие. Толкова много хора се плашат от други хора. Те бягат от неприятни ситуации, но 
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ситуацията тича след тях. 
„Господ е моя светлина и мое спасение: от кого ще се боя? Господ е крепост на моя 

живот, от кого ще се плаша?” (Пс. 26:1 (Бел. ред.)) Двадесет и шестият псалом е един от най-
тържествените. Той е също така ритмичен и музикален. Авторът му знае, че никакъв враг не 
може да му навреди, защото Господ е неговата светлина и спасение. Не забравяйте, че вашите 
врагове са в самите вас. В Библията се говори за вражески мисли, и това са съмненията, 
опасенията, омразата, неприязънта и лошите предчувствия у човека всяка негативна ситуация 
във вашия живот е кристализирала мисъл, тя е резултат от вашите неоснователни страхове. Но 
тези ситуации не могат да устоят на светлината на истината. И така посрещайте безстрашно 
такива ситуации, като си казвате: „Бог е моя светлина и спасение - от кого ще се боя?”. 

Исус Христос е най-великият метафизик. Той ни завещава точни правила за 
контролиране на ситуации чрез думи и мисли. „Ти ме направи по-мъдър от враговете ми”(Пс. 
118:98 (Бел. ред.)). Преди всичко трябва да сте по-мъдри от армията на враждебните си мисли. 
Трябва да отговаряте категорично на всяка отрицателна мисъл. Щом вражеската армия запее: 
„Бизнесът е вял и парите са малко”, вие веднага отговорете: „Бог се грижи за задоволяването на 
моите нужди и нещата, които Той ми изпраща, се множат като гъби за една нощ”. В Неговото 
царство няма трудни моменти. Трябва да си повтаряте това известно време като онази детска 
песничка: „Катето направи, Катето не направи” и т.н. Накрая ще победите, защото истината 
трябва да триумфира, а вражеската армия - да бъде прогонена. Щом се отпуснете, обаче, 
вражеската армия ще подхване отново: „Не те оценяват, никога няма да успееш”. Но вие 
отговорете веднага: „Бог ме оценява, значи и хората ме оценяват. Нищо не може да попречи на 
успеха, който съдбата е предопределила за мен”. Накрая вражеската армия ще се разпръсне и 
изчезне, защото не й обръщате внимание. Вие сте я оставили да изгладнее до смърт. Оставете и 
вашите страхове да изгладнеят до смърт, като не им обръщате внимание и като проявявате 
действена вяра. Лъвът подхранва свирепостта си от вашия страх. Запазете спокойствие като 
Даниил и вие също ще чуете гласовете на ангелите, изпратени да ви помогнат. 

Исус Христос идва, за да пробуди хората. „Стани ти, който спиш!” (Ефес. 5:14 (Бел. 
ред.)) Хората са потънали в адамовия сън за доброто и злото. Недоимък, загуба, неуспех, грях, 
болест и смърт им изглеждат реалност. Библията разказва, че Адам ял от дървото на илюзията и 
потънал в дълбок сън. В този дълбок сън той виждал несъстоятелни картини на доброто и 
злото. 

Бърнард Шоу в книгата си „Назад Към Матусалем” Казва: „Адам открил убийството, 
раждането и смъртта, както и всички негативни фактори”. Това е свързано с развитието на 
разсъдъка. Разбира се, в Адам е началото на човешкия разсъдък. В Райската градина човекът е 
действал на нивото на свръхсъзнанието. всичко, което е желал или от което се е нуждаел му е 
било винаги под ръка. С развитието на разсъдъка е дошло падението. Той е започнал да вижда 
около себе си недоимък ограничение и неуспех. Изкарвал е хляба си с пот на челото, вместо да 
го получава от Бога. 

Посланието на Исус Христос е предназначено да върне хората към „четвъртото 
измерение”, към съзнанието, което Адам и Ева са имали в градината на Едем. В четиринадесета 
глава от Евангелието на Йоан намираме резюмирано цялото му учение. Той го нарича 
„Евангелие”, което значи „Добра вест”. С изненадваща простота и прямота Той учи хората, че 
ако помолят за нещо с вяра, ще го получат и винаги трябва да знаят, че всичко идва от Отца. 
Господ е даващият, човекът - получаващият. Той задоволява всичките желания и нужди на 
човека! Това несъмнено е една доктрина, която може да разбуди хората. В подкрепа на думите 
си той прави чудеса. 

Едно от най-драматичните чудеса е излекуването на човека, който е сляп по рождение. 
Противниците на Исус разпитват излекувания с надеждата да го уличат в престъпление. Но 
човекът само повтарял: „Зная едно — бях сляп, сега мога да виждам”. Това е чудесно 
твърдение! „Преди бях сляп - сега виждам!” Може би ние сме били слепи за нашето добро, за 
нашите възможности, за интуицията си, за знаците около нас, вземайки враговете за приятели. 
Когато си буден за доброто си, знаеш, че не съществуват врагове, защото Бог използва всеки 
човек и ситуация за твоето добро. Пречките са твои приятели, а препятствията са гредите на 
твоя мост. С Бога ти си непобедим. 
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Много силна фраза е: „Непобедимата Божия мощ помита всичко пред себе си. Аз се нося 
по Вълните към моята Обетована земя”. Вълните те отвеждат до мястото, където трябва да 
отидеш, необезпокояван от подводното течение на негативното мислене, което би те завлякло 
на дъното. Твоите мисли и желания винаги те отвеждат нанякъде. Прентис Мълфорд казва: 
„Постоянната цел, това силно желание, този непрестанен копнеж е семе в ума. То се е 
вкоренило там, то е живо! То никога не спира да расте! То е проявление на един прекрасен 
закон. Когато познаваме този закон, когато следваме и вярваме в него, ще постигнем големи и 
чудесни резултати. Ако следваме този закон с отворени очи, той води до все по-голямо щастие 
в живота; но ако го следваме сляпо, със затворени очи, води до нещастие!”. 

Това означава, че желанието представлява огромна вибрационна сила и трябва да бъде 
правилно насочвано. Използвайте следното утвърждение: „Аз желая единствено това, което 
безграничният интелект желае чрез мен. Аз искам да постигна това, което е мое по божествено 
право с Божията воля по един съвършен начин”. Така вие няма да имате неправомерни 
желания, а правомерните ще бъдат осъществени. Нетърпеливите желания се забавят дълго или 
се изпълняват насила; тези, които са потискащи - се осъществяват по потискащ начин. Не 
трябва да забравяте това никога. Много нещастни ситуации са резултат от потискащи и 
нетърпеливи желания. 

Ще ви дам пример с една жена, чийто съпруг искал всяка вечер да ходят някъде. Това я 
изтощавало и нощ след нощ тя с нетърпение пожелавала да може да си остане в къщи и да си 
чете книга. Желанието й станало неудържимо и не след дълго съпругът й избягал с друга жена. 
Тя загубила мъжа си, и подкрепата му - но вече имала време да си стои вкъщи и да чете книги. 
В човешкия живот нищо не идва без покана. 

Прентис Мълфорд също има някои интересни практически идеи. Той казва: „За да 
успеете в едно начинание, в изкуството, в търговията или в дадена професия, просто трябва 
непрекъснато да мислите за своята цел, а после се опитайте да превърнете усилията за нейното 
осъществяване в игра или почивка. В момента, в който постигането й се превърне в тежък труд, 
ние спираме да напредваме”. 

Като си припомня своя опит от света на изкуството, виждам колко вярно е това. От 
Художествената академия във Филаделфия една година излязоха осем мъже на еднаква възраст. 
Те и осемте станаха уважавани, големи художници. В съвременното изкуство ги наричат 
„Осемте”. За всички тях се знае, че никога не са прекалявали с работата, никога не са 
взаимствали от древното изкуство и не са правили нещо по академичен начин. Те просто са 
изразявали себе си. Те са рисували, защото са обичали да рисуват. Разказват забавна история за 
единия от тях, който стана известен художник на пейзажи, спечелил много отличия и почести. 
По време на една своя изложба седял в голяма нюйоркска галерия и си четял вестник. 
Ентусиазирана жена се втурнала към него и му казала: „Можете ли да ми кажете нещо за 
прекрасния човек, нарисувал тези възхитителни пейзажи?” „Разбира се - отговорил той, - аз съм 
човекът, нарисувал тези глупости!” Той рисувал, за да се забавлява и не се интересувал дали 
хората харесват картините му или не. 

Бях сляп, сега виждам - моята безупречна работа, моето съвършено себеизразяване. Бях 
сляп, сега ясно и отчетливо мога да видя божествения план за моя живот. Бях сляп, но сега 
виждам, че Божията сила е единствената сила и Божият план - единственият план. У хората все 
още преобладава чувството за несигурност. „Стани ти, който спиш!” (Ефес. 5:14 (Бел. ред.)) Бог 
е вечната сигурност за твоя ум, тяло и дела. Нека сърцето ти не се безпокои или страхува! Ако 
си напълно буден за доброто си, не трябва да се безпокоиш и да се плашиш! Щом си буден за 
истината, че в царството на реалността не съществуват загуба, недоимък или неуспех, загубата, 
недоимъкът и неуспехът ще изчезнат и от твоя живот. Те идват от необоснованите ти 
представи. Ето един пример, който илюстрира как законът работи. Преди много години, когато 
бях в Лондон, си купих чудесна писалка от „Asprey`s”. Беше японска и името й бе „Намике”. 
Беше доста скъпа и с нея ми дадоха гаранция за тридесет години. Много се бях впечатлила, 
защото всяко лято на 5 август от фирмата ми пишеха писмо, в което питаха как работи 
писалката. Човек ще си помисли, че е купил кон. Беше наистина превъзходна писалка като 
писалка и аз бях доволна от нея. Винаги я носех със себе си и един ден я загубих. Веднага 
започнах да отричам в себе си това, че съм я загубила. Казвах си: „в божествения разум няма 
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загуба, значи не мога да изгубя писалката „Намике”. Ще ми бъде върната или ще получа 
еквивалентна на нея”. В магазините на Ню Йорк или поне в тези, които познавах, нямаше 
такива писалки, а Лондон бе много далеч. Но аз така се бях заредила с вяра в съдбата, че бях 
сигурна, че не мога да загубя писалката си. Един ден, както се движех по Пето авеню с автобус, 
за секунда очите ми уловиха табелата на един магазин с ярки светлини. На нея пишеше 
„Магазин на ориенталските занаяти”. Не бях чувала за него, но почувствах интуитивен подтик 
да вляза и да питам за писалка „Намике”. Слязох от автобуса и отидох в магазина. 
Продавачката ми каза: „Да, имаме доста от тези писалки и току-що ги намалихме на 2,50 
долара.” Аз благодарих на Бога. Купих си три и разказах историята на един от моите семинари. 
Скоро писалките се разпродадоха, защото всички, които чуха историята, хукнаха да си купят. 
Това несъмнено е проявление на закона, но и аз бях останала будна за моето добро. Аз не 
оставям интуицията си да обрасне с трева. 

Ученикът на Истината знае, че трябва да доказва принципа в ежедневните си дела. „във 
всичките си пътища познавай него и Той ще оправи твоите пътеки”(Притч, 3:6 (Бел. ред.)). 
„Истина, истина казвам: който вярва в Мене, делата що Аз върша, и той ще върши, и по-големи 
от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си!” (Йоан. 14:12 (Бел. ред.)) Каква прекрасна 
вяра има Исус Христос в хората! Той предвижда бъдещото човечество. Човекът, направен по 
Божие образ и подобие. „И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се 
прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя”(Йоан. 14:13-14 (Бел. 
ред.)). Той обяснява на хората, че са приемници на благодатни дарове. Бог е Даващият, човек — 
получаващият. „Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, 
от Себе Си не ги говоря, а Отец, който пребъдва в Мене, Той върши делата”.(Йоан. 14:10 (Бел. 
ред.)) Той казва на хората да „търсят царството”, царството на съвършените идеи, където 
всичко ще им бъде придадено. Той ги пробужда! 

„Сляп бях, но сега мога да виждам; няма от какво да се страхува човек, защото няма 
сила, която да може да го нарани. Ясно виждам пред себе си открития път на 
себереализирането. По пътя ми няма прегради”. 

„Поставил си го владетел над делата на Твоите ръце; всичко си покорил под нозете 
му”. (Пс. 8:7) 

 

Славата божия 
В речника намирам срещу думата „glory” (слава) - излъчване, великолепие. ,,Очите ми 

видяха Божието великолепие” - това означава законът в действие. Ние не можем да видим Бог, 
защото Бог е принцип, сила и висш интелект в нас, но това, което виждаме, са доказателствата 
за Бога. „В това Ме изпитайте, казва Господ Саваот: няма ли да отворя за вас отворите небесни 
и няма ли да излея върху ви благословия до излишък?” (Мал. 3.10 (Бел. ред ) 

Ние доказваме съществуването на Бога като насочваме Божията сила и се осланяме на 
нея. Всеки път, когато имаме проявлението й, означава, че сме доказали съществуването на 
Бога. Ако не сте постигнали съкровените си желания, означава че „зле просите”(Иак. 3 (Бел. 
ред.)), тоест не сте се молили правилно. Отговора на молитвата си получавате по същия начин, 
по който я изпращате. На нерадостните ви искания се отговаря нерадостно, изпълнението на 
нетърпеливите ви желания се бави дълго или става насила. 

Да предположим, че мразите недоимъка и ограниченията и живеете в бедност. Казвате 
прочувствено: „Искам да живея в голяма къща, в красиво обкръжение”. Рано или късно може да 
ви наемат за пазач в голяма и красива къща и вие просто няма да имате дял в изобилието. Мина 
ми през главата тази идея докато минавах покрай къщата на Андрю Карнеги на Пето авеню. Тя 
бе затворена, а входът и прозорците - заковани с дъски. Имаше само един отворен прозорец в 
мазето. Там обикновено живее пазачът. Наистина нерадостна картина. Така че молете се и 
пожелавайте с възхвала и благодарност, за да видите прославата на закона в действие. 

Целият живот е вибрация. Вие влизате във взаимодействие с това, което забелязвате или 
това, към което вибрирате. Ако вибрирате към несправедливост и омраза, с такива неща ще се 
сблъскате на пътя си, на всяка стъпка. Несъмнено ще си мислите, че животът е тежък и че всеки 
е срещу вас. Преди няколко хиляди години Хермес Трисмегист е казал: „За да си промениш 
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настроението, трябва да си промениш вибрациите”. Аз подсилвам това изявление и казвам, за 
да промениш своя свят, трябва да промениш вибрациите си. Включете мисловните си батерии 
на друга честота и веднага ще усетите разликата. Представете си, че не сте обичали хората и сте 
си казвали, че не ви ценят. Тогава си повтаряйте: „Бог ме цени, значи и хората ме ценят, значи и 
аз ценя себе си”. Незабавно ще видите и ще се сблъскате и с външно признание. 

Сега вече сте майстор на думите, и думите са вашите сечива. Уверете се, че строите 
конструктивно, в съответствие с божествения план. Съдията Троуърд казваше: „човек се явява 
разпределител на Божията сила, а не неин създател”. В Стария завет четем: „Що е човек, та го 
помниш, и син човечески, та го спохождаш? Понизил си го малко нещо спроти Ангелите: със 
слава и чест си го увенчал, поставил си го владетел над делата на Твоите ръце; всичко си 
покорил под нозете му”.(Пс. в 5-7 (Бел. ред.)) 

Сега навлизаме във века на прозрението. Сега вярата ни е по-силна от вярата на простите 
хора, защото тя е разбираща вяра. Соломон казвал: „Придобивай мъдрост и с целия си имот 
придобивай разум”(Притч. 4 7 (Бел. ред.)). Трябва да разберем как действа духовният закон, за 
да разпределим тази сила в нас по конструктивен начин. 

Законът на законите е да не правиш на другите това, което не искаш на теб да се прави; 
защото това, което изпращаш, ти се връща, и това, което правиш на другите, ще направят и на 
теб например, жената, която се въздържа от критикуване, запазва себе си от критики. Хората, 
които критикуват, винаги получават критики. Те живеят в тази вибрация. Те страдат и от 
ревматизъм, защото злъчните мисли създават злъчка в кръвта, а това причинява болки в 
ставите. Прочетох една статия във вестник. В нея се разказваше как един лекар имал интересен 
случай с една от пациентките си. На жената й излизали циреи винаги, когато свекърва й я 
посещавала. В това няма нищо странно, тъй като вътре в себе си тя кипяла (колко пъти сме 
чували хора да казват, че кипят от яд). Тук не става дума за всички свекърви. Срещала съм 
чудесни свекърви, жени, донесли със себе си само мир и хармония. Проблемите с кожата 
показват, че някой ти е влязъл под кожата. Или са ви раздразнили или ядосали. Ние отново 
виждаме, че човек направлява Божията сила чрез себе си. Вибрирайте с честотата на тази сила и 
ще господствате над всичко. И „над морските риби (и над зверовете), над небесните птици (и 
над всякакъв добитък, над цялата земя) и над всякакви животни, които пълзят по земята”(Бит 1 
26 (Бел. ред. ). 

Каква картина, описваща силата и господството на човека! 
Човек притежава сила и господство над стихиите. Трябва да можем „да запретим на 

ветровете и на морето”.(Мат 8 26 (Бел. ред. ) Трябва да можем да се справим със сушата. Четох 
някъде, че на хората от някои сушави райони се забранявало да пеят: „Няма да вали повече” 
Разбирайки нещо от метафизика, те разбирали силата на негативните думи. Те чувствали, че 
тези думи са свързани по някакъв начин със сушата. Трябва да можем да спираме наводнения и 
епидемии. Нали на човека му е дадена сила и господство над цялото творение. Всеки път, 
когато осъществяваме нещо, ние доказваме нашата сила и господство. 

Трябва да издигнем съзнанието си, за да влезе Царят на славата в него! Когато четем: 
„Ако твоето око бъде чисто и цялото твое тяло ще бъде светло”.(Мат 6 22 (Бел. ред. ) „Чисто 
око” означава да виждаш само доброто, да не те безпокоят привидните прояви на злото. Исус 
Христос казва: „Не съдете по външност, а съдете по правилен съд”(Йоан. 7;24 (Бел. ред..) 
Съществува един мистичен закон за безразличието, познат на Исус Христос. „Но мен не ме е за 
нищо грижа”.(Деян. 20:1-1 (Бел. ред.)) Нищо от тези неща не ме тревожи, бихме могли да 
кажем на съвременен език. Егоизмът и налагането на личната воля водят до поражение и 
провал. „Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й”. (Пс. 126:1) 

Способностите, които въображението притежава, са креативни и ако се страхувате от 
нещо то ще се материализира в резултат на изопачените ви представи. Когато човек гледа с 
чисто око той вижда само истината. Той вижда отвъд злото, знаейки, че след него ще дойде 
доброто. Той превръща несправедливостта в справедливост и обезоръжава въображаемите си 
врагове, като им изпраща своята добронамереност. Тогава идват да го подкрепят безброй воини 
на Силата, защото ,,чистото око” вижда само победа. 

Ние сме чели в митологията за циклопите-гиганти, населявали Сицилия. Тези гиганти 
имали само едно око в средата на челото си. Месторазположението на нашето въображение е 
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точно на челото (между очите), така че легендата за циклопите е свързана с тази идея. 
Всъщност вие сте циклоп с вашето „чисто око”. 

Исус Христос, най-големият от всички учители, повтаря неведнъж: „Сега е моментът. 
Днес е денят на вашето спасение”. Преди няколко дни гледах един филм, който показва 
безплодността на опитите да се живее с миналото или да се върне миналото обратно, филмът е 
френски и се казва „животът продължава своя танц”. В него се разказва за една жена, която на 
16 години посещава първия си бал. В момента беше вдовица на около 35 години. Тя се бе 
оженила за пари и никога не бе познала щастието. Когато изгаряше стари вестници, погледът й 
попадна на стара програма за увеселение с танци. Там видя имената на шестимата мъже, с 
които беше танцувала на бала. Всеки от тях се беше заклел да я обича до края на живота си. 
Докато тя стоеше с програмата в ръце, на екрана се появиха картини от бала. Приятни сцени. 
Танцуващите се носеха под звуците на опияняващ валс. Животът й в момента й се стори празен 
и тя реши да си възвърне изгубената младост, като открие какво е станало с мъжете, чиито 
имена фигурираха в програмата. Една нейна приятелка й каза: „Не можеш да си върнеш 
изгубената младост; ако се върнеш в миналото, ще пропуснеш нещата от настоящото”. Но тя 
започна да ги търси, един по един, и тогава дойде разочарованието. Единият изобщо не си 
спомняше за нея. Когато тя му каза: „Не си ли спомняш за мен, аз съм Кристин!”, той отговори: 
„Кристин чия?” За някои от тях животът съвсем не беше лек. Накрая тя се завърна в града на 
своята младост, където живееше петият мъж. Той беше станал фризьор. Той весело бъбреше с 
нея за старото време, докато я къдреше. Каза й: „Не мисля, че си спомняте първия си бал. То 
беше в това градче, а довечера пак ще има танци. Хайде елате с мен. Това ще ви припомни 
старите времена!” Тя отиде на бала. Всичко й се стори евтино и безвкусно. На дансинга 
танцуваха непривлекателни, лошо облечени хора. Тя помоли оркестъра да изсвири нейния валс, 
валса на нейната младост. Човекът, с когото беше дошла, й каза, че на другите няма да им 
хареса такъв старомоден валс. Но оркестърът го изсвири. Контрастът се оказа прекалено голям. 
Всичките й илюзии изчезнаха. Тя разбра, че балът, за който си спомняше, никога не е 
съществувал такъв, какъвто тя си го беше представяла. Това е било само една илюзия от 
миналото, което не може да се върне. 

Казват, че двамата разбойници от Голготата са образи на крадци на времето. Единият 
говори за миналото, а другият - за бъдещето, а Исус Христос отговаря: „Днес ще бъдеш с Мене 
в рая”(Лук. 23:43 (Бел. ред.)). В една стара санскритска поема ни се казва: „Вгледай се 
внимателно в този ден. Това е поздравът на зората”. Всички грижи и страхове са крадци на 
време. 

Магическият закон, който стои зад безпристрастността, е изключително важен, защото 
съдържа постигането на състояние на съзнанието, при което външният свят на чувствата не 
влияе върху дейността на ума и води до постигане на пълно единение с божествения разум. 
Животът на повечето хора е низ от тревоги - недоимък, загуби, ограничения, свекърви, хазяи, 
дългове или несправедливост. Този свят е известен като „долината на сълзите”. Хората са 
погълнати от собствените си дела, борят се за оцеляването си и носят бремето си. Погледнато 
отвън, почти през цялото бреме човек се намира на полесражение: полесражението на 
неблагоприятните условия, изправен пред лъвовете на недоимъка и ограниченията. „Ако пък 
твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е 
тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината?” (Мат. 6:23 (Бел. ред.)) Светлината на тялото е 
вътрешното око (въображението); ако окото ти е чисто, виждаш една сила, един план и един 
автор на този план, и тялото и делата ти ще бъдат изпълнени със светлина. Представяй си се 
ежедневно окъпан в Светлината на Христос. Това вътрешно излъчване е непобедима сила и 
разпръсква всичко, което не е част от божествения замисъл. Разпръсква всички привидности на 
болест, недоимък, загуба или ограничение. Разпръсква неблагоприятните условия или „всички 
оръжия, насочени срещу теб!” 

Ние имаме винаги на разположение тази светлина, ако окото ни е чисто. Ще трябва да се 
научим да я включваме със същата сигурност, с която включваме електрическата светлина. „Но 
вие търсете царството Божие и всичко това ще ви се придаде”(Лук. 12:31 (Бел. ред.)). Една 
китайска поговорка казва: „Философът оставя на живота да ушие маншетите на палтото му”. И 
така, остави плана за твоя живот на Бога и ще откриеш, че всички условия са винаги отлични. 
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Мир и благоденствие 
Да бъде мир в твоите стени, добруване - в твоите чертози!” В този цитат от 121 псалом 

откриваме, че мирът и благоденствието вървят ръка за ръка. Хората, при които има проява на 
недоимък, са в състояние на страх и обърканост. Те не са напълно будни за своето добро и 
пропускат инициативи и възможности. Един изпълнен с вътрешен мир човек е напълно 
пробуден. Той вижда ясно и действа бързо. Никога не пропуска благоприятна ситуация. 

Виждала съм как обезсърчени и нещастни хора се променят напълно. Ще ви дам пример, 
за да докажа как действа законът. Веднъж при мен дойде жена, покрусена от голяма скръб. 
Очите й бяха зачервени от непрекъснат плач. Лицето й беше измъчено и изпито. Човекът, 
когото обичаше, я бе изоставил и тя представляваше най-демагнетизираното същество, което 
бях виждала. Забелязах формата на очите й - големи раздалечени очи и издадена напред 
брадичка. В продължение на много години бях художничка и бях свикнала да гледам хората с 
погледа на художник. Наблюдавайки лицето на това покрусено създание, си мислех, че прилича 
на жените, рисувани от Ботичели. Често в хората, които срещам, виждам Рембрандов тип или 
на сър Джошуа Рейнълдз. Изговорих необходимите думи за тази жена и й дадох моята книга 
„Играта на живота и как да я играем”. След една или две седмици при мен влезе елегантна 
личност. Очите й бяха красиви. Тя беше много хубава. Помислих си отново - лицето на 
Ботичели. Изведнъж разбрах, че беше същата онази жена! Беше щастлива и безгрижна! Какво 
се беше случило? Нашият разговор и книгата й бяха донесли мир. 

„Да бъде мир в твоите стени!” Тоест в твоето съзнание. Исус Христос набляга на мира и 
успокоението. „Дойдете при Мене всички отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя”. (Мат. 
11 28 (Бел. ред.)) Той говори за Бога в човека, за свръхсъзнанието, където няма грижи и 
сражения. Съмненията и страховете, както и отрицателните представи са в подсъзнанието. 
Преди години, когато се връщах от калифорния, пътувах със самолет. Високо в небето ме обзе 
особено чувство на пълна отпуснатост. При такава височина ние сме в мир със себе си и с целия 
свят. При такава височина нивите са винаги узрели за жътва. Само емоциите ни пречат да 
приберем реколтата си от успех, щастие и изобилие. В Библията четем: „Ще ви отщетя за ония 
години, които изпоядоха скакалци”(Иоил. 2 25 (Бел. ред.)). Това можем да перифразираме и да 
кажем: „Ще ти възвърна годините, които емоциите ти опустошиха”. Хората са разтърсвани от 
съмнения и страхове, а те водят до неуспехи, нещастие и болести. 

Прочетох в един вестник, че законите на разума се разбират и признават от всички. 
Констатирано е, че страхът от неуспех е най-големият от всички страхове и че поне седемдесет 
и пет процента от преминалите през психологически тест имат този страх от провал. Разбира се, 
може да става въпрос за провал в бизнеса, във финансите, в здравословното състояние, в 
любовта, и т.н. Други не маловажни страхове са страхът от тъмнината, от самотата, от различни 
животни. Някои хора се страхуват, че няма да бъдат разбрани, други се опасяват, че ще изгубят 
разсъдъка си. Непрекъснатият страх поразява жлезите, пречи на доброто храносмилане и е 
обикновено свързан със симптоми на нервен стрес. Страхът разбива здравето и унищожава 
щастието. 

Страхът е най-лошият враг на човека, защото вие привличате това, от което се 
страхувате. Това е преобърната наопаки вяра. Това е всъщност вяра в злото, вместо в доброто. 
„Защо се страхуваш, маловерецо? Безстрашният освободен от окови ум привлича доброто. 
Каквото и да пожелаете или поискате, ще се осъществи.” Преди да си повикал, ще съм ти 
отговорил.” 

Предположете, че перифразираме Писанията и казваме: „Това, което желаете или от 
което се нуждаете, е вече пред вас”. Често някоя нова дума ще ви помогне да разберете нещо 
внезапно. Ако се нуждаете от някаква информация, ще я получите. Една приятелка ми разказа 
за изненадващото действие на този закон. Тя превеждала стар италиански ръкопис за живота на 
древен персийски владетел. По въпроса нямало никакви книги на английски. Тя се чудела защо 
издателите бавят неговата публикация. Една вечер отишла да хапне в ресторант „Automat”. 
Повела разговор с човек от същата маса. Разказала му какво прави и за превода на древния 
италиански ръкопис. Той неочаквано й съобщил: „Трудно ще публикуват този ръкопис, защото 
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идеите на персийския владетел са в противоречие с идеите на сегашното правителство”. Той 
бил учен и знаел повече от нея по въпроса. Тя получила отговор на въпроса си в ресторант 
„Automat”. А такава информация обикновено може да се събере в архивите на някоя 
обществена библиотека. Бог твори чудесата си на неочаквани места. Тя се бе притеснявала за 
това, но когато била спокойна, весела и безгрижна, информацията доплувала по спокойно море 
до нея. 

„Нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме”.(Ис 121 2 (Бел. ред.)) Тук Йерусалим 
означава мир, а нозете - разбиране. И така, разбирането винаги ни довежда до дверите на мира. 
Как може човек да постигне покой, когато целият му живот е в неразбория? Като прибегне до 
едно утвърждение. Човек не може да контролира мисълта си, но може да контролира думите си 
и в крайна сметка думите побеждават. Повечето хора изпадат в нехармонични ситуации, защото 
водят своите битки и носят своето бреме. Ние трябва да се научим да не заставаме на пътя на 
Бога, за да може той да хармонизира или регулира ситуацията. Думата „да хармонизира” е 
много добра, тъй като съм виждала как неравни места са били подравнявани и регулирани по 
начин, по който човешкият разум едва ли може да си го представи. Всичко, което Царството 
предлага е твое, ако предоставиш на безграничния интелект възможността да действа, защото 
той вече се е погрижил как да задоволи изцяло всяко твое искане. Но трябва да му се довериш 
безрезервно. Ако се съмняваш, или страхуваш. Ще изгубиш контакт с върховната сила. И така, 
ако си изпълнен със съмнения и страхове, трябва да направиш нещо, за да покажеш своята вяра. 
„Вярата без дела е мъртва”. Активната вяра отпечатва върху подсъзнанието ни очакване и така 
ние поддържаме контакт с вселенския интелект. Точно както Уолстрийт наблюдава пазара, и 
ние трябва да наблюдаваме нашия пазар на вярата. Често той е в упадък. Понякога упадъкът 
продължава, докато настъпи колапс: някоя нещастна ситуация, която сме можели да 
предотвратим. И тогава разбираме, че сме следвали разума, а не интуицията си. 

Една жена ми разказа как на няколко пъти нещо й подсказвало да се откаже от 
определено поведение. Вместо това, тя послушала разсъдъка си от което последвало голямо 
нещастие. Интуицията е нашият безпогрешен водач. Упражнявайте се да я следвате за малките 
неща, а после ще й се доверите и за големите. Имам една приятелка с много силна интуиция. Тя 
понякога ми се обажда и ми казва: „Нещо ме накара да ти звънна и аз реших да разбера за какво 
става дума”. Винаги в такива случаи имам да й поръчвам нещо, 

Ние наистина живеем с вълшебства - наставляват ни, защитават ни, грижат се за нас. 
Всякакъв страх ви трябвало да изчезне завинаги, след като разберем удивителната система, 
която вселената е осигурила за човека. Той трябва да посреща спокоен неблагоприятните на вид 
обстоятелства, знаейки, както са знаели древните евреи, „че Йехова върви пред тях и всяка 
битка е спечелена”. 

Един приятел ми разказа много интересна история. Негов познат, който работел в 
хартиения бизнес в Каламазу, Мичиган, бил раздал хиляди мои книжки на подчинените си. 
Този човек влязъл в бизнеса с малък капитал и се отказал от много умуване и следване на 
разсъдъка. Постепенно развил бизнес за дванадесет милиона долара, следвайки хрумванията и 
интуицията си. Всичките му работници познават метафизичните закони. 

Друг човек, който бил изградил бизнеса си върху принципа на даването и получаването, 
постигнал същия удивителен успех. Дошъл във Филаделфия с малко пари и купил едно 
списание, издавано отдавна. Желанието му било да дава на хората много срещу едно списание 
на ниска цена. Той вярвал в принципа на даването. Постепенно списанието станало едно от най-
популярните. Той предлагал на публиката най-добрите разкази и илюстрации, като за тях 
плащал добре на авторите. Колкото повече давал, толкова повече получавал - изсипали му се 
милиони! „Да бъде мир в твоите стени, добруване - в твоите чертози!” „Духовният мир и 
благоденствието вървят ръка за ръка”. „Голям е мирът у ония, които обичат Твоя закон, и за тях 
няма препъване”.(Пс. 118 165 (Бел. ред) Този закон е законът за несъпротивлението. „Не се 
съпротивлявай на злото, превъзмогвай го с добро”. Превърни всеки твой неуспех в успех, 
недоимъка — в изобилие и раздорите — в мир. 

 

Голямата ти възможност 
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Имаш само един съдник – твоите думи. Исус Христос предупреждава: „И казвам ви, че 
за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден, защото по думите си ще 
бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден”. (Мат. 12 36-37 (Бел. ред.)) 

Всяка дума е денят на Страшния съд. Казвали са ни, че той ще дойде с края на света. 
Върнете се мислено назад във вашия живот и ще видите как сте привличали щастие или беди 
чрез думите си. Подсъзнанието няма чувство за хумор. Хората се шегуват със себе си по един 
разрушителен начин, а подсъзнанието взема всичко на сериозно. Това е така, защото 
представата, която се изгражда в ума докато говорим въздействува върху подсъзнанието и 
после се материализира. Човек, който познава силата на думите, започва много да внимава, 
когато говори. Той трябва само да наблюдава реакцията на думите си, за да знае, че те не се 
връщат празни. Хората правят най-големите си грешки като говорят, докато са ядосани или 
обидени, защото думите им са подплатени с много злонамереност. Поради вибрационната сила 
на думите, каквото изкажеш, такова ще привлечеш. Хората, които непрекъснато говорят за 
болест, неминуемо привличат болест. 

Невидимите сили не спират да работят за човека, който сам дърпа конците, въпреки че 
не знае това. В Библията четем: „Смърт и живот са подвластни на езика”(Притч. 18 22 (Бел. 
ред..). И въпреки това, повечето хора не спират да говорят деструктивно от сутрин до вечер. 
Това е така, защото са си създали навик да критикуват, да осъждат и да се оплакват. Нямат 
търпение да ви разкажат за неудачите и нещастията си и за това, колко подли са роднините им. 
Те изтощават приятелите си и хората ги избягват. По този начин чрез своите приказки те си 
навличат безброй беди. Сега, когато знаем силата на словото, защо да не се възползваме от 
него? Ние се възползваме от радиото, телефона и самолетите, а при разговор оставаме на 
нивото на първобитните хора. 

Науката и религията се доближават все повече и повече. Науката открива силата, която 
притежава атомът, метафизиката учи за силата на мислите и думите. Когато говорим, трябва да 
знаем, че думите са като динамит. Помислете каква сила крият думите при лекуването! 
Изговаря се дума и в тялото стават химически промени. 

Една моя приятелка се беше разболяла сериозно. Докторът й бе казал, че има хроничен 
бронхит и е на прага на пневмонията. Дъщерите й и лекарят я бяха принудили да лежи. Бяха й 
взели и медицинска сестра, но изминаха седмици, а подобрение нямаше. Тя беше моя 
курсистка, но повече от година не бе присъствала на семинари, нито бе продължила с четене. 
Една сутрин тя ми се обади и каза: „Моля те, кажи необходимите думи и ме избави от това! Не 
мога да издържам повече; не съм болна, просто съм отвратена. Толкова много отрицателни 
приказки и мисли почти ме унищожиха”. Чрез думите, които изрекох за нея, и чрез нейното 
утвърждение на истината много скоро настъпи промяна за добро. Тя почувства силно желание 
да излезе навън. Казваха й, че е опасно, но тя вече бе ръководена от съдбата. Тя ми се обади и 
ми каза, че на следващия ден ще посети официален обяд. Какво се бе случило? Думите на 
истината бяха извършили промяна в ума й, а в тялото й бяха настъпили химически промени. 
Казано ни е, че ако вярваме, без да се съмняваме, можем да кажем на онази планина: „Премести 
се” и тя ще изчезне в морето. 

Добрата воля в човека освобождава неизчерпаема енергия. Човек, освободен от страх, 
необезпокояван от видимата страна на нещата, човек, който разпраща добра воля на хората и на 
народите, ви могъл да каже на планините на омразата и войната: „Преместете се” и те ще се 
върнат в изначалното нищо. 

Гневът и нетолерантността изчерпват силите на човека. В метрото и по магазините 
трябва да има надписи: „Наблюдавай мислите си! Следи думите си!” 

Нека внимателно насочваме тази динамична сила в нас. Нека да я насочваме да лекува, 
благославя и прави добро; нека да я разпращаме на вълни от доброжелателство към целия свят. 
Това е една много мощна сила, въпреки че е безмълвна! Мисълта, най-голямата сила във 
вселената, е беззвучна. Вашата добра воля помита всякакви препятствия от пътя ви и 
съкровеното ви желание се сбъдва. 

Какво е ваше наистина! Отговорът е: „Всичко, което царството притежава е ваше”. 
Всяко праведно желание на вашата душа ще се сбъдне. В Библията има три хиляди обещания, 
но тези дарове могат да стигнат до вас, само ако вярвате, че това е възможно, защото всичко 
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идва чрез вас - а не при вас. Целият живот е вибрация. Чувствайте се богати и ще привличате 
богатства. Чувствайте се преуспели и ще преуспеете. 

Познавах едно момче, което бе родено в малък провинциален град, без възможности, но 
винаги имаше чувството, че преуспява; беше убедено, че когато порасне ще стане голям 
художник. Никой не можеше да го обезкуражи, защото то живееше с успеха, в главата му 
имаше само мисли за успех. То излъчваше успех. Момчето напусна малкия град на доста ранна 
възраст. Премести се в голям град и за да се издържа, започна работа като художник в един 
всекидневник, и всичко това - без предварителна подготовка. Никога не му мина през ум, че не 
може да направи това. Записа се в художествено училище и веднага пожъна голям успех. 
Младият художник никога не учеше по академичен начин. Щом видеше нещо - веднага го 
запомняше. След няколко години се премести в още по-голям град и стана много известен. Той 
успя, защото винаги се виждаше преуспял. „Ще ви дам земята, която виждате”. 

На децата на Израел им беше казано, че ще им бъде дадена цялата земя, която могат да 
обхванат с поглед. Библията е метафизична книга и е обърната към човека. И сега тя казва на 
всеки един от нас: „Ще ти дам земята, която виждаш”. И така, какво виждаш с вътрешното си 
око? 

Какви картини призоваваш към материализация в твоя живот? Наричат въображението 
„ножицата на ума”. Ако мислите ти са свързани с неуспех, смени ги с мисли за успех. Това 
звучи лесно за изпълнение, но когато една мисъл за неуспех се превърне в навик, трябва голяма 
бдителност, за да я прогоним. В този случай е необходимо да си повтаряме утвърдително 
словосъчетание с голяма сила. Ние не винаги можем да контролираме мислите си, но можем да 
контролираме думите си, а в крайна сметка думата се отпечатва върху подсъзнанието и 
побеждава. 

Ако сте в негативно състояние на ума, просто повтаряйте следните думи: „Гледам с 
възхита на това, което ме очаква”. Така се създава очакване за нещо чудесно и действително 
нещо чудесно ще ви се случи. Култивирайте чувството, че ще станат чудеса. Култивирайте 
очакване за успех. 

Много малко хора осъществяват в живота си това, което по право им се полага. Те 
живеят в подножието на съкровеното си желание. То винаги им изглежда прекалено хубаво, за 
да е истина. За човека, който е духовно пробуден, нищо не е прекалено хубаво, за да е истина. 

Ако искате да чуете как разговарят хората, които са все още в обятията на Адамовия сън, 
идете в някой фризьорски салон. Сънят на Адам е илюзия за противоположността на доброто и 
злото. Адам заспал дълбоко, след като ял от дървото на илюзията. Всъщност Адам е 
първообразът на човека. Първият човек напразно си представял загуба, недоимък, неуспех, 
грях, болест и смърт. Духовно пробуденият човек познава само една сила - Бог и едно 
състояние - доброто. Но нека се върнем във фризьорския салон. Ще цитирам няколко реплики, 
които са показателен пример за най-често чувани на такова място разговори. Една жена седи 
недалеч от мен и казва на висок глас: „Тук е прекалено топло! Включете нещо или отворете 
нещо”. Фризьорът я пита: „Как се чувствате днес, г-жа С?” Тя отвръща, въздъхвайки тежко: „О, 
много съм добре, но ми е трудно да запазя това положение”. На маникюристката тя казва: 
„Защо не носиш очила?” Момичето й отговаря: „Нямам нужда от очила. Защо ми са?” 
Госпожата отрязва: „Защото всеки носи очила. Ако си прегледаш очите ще видиш, че нещо не е 
наред със зрението ти!” Когато накрая госпожата си тръгва, те всички са изтощени и се чудят 
дали наистина са добре или само изглеждат добре. След себе си тя оставя следи от лоши 
предчувствия и тягостност. Това е пример за разговорите, които най-често чуваме около нас. 
Ужасяващо е, когато човек познава силата на думите и това, което те привличат и чува как 
повечето хора говорят основно за болести или операции. 

Вие влизате във връзка с това, което забелязвате, така че не описвайте нищо 
деструктивно, защото иначе влизате във връзка с него. 

Кое е наистина ваше? Благословиите, които си осигурявате чрез изреченото или 
неизречено слово, нещата, които виждате с вътрешното си око. Само вашите съмнения, 
страхове и обиди пречат на доброто да стигне до вас. Ако дадено положение ви е неприятно 
или ви дразни, вие се прикрепвате за него, защото привличате това, от което се страхувате или 
което мразите. Например: някой е бил несправедлив към вас и вие сте изпълнен с гняв и омраза. 



   ИИИзззпппрррааатттееенннааа   нннааа   wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt   оооттт   ГГГрррииигггоооррр   НННеееооофффииитттоооввв    18 

Не можете да простите на този човек. Времето минава и някой друг извършва отново 
несправедливост. Става така, защото картината на несправедливост се е отпечатала в 
подсъзнанието ви. Историята ще се повтаря, докато започнете да си мислите, че сте прокълнат 
да страдате от несправедливости и нещастия. Има само един начин да се неутрализира това. 
Останете абсолютно спокоен към несправедливостите и изпращайте добра воля към всички, 
които участват в тях. „Добрата ми воля е като крепост около мен. Сега аз превръщам всичките 
си врагове в приятели, всяка дисхармоничност — в хармония, всяка несправедливост — в 
справедливост.” Ще бъдете изненадани от ефективността на този закон. Една курсистка успя да 
постигне хармония в бизнеса си след пълен хаос, повтаряйки тези думи. 

Не се връщайте към изминалите неприятни моменти от живота ви, защото ще се 
потопите отново в тези ситуации. Благодарете за зората на новия ден. Трябва да сте неуязвим за 
всякакво обезкуражаване и неблагоприятни изгледи. 

Всичко, което желаете или от което се нуждаете, е вече на пътя ви, но трябва да сте 
напълно пробудени за вашето добро, за да се осъществи то. Ако повтаряте утвърждения на 
истината, изведнъж ще получите прозрение. Изведнъж ще се почувствате в нова среда. Ще 
усетите, че старите негативни условия изчезват. Веднъж казах на една жена: „Стените от 
недоимък и забравяне сега се срутват и ти стигаш до твоята обетована земя с Божията 
благодат”. Тя ми каза, че видяла светкавична картина на стена, която се срутва, а тя стъпила 
върху нея. Наскоро след това дойде промяната и тя наистина стигна до своята обетована земя 
на изобилието. 

Познавах една жена, чиято дъщеря искаше да свие дом и да се омъжи. В ранната си 
младост тя преживяла един осуетен годеж. Винаги когато на хоризонта се появявала евентуална 
женитба, тя била обхващана от страх и лоши предчувствия и ясно си представяла следващото 
разочарование. Така се насъбрали няколко. Майка й дойде при мен, за да изрека необходимите 
думи за нейния подходящ брак, който да е замислен от Бога и на който да не може да се 
попречи. Докато беше при мен, майката непрекъснато повтаряше: „Горката Нели! Горката 
Нели!” Аз й казах: „Повече никога не наричай дъщеря си „горката Нели!” По този начин ти й 
помагаш да се демагнетизира. Наричай я „Нели щастливката”, защото трябва да вярваш, че Бог 
сега изпълнява нейните съкровени желания”. Майката и дъщерята изпълниха съвета ми и 
постоянно повтаряха утвържденията, които им бях предложила. Сега нейното желание се 
осъществи и тя е вече г-жа Нели, а демонът на страха е завинаги прогонен. 

В Библията има чудесни утвърждения, свързани с унищожаването на негативните мисли. 
„Оръжията на нашето воюване не са плътски, но с помощта Божия са силни да разрушават 
твърдини: с тях ние унищожаваме замисли”.(2 Кор. 10:4 (Бел. ред.)) Човешкият ум е 
безпомощен да се справя с негативни мисли. Победата бива извоювана от Бога, който е в нас - 
нашето свръхсъзнание. 

„Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, 
що е любезно, що е достославно, за това, ще е добродетел, що е похвала - само за него 
мислете”. (Фил. 4:8) 

Ако решим да се вслушваме в тази мъдрост, разговорите ни биха утихнали за известно 
време, докато се научим да разговаряме за конструктивни неща. 

 

Не се безпокой за нищо 
Библията ни повтаря непрекъснато да не се безпокоим, да не се страхуваме, да не 

събираме и да не трупаме, защото непобедима, невидима сила по молба на човека ще задоволи 
всички негови нужди. Но тя ни казва също, че това ще стане само, ако вярваме. „Ако вярваш в 
силата на Бога, всичко е възможно.” Трудно е за хората да вярват в тази сила, защото 
обикновено ги възпитават тъкмо в обратното твърдение: „Ще вярвам само в това, което 
виждам” се смята често за връх на мъдростта. Ние живеем в свят на външни проявления, където 
си мислим, че нещата „просто се случват”. Не знаем, че всяко събитие има своята причина, че 
самите ние задействаме машината, която води доброто или злото на пътя ни. 

Не знаем, че думите и мислите са като динамит и че трябва да боравим внимателно с тях, 
с мъдрост и разбиране. Изстрелваме във въздуха думи на гняв, на омраза, на самосъжаление, и 
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после се чудим защо животът е толкова труден. 
Защо да не опитаме с вяра. Повярвайте в тази невидима сила - Бог и в думите „Не се 

безпокойте за нищо”, а „Изказвайте на Бог всички свои желания чрез молитви и благодарност”. 
Нима може да има нещо по-просто и лесно? Безпокойството е станало навик. Старите мисловни 
форми, които сте си изградили в подсъзнанието, приличат на полепналите по дъното на 
презокеански кораб растения и животни. Но и презокеанските кораби ги изваждат от време на 
време в някой сух док, за да изстържат това, което е полепнало по тях. Така и вашите мисли 
трябва да преминат през такова почистване. Сухият док се оказва важен момент. 

Познавам една жена, която цял живот се беше притеснявала, особено за финансите си. 
Тя непрекъснато се тревожеше за пари. Тя постепенно осъзна тази истина, разбра как се е 
ограничавала, и изведнъж направи гигантски скок към вярата. Тя започна да вярва в Бога, а не в 
разни външни обстоятелства за своето материално благосъстояние. Започна да следва 
интуицията си за това, какво да харчи. Ако някои от дрехите й я караха да се чувства бедна, тя 
ги изхвърляше и си купуваше нещо ново, за да се почувства богата. Тя имаше съвсем малко 
пари, но една десета от доходите си даваше за благотворителност. По този начин тя се 
зареждаше с нови вибрации. Много скоро нещата започнаха да се променят и външно. Една 
жена, към която тя нямаше никакви претенции и която просто беше стара приятелка на 
семейството, й остави хиляда долара. Няколко месеца по-късно дойде още една хилядарка. А 
после се разтвори голямата врата към нейното благоденствие и дойдоха още много хиляди. Тя 
отвори крана на невидимия източник на своите блага от вселенската банка. 

Тя се обърна с молитва за материална подкрепа към Господ и каналите се отвориха. 
Мисълта ми е, че тя спря да се безпокои за пари. В своето подсъзнание тя си изгради твърдото 
убеждение, че Бог е източникът на нейните блага и този източник никога не пресъхва. 

Човекът е инструмент, чрез който действа безграничният разум. Този разум се проявява 
в човека във формата на успех, щастие, изобилие, здраве и съвършена себереализация, ако не се 
намесят страхът и безпокойството. 

Ако търсим примери на безстрашна вяра, да отидем в цирка. Хората в цирка изпълняват 
невъзможни на пръв поглед номера, защото си мислят, че могат и си представят, че ги правят. 
Вярата означава да можеш да си представиш, че получаваш нещата, които желаеш. „Ще ти дам 
земята, която виждаш.” 

Вие никога не бихте могли да направите нещо, ако не можете да си представите, че го 
правите, нито бихте могли да заемете място, без да си представите, че го заемате - не да 
визуализирате, да си създавате въображаема картина (това е умствен процес и често води до 
неправилни, ограничени резултати). Това трябва да бъде една духовна реализация, чувството, 
че сте там вече, да попаднете в нейната вибрация. 

Много ме впечатли историята на голям футболен играч. Който беше най-големият атлет 
в света, но тренираше в хамак. Един ден, както си лежал в хамака, дремейки на слънце, при 
него дошъл треньорът със сълзи на очи и му казал: „Джим, за Бога, и заради нашата страна 
няма ли да станеш от тази люлка и да направиш нещо?” Джим отворил едното и око и казал: 
„Тъкмо това си мислех. Щях да изпращам някой да те повика.” „Добре — казал треньорът, - 
какво искаш да направя?” „Първо - казал Джим, - искам да отмериш двадесет и пет стъпки на 
земята.” Треньорът го направил. „А после какво? - попитал той. „Това е всичко” - рекъл Джим, 
притворил очи и се залюшкал щастливо. След около пет минути отворил очи, загледал се в 
маркировката в продължение на няколко секунди и отново затворил очи. „Какво имаш 
предвид? - извикал треньорът. - какво правиш?” Джим го изгледал с укор и отговорил: 
„Упражнявам дълъг скок”. Той извърши цялата тренировка в хамака, представяйки си, че прави 
дългия скок. 

Много хора загиват от немотия и ограничения, защото нямат очи за нещата. Можете да 
работите много усилено и нищо да не постигнете, ако нямате вътрешен поглед. Това означава 
да виждате ясно къде отивате. Да не изпускате целта от очи. Всички хора, които са постигнали 
големи неща, са разбирали прекрасно това. 

Джеймс Хил, който построи голямата северна железопътна линия казва, че преди да 
бъдат поставени релсите е чувал с вътрешното си ухо тракането на влака и свирката на 
локомотива. Той е трябвало да преодолее много препятствия, но погледът му останал ясен, и го 
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ръководел. Много му помогнало това, че жена му вярвала в него. Хората казват, че са 
необходими двама души, за да се сбъдне една мечта. 

Когато говори за тъща си, Хенри Форд казва, че тя е чудесна жена: „Тя вярваше в мен”. 
„Ако двамина постигнат съгласие за нещо, то ще се осъществи.” Ако вярвате в себе си и 

другите ще повярват във вас. Когато вярвате в себе си и в Божията сила във вас, страхът и 
безпокойството изчезват. Вие изграждате вибрация на сигурност. Това важи за интуитивните 
хора. Те следват във всичко Божието ръководство и никога не пренебрегват „хрумването”, 
следователно те са винаги на точното място в точното време. Но често е необходим голям 
кураж, за да се следва интуицията. Трябва да си безстрашен викинг, за да отплуваш в непознато 
море. Клод Брагдън казва: „Да живееш интуитивно, означава да живееш в четвъртото 
измерение”. Вълшебната пътека те отвежда далеч от Египет, далеч от робството. Това е 
безценна способност при бизнеса. 

Никога не казвайте за интуитивно хрумване на някой, който следва единствено 
разсъдъка си. Нека тези, които имат уши да чуват, улавят интуитивните сигнали и се вслушат в 
тях на момента. 

„Каквото и да поискаш от Бога, той ще ти го даде.”„ Това важи за всеки човек. Но ако не 
сме получили всички благословии в живота, то е, защото не сме прибягвали до молитва или пък 
сме „просили зле”. Библията ни разкрива духовния закон и ние трябва да го изучаваме и 
използваме правилно, за да можем да пуснем в действие сложния механизъм на даване и 
получаване. Всеки механизъм трябва да се смазва, за да бъде в добро състояние. Активната вяра 
и очакването запазват механизма на искане и получаване в отлично състояние. Ето някои от 
смазките, които го поддържат: „Когато се молиш, вярвай, че ще го получиш!”; „Не се безпокой 
за нищо”; „Запази спокойствие и ще дочакаш Божието избавление”; „Не ограничавай Бога”. 
Осъществяването е проявление на дейността на този механизъм. 

Моли се като възхваляваш Бога и Му благодариш. Някои хора се молят, изпълнени с 
гняв и омраза. Оня ден една жена ми писа следното: „Преди малко си поговорих хубавичко с 
Бога и Му казах какво точно трябва да направи”. Тази жена има навика да нарежда на хората. И 
на Господ гледа така, сякаш може да го застави да направи нещо за нея. Бог е висшият разум 
във всеки от нас и ние сме каналите, чрез които Той изразява Себе Си. Ние не трябва да се 
съпротивляваме, трябва да сме спокойни и уравновесени, очаквайки осъществяването на 
нашето добро. Ние сме получаващите. Бог е Даващият и Той трябва да създаде Своите канали. 
Виждаме, че правилното молене си е изкуство. Бог трябва да има правото да се произнесе пръв, 
а не да следва нашите наставления. В момента, в който предявите искането си, безграничният 
разум знае как то да бъде изпълнено. Ако вие сами решавате как трябва да бъде отговорено на 
молбите ви, вие блокирате божествено създадения канал. Тогава можете да кажете: „На моите 
молитви никога не е отговаряно”. Ние трябва да придобием техника и да изпращаме искрени 
желания, които са молитви. Ние се освобождаваме от всякаква задръжка или безпокойство, 
когато кажем: „Ако това, Боже, е според Твоя план, ще го получа, ако не - дай ми неговия 
еквивалент”. Внимавайте да не настоявате за нещо, което не е божествено планирано. 

Трябва да знаем, че когато сме свързани с Божията сила, нищо не може да ни победи. 
„Пътищата Господни са гениални; методите му - сигурни”. 

Два от най-красивите псалми са 23-тият и 121-ият. (В православното издание на 
Библията това са псалом 22 и псалом 120 (Бел. ред.)) И двата излъчват чувство на абсолютна 
сигурност и са писани от човек, който е изпитал как действа духовният закон. 

Бог в нас ни защищава, напътства и ни обезпечава, когато му се доверим безрезервно. 
Повечето хора губят това, което най-много обичат, чрез страха си от загуба; те вземат всички 
външни предпазни мерки и не вярват в защитата, която ни осигурява „Окото, което бди над 
Израел”. Поставете всичко, което обичате, под закона за божествената защита. 

Най-важното при осъществяването е да се покаже непоколебима вяра. „Пред тебе ще 
вървя, планини ще уравнявам, медни врати ще развивам и железни заварки ще троша”(Ис. 45.2 
(Бел. ред). В Библията се говори за състояния на душата. „Медните врати” и „железните 
заварки” са нашите съмнения, страхове, безпокойства и гняв. Медните врати и железните 
заварки са създадени от нашите необосновани представи от вярата ни в злото. Има една история 
за стадо диви слонове. Вкарали ги в нещо като егрек, но хората не можели да ги удържат вътре 
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и затова забили колове и заградили мястото с въже, Слоновете си помислили, че не могат да 
излязат. Те можели просто да прескочат въжето и да излязат на свобода, но имали чувството, че 
въжето ги спира - така е и с хората: съмнението и страхът са въже около съзнанието им. Те им 
пречат да намерят пътя до правилното мислене. 

Ясното виждане е нещо като човек с компас. Той знае накъде върви. Нека интуицията 
бъде вашият компас и този компас винаги ще ви изведе от гората. Дори и да няма компас, ако е 
воден от интуицията, човек ще намери пътя си в джунглата или ще може да управлява кораб в 
морето. Интуицията ще ви посъветва да прескочите въжето. Изненадващо е как хората 
пренебрегват най-важната си способност - интуицията. Винаги по пътя ни има послания или 
упътвания. Често тези упътвания ни изглеждат тривиални и глупави. човек, който действа на 
чисто интелектуално ниво, ще ги отрече веднага, но следващият Истината винаги притиска 
духовното си ухо до духовната сфера, знаейки, че получава заповеди от Абсолюта. В Библията 
се говори често за „лъх от тих вятър”(3Царств. 19.12 (Бел. ред.)). Това не е глас в същинския 
смисъл на думата, въпреки че понякога вътрешното ни ухо дочува истински думи. 

Когато молим за напътствие и оставим разсъдъка настрана, ние отваряме крана на 
вселенския източник на всяко знание; всичко, което ни е нужно да знаем, ще ни бъде разкрито. 
Някои хора са интуитивни по природа и са винаги в контакт с вселенския разум, но ако 
повтаряме подходящо утвърждение, ние осъществяваме съзнателен контакт. Да се молиш е като 
да телефонираш на Бога, а интуицията е нещо като да получиш телефонно обаждане от Него. 
Линията на много хора дава „заето”, когато Бог им телефонира и те не получават съобщението. 
Вашата линия дава „заето” когато сте обезкуражени, ядосани, изпълнени с ненавист. Чували сте 
израза „Бях толкова бесен, че не виждах”. Можем да добавим „Бях толкова бесен, че не чувах”. 
Вашите отрицателни емоции изтощават гласа на интуицията. 

Когато сте обезкуражен, ядосан или изпълнен с ненавист, трябва да повтаряте някое 
утвърждение на истината, за да можете да излезете от гората на отчаянието и ограниченията, 
защото „който призове името Господне, ще бъде спасен!” Има изход - „Разкрий ми пътя”. 

Ние трябва да престанем да правим планове, да скицираме и проектираме и да оставим 
безграничният разум да разреши проблема по своя начин. Божията сила е гъвкава, безмълвна и 
неустоима. Тя изравнява планини, запълва долини и не познава поражения. Нашата роля е да се 
подготвим за нашите благословии и да следваме сигналите на интуицията. 

Да оставим вселенския разум да действа. 
Да оставим вселенския разум да действа. 
 

Безстрашието 
„Защо се страхуваш, маловерецо?” 

В цялата Библия се говори за това, че човек не бива да се страхува. Страхът е негов 
враг. Той е наопаки преобърната вяра. Исус Христос казва: „Защо се страхуваш, 
маловерецо?” Ако само можеш да вярваш, всичко е възможно. Свързан с Божията сила, 
човек е непобедим. Разказът за Иосафат е разказ за човека. Толкова често на човек му се 
струва, че неблагоприятните условия вземат превес, но той чува същия вселенски глас да му 
казва: „Не се страхувай и не се обезсърчавай от тези орди, защото не ти, а Бог ще води 
битката”. На Иосафат и войската му дори им се казва, че няма да е необходимо да воюват. 
„Спрете се, стойте и гледайте спасението Господне, което ви се изпраща” (2 Парал. 20:17 
(Бел. ред.)), защото битката е на Бога, а не тяхна. Иосафат „постави певци на Господа, щото 
те със своето благолепие, вървейки пред въоръжението да славословят и да казват „Хвалете 
Господа, защото милостта му е довека” (2 Парал 20 21 (Бел. ред.)). Когато стигат до бърдото 
на пустинята, те поглеждат към множеството и виждат само трупове. Враговете са се 
самоунищожили, и те няма с кого да воюват. В Библията се говори за състояния на 
съзнанието. Вашите врагове са вашите съмнения и страхове, критичността и ненавистта ви. 
Всяка негативна мисъл е враг. Може да ви се струва, че неблагоприятните условия вземат 
превес, но не се страхувайте, нито обезсърчавайте, защото битката се води не от вас, а от 
Господ. 
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Ако проследим отблизо историята на Иосафат, виждаме, че той напредва, повтаряйки 
следните думи: „Хвалете Господа, защото милостта Му е довека”. Той не казва нищо за 
врага или за това, че не му достигат сили. Той е обърнат изцяло към Господа и когато 
започва да пее и Го възхвалява, Господ поставя засади срещу враговете му и ги помита. 
Когато повтаряте вашите утвърждения на истината, враждебните ви мисли се разпръскват и 
изчезват, т.е. Всички мними неблагоприятни условия изчезват. Когато Иосафат и армията 
му приближили до бърдото на пустинята, те поглеждат към многочислената вражеска 
войска и откриват, че тя е мъртва. Бърдото на пустинята е вашето извисено съзнание, 
безстрашната ви вяра, мястото на вашата сигурност. Там вие се издигате над всички 
неблагоприятни условия и битката на Бога е спечелена. 

„Дойде Иосафат и народът му да събират плячка, намериха у тях твърде голямо 
богатство и облекла, и драгоценни вещи, и си набраха толкова, че не можеха да ги носят. 

Три дни събираха плячка - толкова много беше тя!” (2 Парал. 20 25 (Бел. ред.)) Това 
означава, че когато оставиш Бог да води битката вместо теб, всяко неблагоприятно 
положение става благословено. „И твоят Бог ще обърне проклятието в благословия, защото 
те обича”. Гениалността на Духа е изумителна. Той е абсолютният разум и не допуска 
намеса в неговите планове. Много е трудно за обикновения човек да „запази спокойствие”, 
което означава да остане невъзмутим и да позволи на безграничния разум да управлява 
положението. Хората обичат да се втурват в битката и се опитват сами да уредят нещата, 
което води до поражение и неуспех. „Не вие ще се сражавате тоя път: стойте и гледайте 
спасението Господне, което ви се праща... Утре излезте насреща им, и Господ ще бъде с 
вас”. Това означава, че не трябва да се бяга от дадена ситуация, а трябва смело да се 
изправим срещу лъва на пътя си. Той ще се превърне в териер. Лъвът черпи безстрашието 
си от вашия страх. Един голям поет е казал: „В куража има гениалност, вълшебство и сила”. 

Даниил не се уплашва и устата на лъвовете остават затворени. Цар Дарий се обърнал 
към Даниил още докато е в ямата с лъвовете да го пита дали неговият Бог може да го избави 
от тях, а Даниил отговаря: „Царю, жив да си во веки! Моят Бог проводи Своя Ангел и 
затвори устата на лъвовете, и те ме не повредиха” (Дан. 6 21-22 (Бел. ред.)). Това е разказ за 
духовната сила, която усмирява лъвовете: тяхната жестокост се превръща в кротост. Даниил 
е спасен от лъвовете, защото се осланя на светлината и силата на Духа. Едва ли минава и 
ден без някой лъв да се изпречи на пътя ти: това са лъвовете на недоимъка, ограниченията, 
страха, несправедливостта, ужаса или лошите предчувствия. 

Веднага срещнете лице в лице ситуацията, от която се страхувате. Ако избягате, тя 
ще ви последва. 

Много хора загубват нещата, които най-много ценят или обичат, защото 
непрекъснато се страхуват от тяхната загуба. Те външно правят каквото е по силите им, за 
да ги запазят, но зад всичко стои разрушителната сила на страха. За да задържите нещата, 
които обичате и цените, трябва да знаете, че те са божествено защитени и следователно 
нищо не може да им навреди. Давам пример с жената, която много харесвала един мъж, 
който изглеждал хубав на вид и имал успех сред жените. Тя решила в себе си да му попречи 
да се запознае с една нейна позната, защото била сигурна, че тя ще й го отнеме. Една вечер 
тя отишла на театър и го видяла там със същата жена. Били се запознали на някакво парти. 
Страховете й всъщност привлекли това стечение на обстоятелствата. Познавам друга жена, 
която има седем деца. Тя беше убедена, че Бог ги пази и те всичките пораснаха живи и 
здрави. Един ден при нея се втурнал един съсед и й казал „По-добре си прибери децата 
вкъщи. Те се катерят по дърветата и ще паднат да се пребият!” Приятелката ми отвърнала: 
„Те си играят на гоненица по дърветата. Не ги наблюдавай и нищо няма да се случи”. 
Подобно на Даниил тя обърнала гръб на положението и оставила Бог да се погрижи за него. 

Обикновеният човек мрази, съпротивлява се или съжалява. Мрази и тези, които 
познава, и тези, които не познава. Съпротивлява се на всичко още с отварянето на очите си. 
Съжалява за това, което е направил или за това, което не е направил. Изтощително е да си с 
такива хора. Те уморяват всичките си приятели. Това е така, защото не живеят с 
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прекрасното настояще и пропускат всички възможности в играта на живота. 
Прекрасно е да не се страхуваме и да живеем пълноценно в настоящето: това 

означава да използваме безстрашно това, с което разполагаме, знаейки, че първоизточникът 
на нашите блага е неизчерпаем. Ние знаем, че неустрашимата вяра и изречената дума 
отприщват този източник. Силата на думите е била известна в Египет още преди хиляди 
години. 

Четем в Библията: „Виж как всичко започвам отново!” С нашите думи на истината 
ние можем да подновим умовете, телата и делата си. Когато премахнем страха, ние 
заживяваме прекрасно. Като Иосафат ние вървим напред, пеейки неустрашимо: „Хвалете 
Господа, защото милостта Му е довека”. Ние стоим спокойно и наблюдаваме Божието 
спасение от бърдото на нашето извисено съзнание. 

Християнството се основава на вярата, вярата дава на човека върховна увереност в 
доброто. Човек може да се намира във видимо неблагоприятно положение, но тази върховна 
увереност се отпечатва върху подсъзнанието и открива пътя за реализацията на здраве, 
богатство и щастие. За всеки човек съществува неизчерпаем, невидим първоизточник на 
блага. „Преди да повикаме ни беше отговорено”. Този първоизточник очаква да бъде 
отприщен чрез вяра и изречени думи. Ние откриваме, че Исус Христос проповядва истинска 
наука. 

На Световното изложение имаше панорама на Ню Йорк Сити в Едисън билдинг. По 
здрач, когато светлините в града се запалват, сградите грейват в милиарди светлини. 
човекът, който обясняваше експоната, каза: „Градът светва от електричество при 
натискането на едно копче с едно докосване на ръката”. Едисън беше човекът, който 
вярваше в законите на електричеството. Той знаеше какво може да се постигне с него, ако 
се обуздае и направлява. Самото електричество сякаш има собствен разум. Той създаде 
машината за произвеждане на електрически ток след години на търпение и любовно 
потапяне в работата си. Сега тази сила осветява света, защото е обуздана и направлявана. 

Исус Христос учи хората как да обуздават и направляват мисълта. Той знае, че 
страхът е опасен също като електричеството, оставено без контрол. С думите и мислите 
трябва да се борави с мъдрост и разбиране. Въображението е нашата работилница. Едно 
развихрено въображение, което създава плашещи картини е също толкова опасно, колкото 
язденето на див жребец. 

Ние бяхме родени и отгледани във време на съмнение и страх. Казваха ни, че 
времето на чудесата е минало и трябва да очакваме най-лошото. На оптимистите се 
присмиваха. Една от най-разпространените мъдрости беше следната: „Песимистът е човек, 
който живее с оптимист”. „Първо изяж наранените ябълки” се считаше за върха на 
мъдростта. Хората не разбираха, че, следвайки този съвет, никога няма да стигнат до 
хубавите ябълки, защото и те ще се развалят, докато свършат наранените. 

Колко красив би бил светът, ако безпокойството и страхът изчезнеха. Тези близнаци, 
безпокойството и страхът, са направили хората роби и са пагубни за здравето, богатството и 
щастието. Има само един начин да се отървем от страха, и това е да го превърнем във вяра, 
защото страхът е антипод на вярата. „Защо се страхуваш, маловерецо?” Тези думи отекват 
през вековете. Исус Христос учи хората, че трябва да имат пълно доверие в Отца, който ги 
напътства, защитава и обезпечава. Исус Христос демонстрира тази Божествена сила отново 
и отново, за да убеди последователите си. Чрез невидимия първоизточник на блага Той 
осигурява хлябовете и рибата, възкресява мъртвите, вади пари от устата на рибите. Той 
казва на хората: „вие ще правите и по-велики неща, защото Аз си тръгвам”. 

Ние знаем, че той проповядва една истинска наука, науката за ума, за силата на 
мисълта и за силата на словото. Ние трябва да вярваме, защото вярата регистрира идеите в 
подсъзнанието. Щом дадена идея се регистрира веднъж в подсъзнанието, тя трябва да се 
материализира. Поради тази причина Исус Христос казва на хората, че ако имат вяра, 
всичко е възможно. 

Как да се отървем от безпокойството, което може да бъде наречено ,,антивяра”. 
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Единственият начин за неутрализирането му е да тръгнем направо към това, от което се 
страхуваме. 

Познавах един човек, който бе загубил всичките си пари. Живееше в беден квартал и 
всички хора наоколо бяха бедни. Той се страхуваше да изхарчи и малкото, което имаше. А 
то беше около 5 долара. Беше се опитал да си намери работа, но без резултат. Една сутрин 
се събудил, за да изживее още един ден на недоимък и разочарования, когато му дошла 
идеята (или хрумването) да отиде на конни състезания. Щял да даде всичко, с което 
разполагал, но се въодушевил от идеята да бъде отново сред богати и преуспели хора. 
Омръзнало му било от ограниченията, в които живеел. Безстрашно изхарчил парите за един 
билет за конните надбягвания. Там срещнал един стар приятел, който му казал: „Здравей, 
Джим! Къде беше през цялото това време?” Преди надбягванията да свършат неговият стар 
приятел му предложил чудесен пост във фирмата си. Интуитивното му хрумване и 
неустрашимото му отношение към парите го бяха прехвърлили в една нова вибрация на 
успех. 

Изработете си навика да можете да правите гигантски стъпки по пътя на вярата. Ще 
получите прекрасни резултати. 

Както вече споменахме по-горе, невероятните номера на артистите в цирка 
предизвикват удивление и възхита. Тези хора вярват, че могат да направят тези номера и 
мислено си представят, че ги правят. Вие не можете да направите нещо, ако мислено не се 
видите да го правите. Тези трудни изпълнения в цирка са въпрос на спокойствие и 
уравновесеност. Вашият успех и щастие зависят от вашето спокойствие и уравновесеност. 
Да вярваш в Бога е като да ходиш по въже. Съмнението и страхът водят до загубване на 
равновесието и вие изпадате в недоимък и ограничения. Както при цирковия артист 
необходим е опит. Няма значение колко пъти не сте успели, опитайте отново. Скоро ще 
придобиете навика да запазвате самообладание и равновесие. А после светът е ваш. Вие ще 
влезете с радост в царството си. Цирковите изпълнители изглеждат като хора, които обичат 
работата си, без значение колко е трудна. Оркестърът свири, хората ръкопляскат и те се 
усмихват, но не забравяйте, че са тренирали без музика и ръкопляскания. 

Ритъмът, хармонията и равновесието са ключът към успеха и щастието когато 
излезете от ритъм, вие се разделяте с щастието. 

В четвърта глава от Посланието на апостол Павел до Филипяни четем: „Не се 
грижите за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред 
Бога своите просби”. Това несъмнено е прекрасно споразумение в полза на човека. човекът, 
свободен от безпокойства и страхове, се обръща към Бога с молитва и благодарност, и 
неговото добро му се дава. 

 

Победата и реализацията 
Победата и реализацията са две прекрасни думи и след като сме наясно, че думите и 

мислите са вид радиоактивност, ние подбираме внимателно думите, които искаме да видим 
материализирани. 

Животът е кръстословица правилната дума ви дава отговора. Много хора 
издърдорват разрушителни думи, когато разговарят. Чуваме ги да казват: „Разбит съм! 
Болен съм!” Не забравяйте, че по думите ви ще ви оправдаят и по думите ви ще ви осъдят. 
По тях ще ви осъдят, защото те никога не остават без последствия. Промени думите си и ще 
промениш своя свят, защото твоите думи са твоят свят. Вие подбирате храната си и сега 
всички внимават за калориите. Хората повече не ядат маслени торти, бифтеци, картофи, 
пайове и не пият три чаши кафе на закуска. За да не пълнеят, те ядат сухари и пият 
портокалов сок. Това изисква огромна дисциплина, но има добри резултати. Защо да не 
опитаме нещо като диета на подходящите думи, защото буквално казано вие консумирате 
думите си. Затова утвържденията на истината са толкова ценни. Вие целенасочено 
изграждате конструктивна идея в съзнанието си. Съзнанието ви може да е претрупано и 
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задръстено от разрушителни идеи, но като си повтаряте непрекъснато някое утвърждение 
на истината, отрицателните мисловни форми ще бъдат унищожени. Тези мисловни форми 
са плод на собствените ви празни представи. Може би като дете са ви казвали, че животът е 
труден, щастието мимолетно, а светът студен и враждебен. Тези идеи са се отпечатвали 
върху подсъзнанието ви и вие после сте откривали, че нещата стоят точно както са ви 
казвали. Познавайки истината, всички тези външни картини могат да бъдат променени, тъй 
като те са само картини и се променят с промяната на вашите подсъзнателни вярвания. 

Когато разказвам на хората за силата на думите и за това, че думите и мислите са 
форма на радиоактивност и не остават без последствие, те казват: „О, толкова ли е просто?” 
Много хора предпочитат трудните за разбиране неща. Мисля, че тази е била причината 
изненадващо простите проповеди на Исус Христос да бъдат забравени няколко стотин 
години по-късно. Хората са създали вероучения и церемонии, които полуразбират. Сега 
през двадесети век тайнствените неща се разбулват и ние се връщаме при първоначалното 
християнство. 

„Моли се с вяра и ще получиш!” Ние знаем, че надеждите и очакванията ни се 
отпечатват върху подсъзнанието ни и се реализират. Може да се каже, че ако молим за нещо 
без вяра, няма да го получим. Вярата поражда очакването. 

Исус Христос нарича безграничния разум, от който човек черпи своите блага 
„Небесният ви Отец!” (Мат. 6:14 (Бел. ред.)), той описва Отец в нас като добър, любящ 
родител, който желае само добро за своите деца. „Не се бой, малко стадо! Понеже вашият 
Отец благоволи да ви даде царството” (Лука. 12:32 (Бел. ред.)). Той учи, че Божият закон е 
просто закон за любовта и добрата воля. „Обичай ближния си като себе си!” „Постъпвай с 
другите както искаш да постъпват с теб”. Всяко нарушаване на закона за любовта има 
тежки последствия. „Труден е пътят на нарушителя”. Бог е непроменим закон. „Аз съм 
Господ (законът). Аз не се променям”. 

Божествените идеи са неприкосновени не подлежат на промяна. Какви прекрасни 
думи! 

При мен веднъж дойде жена, обляна в сълзи. Каза ми, че от години я преследва 
страхът, че дори най-съкровените й желания да се сбъднат, все нещо ще се случи да ги 
осуети. Аз й предложих следното твърдение: „Божественият план за живота ти е съвършена 
идея в божественото съзнание, неразрушима и неподкупна и тя в никакъв случай не може 
да се осуети”. Голяма тежест падна от сърцето на тази жена. За пръв път от години насам тя 
се почувства радостна и свободна. Познай истината и истината ще ти даде чувството за 
свобода, а скоро след това идва действителната свобода с външните й проявления. 

Човек се слива с висшия разум, когато изрече необходимите думи. Този висш разум 
очаква напътствията на човека, но трябва да му се даде предимство и да не се ограничава. 

Божествената активност във вашето тяло ви носи здраве. Има една болест конгестия, 
която се лекува чрез възстановяване на правилното кръвообращение. Конгестията и 
стагнацията са едно и също нещо. Хората казват, че са стигнали до боксуване. Но една нова 
идея ще ги извади от това състояние. Ние трябва да излезем от боксуването на негативното 
мислене. 

Думата ентусиазъм е определена в речника като „да си вдъхновен или обладан от 
Бог”. Ентусиазмът е божествен огън и разпалва ентусиазъм в другите. За да бъдеш добър 
търговец, трябва да си ентусиаст по отношение на стоките, които предлагаш. Ако ти е 
скучен бизнесът или си отегчен от него, огънят угасва и интересът към твоите стоки 
изчезва. 

При мен беше дошла една жена, за да й помогна да успее в бизнеса си. Тя ми каза: 
„Имам магазин, но обикновено е празен. Затова отварям късно, има ли смисъл да ходя рано 
там?” Аз отговорих: „Наистина няма смисъл, докато разсъждаваш така. Ти държиш хората 
надалеч от магазина. Прояви ентусиазъм по отношение на това, което продаваш. Прояви 
ентусиазъм и по отношение на себе си, прояви ентусиазъм по отношение на Божията сила в 
теб. Отваряй магазина си рано сутрин и се подготви за много купувачи.” 
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Тя се вслуша в думите ми и се изпълни с надежда. Не след дълго започна да отваря 
магазина си съвсем рано, а хората чакаха отвън и беше пълно през целия ден. 

Често ми казват: „въздействай на бизнеса ми”. Аз отговарям: „На вас трябва да 
въздействам, защото вашият бизнес това сте вие”. 

Всеки артикул, който продавате, както и условията, в които развивате бизнеса си, са 
проникнати от качеството на мислите ви. Исус Христос е воден от божествен ентусиазъм по 
отношение на посланието, което трябва да отнесе до Отца във всеки човек. Той е ентусиаст 
и по отношение на вярата. Казва на хората, че каквото поискат „в Негово име”, ще им бъде 
дадено. Това е послание за искането и получаването. Той учи как да се подчиняваме на 
духовния закон. „Моли се с вяра и ще получиш.” „Когато се молиш, вярвай, че го 
получаваш.” 

След две хиляди години божественият му огън гори в съзнанието на всички, които 
търсят истината. Днес сме свидетели на християнски ренесанс, на ново раждане, на 
възраждане на християнството. Исус проповядва един универсален принцип, а не 
вероучение или обряд. Ние виждаме как хора от всякакви религиозни общности се 
присъединяват към движението на истината. То не ги откъсва от техните църкви. Всъщност 
много свещеници сега проповядват това, което проповядват метафизиците, защото Исус 
Христос е най-големият от всички метафизици; той доказа принципите Си и направи 
чудеса. Той разпрати учениците си да „проповядват Евангелието и да лекуват болните”. 
Посланието му оцеля около триста години. После божественият Му огън бе оставен да 
угасне и думите „Бъди изцерен” не бяха изговаряни повече. Тяхното място бе заето от 
вероучения и обряди. А сега виждаме как хората се стичат към центровете на Истината, за 
да получат лек, благословия и помощ. Те са се научили да „се молят правилно” и вярата им 
е проникновена. 

Една позната ми разказа как Бог е отговорил на молбата й. Синът й писал, че отива в 
командировка в Южна калифорния с колата си. На другата сутрин прочела във вестниците 
за наводнение в този район и незабавно изрекла думите за божествена закрила. Чувствала се 
напълно уверена, че синът й няма да пострада. Скоро след това получила съобщение от 
него. Разбрала, че някаква работа му попречила да тръгне и той останал. Ако бил заминал, 
както първоначално мислел, щял да попадне в района на наводнението. Ние се зареждаме с 
божествен ентусиазъм, когато молитвите ни се сбъднат. Наричаме това „проявление”, 
защото то означава, че сме получили доказателство за истината и сме се освободили от 
някакво ограничение. 

Един от най-ентусиазиращите псалми на възхвала и благодарност е двадесет и 
третият. 

„Подигнете порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на 
славата! Кой е тоя Цар на славата? Крепкият и силният Господ, силният на война Господ.” 

Дверите символизират съзнанието на човека. Щом съзнанието ни се възвиси, ние 
влизаме в контакт със свръхсъзнанието, с Бог в нас, и Царят на славата влиза. Този Цар на 
славата разпръсва грижите ни и води нашите битки, разрешава нашите проблеми. 

За обикновения човек е трудно да пусне Царят на славата да влезе. Съмненията, 
страхът и лошите предчувствия държат дверите затворени пред твоето добро. 

Една курсистка ми разказа за ситуация, която тя привлякла чрез отрицателно 
мислене. Била поканена на събиране на стари, близки приятели. За нея било много важно да 
присъства. Била притеснена преди да отиде, но си казвала: „О, надявам се, че нищо няма да 
ми попречи”. Дошъл денят на приема и тя се събудила с ужасно главоболие. В миналото тя 
страдала от време на време от подобно главоболие и винаги трябвало да остане в леглото за 
три-четири дни, но от няколко години тези кризи били престанали. Съмненията и 
страховете й бяха привлекли този лош късмет. Тя ми се обади и помоли: „Ще изговориш ли 
нужните думи, за да съм добре довечера за приема?” Отвърнах й: „Разбира се, нищо не 
може да попречи на Божия съвършен план”. И така, направих, каквото трябва. По-късно тя 
ми разказа за чудото, което й се беше случило. Въпреки здравословните си проблеми, тя се 
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приготвила да върви. Почистила си бижутата, изгладила си роклята, погрижила се и за най-
малката подробност, въпреки че едва можела да се движи. Много късно след обяд тя 
почувствала, че сякаш мъгла се раздига от съзнанието й и състоянието й се подобрява 
напълно. Тя отишла на приема и прекарала чудесно. Мисля, че тя щеше да оздравее много 
по-бързо, ако не беше казала „До довечера трябва да съм добре!” Ние непрекъснато се 
самоограничаваме чрез думите си и затова тя се почувствала добре чак привечер. „По 
думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден”. (Мат. 12:37 (Бел. ред.)) 

Познавам един човек, който, където и да отидеше, беше център на внимание, защото 
винаги беше ентусиазиран за нещо. Било то за обувки, за дрехи или за прическа, той 
запалваше и останалите да си купят същите неща. От това той не печелеше нищо, просто 
беше ентусиаст по природа. Някой бе казал: „Ако искаш да си интересен на останалите, 
интересувай се от нещо”. Един заинтересуван човек е човек-ентусиаст. Често чуваме хората 
да казват: „Моля те, кажи ми от какво се интересуваш”. 

Много хора нямат никакви съществени интереси и жадуват да чуят с какво се 
занимават другите. Това са обикновено хората, които държат радиото си включено от 
сутрин до вечер. Те трябва да бъдат забавлявани всяка минута. Собствените им дела не са 
им достатъчно интересни. 

Веднъж една жена ми каза: „Харесват ми чуждите работи”. Тази жена живееше от 
клюки. Речта й се състоеше от: „Казаха ми”, „Успях да разбера” или „Чух”. Няма смисъл да 
казвам, че сега тя изплаща кармичния си дълг. Сполетя я голямо нещастие и сега всеки е в 
течение на нейните работи. Опасно е да пренебрегваш собствените си дела и да проявяваш 
празно любопитство към живота на другите. Ние всички трябва да се занимаваме активно 
със собственото си усъвършенстване, а към другите да проявяваме вежлив интерес. 

Използвайте максимално вашите разочарования като ги превръщате в щастливи 
изненади. Превръщайте всеки неуспех в успех. Превръщайте всяка злопаметност в прошка, 
всяка несправедливост в справедливост. Ще бъдете достатъчно заети да усъвършенствате 
собствения си живот, и няма да имате време да си пъхате носа в чужди работи. 

Исус Христос възбужда ентусиазма на народа като върши чудеса, лекува болните и 
връща към живот мъртвите. „Подире Му вървеше множество народ, защото виждаше 
Неговите чудеса, които правеше над болните”. (Йоан 6:2 (Бел. ред.)) Като четем това, чувстваме 
ентусиазма на множеството, което го обкръжава. За Исус всичко е възможно, защото знае, 
че Той и Отец са едно. 

С божествен ентусиазъм аз благославям това, което имам, и гледам с възхита как то 
се множи. 
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ТВОЯТА ДУМА Е ТВОЯТА МАГИЧЕСКА 
ПРЪЧИЦА 

 
Продължение на „Играта на живота и как да я играем” 

 

Твоята дума е твоята магическа пръчица 
Думата е като магическа пръчица за човека. Тя е изпълнена с вълшебство и със сила! 

Исус Христос подчертава силата на думите: „По думите си ще бъдеш оправдан, и по думите 
си ще бъдеш осъден” (Мат. 12 37 (Бел. ред.)) и „смърт и живот са подвластни на езика”. (Притч. 18 22 

(Бел. ред.)) 
Хората са в състояние да променят неприятните обстоятелства като използват тази 

вълшебна пръчица. 
На мястото на скръбта се появява радост, на мястото на болестта здраве, на мястото 

на недоимъка изобилие. 
Нека да подкрепя казаното с един пример: веднъж при мен дойде една жена, за да й 

направя сеанс за благополучие. Всичко, с което разполагаше, бяха два долара. 
Казах й: „Благославяме двата долара и знаем, че ти притежаваш вълшебното 

портмоне на Духа, а то не може никога да бъде изчерпано: в момента, в който от него 
излизат пари на тяхно място влизат други пари благодатно и по съвършен начин. 

Виждам го непрекъснато препълнено, претъпкано с пари: жълти банкноти, зелени 
банкноти, розови чекове, сини чекове, бели чекове, злато, сребро и валута. Виждам го 
натъпкано с богатство!”. 

Тя отвърна: „Чувствам чантата си натежала от пари”, така изпълнена с вяра, че ми 
даде единия от доларите си в знак на обич. Не посмях да откажа, за да не предвидя 
недоимък за нея беше важно да запазя в ума си картината на изобилие. 

Не дълго след това тя получи като подарък шест хиляди долара. Неустрашимата вяра 
и изречената дума й ги бяха донесли. 

Твърдението за вълшебното портмоне крие в себе си много сила, тъй като веднага 
поражда жива картина в представата ни. Не е възможно да не си представиш портмонето 
или кесията, пълни с пари, след като използваш думите „натъпкано, препълнено”. 

Способността ни да си представяме разни неща е креативна и е много важно да 
подбираме думи, които предизвикват светкавична представа за осъщественото желание. 

Никога не натрапвайте дадена представа чрез визуализация; нека божествената идея 
проблесне в съзнанието ви; само тогава човек действа в съответствие с божествения 
замисъл (виж. „Играта на живота и как да я играем”). 

Исус Христос казвал: „Ще познаете Истината и Истината ще ви направи свободни”. 
Това означава, че човек трябва да знае Истината по отношение на всяка ситуация, с която се 
сблъсква. 

В недоимъка и ограничението няма Истина. Той размахва над тях вълшебната 
пръчица на Словото Си и пустинята се радва и разцъфва като крин. 

Страхът, съмнението, безпокойството, гневът, ядът разстройват клетките на тялото, 
шокират нервната система и са причина за болести и бедствия. 

Щастието и здравето трябва да се извоюват чрез пълен контрол върху емоциите. 
Силата променя своето местоположение, но никога не изчезва. Когато човек запази 

спокойствие и присъствие на духа, има добър апетит, чувства се доволен и щастлив, дори 
когато всичко е сякаш срещу нещо, той е достигнал съвършенство. Тогава той има сила „да 
запрети на ветровете и на морето”

 (Мат 8 26 (Бел. ред.)) и да контролира положението. 
Думата му е неговата магическа пръчица и той превръща очевидния неуспех в успех. 
Той знае, че вселенският първоизточник на блага е неизчерпаем и му е под ръка и 
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трябва само да задейства нещата отвън. 
Ето един пример: една жена, която пътувала в открито море, се събудила една сутрин 

от воя на сирените за мъгливо време. Над океана се стелела гъста мъгла и нямало никакви 
видими признаци за разчистването й. Тя незабавно произнесла: „в божественото съзнание 
няма мъгли; следователно нека мъглата се вдигне! Благодаря на Бог за слънцето!”. 

Скоро след това слънцето изгряло, защото човек притежава силата да властва над 
„стихиите над всички сътворени неща”. 

Всеки човек притежава сила да разчисти мъглата в собствения си живот. Мъглата 
може да е от липса на средства, на любов, на щастие или здраве. 

Да благодарим за слънцето! 
 

Успехът 
Съществуват думи и представи, които въздействат на подсъзнанието. Ето един 

пример за това: при мен се отби един познат, който ме помоли да изрека думите, за да 
получи той подходяща работа. 

Аз му предложих следното твърдение: „Виж пред теб съм разтворил дверите на 
съдбата и никой не е в състояние да ги затвори!”. 

Като че ли тези му думи не направиха особено впечатление и аз добавих вдъхновено: 
„И никой не може да ги затвори, защото те са заковани в това положение!”. 

Този човек беше така наелектризиран, че излезе да се поразходи на чист въздух. 
Преди да изминат няколко седмици като по чудо го извикаха в отдалечен град да заеме един 
прекрасен пост. 

Ще дам друг пример с една жена, която следваше неустрашимо своите „хрумвания”. 
Когато прочела книгата ми „Играта на живота и как да я играем”, тя работела за 

ниска заплата. Проблеснала й мисъл да започне собствен бизнес и да открие чайна и 
сладкарски магазин. 

Първоначално идеята я стреснала, но не излизала от главата й. Тя смело задвижила 
нещата и намерила магазин и продавачи. 

Изрекла „необходимите думи за материална подкрепа”, тъй като нямала пари, за да 
започне начинанието. Подкрепата дошла по неведоми пътища и тя открила заведението! 

От първия ден то било препълнено с хора и досега продължава да е така. Хората 
чакат на опашка, за да влязат в него. 

Веднъж, било празничен ден, продавачките й били посърнали и я предупредили, че 
по всяка вероятност няма да имат големи продажби. Моята курсистка обаче им отговорила, 
че Бог е първоизточникът на нейните блага и че всеки ден е добър ден. 

След обяда стар неин приятел дошъл да види заведението и закупил кутия бонбони. 
Той й дал чек за покупката и когато тя го погледнала, видяла, че е за сто долара. Така, че 
денят действително се оказал добър! Сто долара за кутия бонбони! 

Тя казва, че всяка сутрин влиза в магазина, благодарейки, че притежава 
неустрашимата вяра, с която се печели. 

 

Утвърждения 
Платформите са изчистени за Божественото действие и това, което е мое, идва при 

мен благодатно, по неведоми пътища. 
——————— 

В момента се освобождавам от изчерпани ситуации и износени вещи. 
В ума, тялото и делата ми настъпва божествен ред. 
„Виж как всичко започвам отново”. 

——————— 
Доброто, което ми се е струвало невъзможно, повече не ми изглежда такова започват 

да се случват неочаквани неща! 
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——————— 
„Четирите вятъра на успеха” сега довяват до мен отредения ми успех. 
От север, юг, изток и запад долита неизмеримо добро за мен. 

——————— 
Христос възкръсна в мен и сега аз осъществявам своята съдба. 

——————— 
Неизмеримо добро сега долита към мен по безброй пътища. 

——————— 
Аз свиря на цимбала си и се радвам, защото Йехова върви пред мен и прави пътя ми 

чист, лек и успешен. 
——————— 

Аз благодаря за сполетелия ме успех. 
Помитам всичко пред себе си, тъй като действам заедно с Духа и следвам 

божествения план на моя живот. 
——————— 

Спортният ми дух се надига в мен. Имам сили да се справя с това положение. 
——————— 

Буден съм за своето добро и събирам плодовете на безброй възможности. 
——————— 

Аз съм спокоен, уравновесен и магнетичен. 
Сега привличам това, което е мое. Силата ми е от Бога и е неудържима! 

——————— 
Сега в ума, тялото и в делата ми се установява божествен ред. 
Виждам ясно и действувам бързо и най-големите ми надежди се осъществяват като 

по чудо. 
——————— 

На духовно ниво не съществува конкуренция. Което е мое по право, ми се дава с 
Божията воля. 

——————— 
В мен дреме една неоткрита страна, която сега ми се разкрива, в името на Исус 

Христос. 
——————— 

Виж! Пред теб съм разтворил дверите на съдбата и никой не може да ги затвори, 
защото те са заковани в това положение. 

——————— 
Обърнало се е течението на Съдбата и сега всичко приижда към мен. 

——————— 
Зачерквам миналото и вече живея в прекрасното настояще, където всеки ден ми се 

случват щастливи изненади. 
——————— 

В божественото съзнание не съществуват пропуснати възможности, така че когато 
едни врати се затварят, други се отварят. 

——————— 
Имам прекрасна работа, получил съм я по невероятен начин; извършвам безупречни 

услуги срещу великолепно заплащане. 
——————— 

Геният в мен е вече свободен. Сега осъществявам съдбата си. 
——————— 

Сприятелявам се с пречките и всяка спънка се превръща в брод. Всяко нещо във 
вселената, видимо и невидимо, работи, за да ми донесе това, което е мое. 

——————— 
Благодаря, че стените на Иерихон падат и всякакъв недоимък, ограничения и провал 
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се изтриват от съзнанието ми в името на Исуса Христа. 
——————— 

Вече се намирам на царския път към успеха, щастието и изобилието всичко се движи 
в моята посока. 

——————— 
Няма да се уморя да правя добро, защото когато най-малко очаквам, тогава ще жъна. 

——————— 
Иехова върви пред мен и битката е спечелена! Всички вредни мисли са заличени. 
Аз побеждавам в името на Исус Христос. 

——————— 
В божественото съзнание не съществуват пречки, следователно не съществува нищо, 

което да пречи на моето добро. 
——————— 

Всички препятствия изчезват от моя път. Врати се разтварят, двери се вдигат и аз 
влизам в царството на осъществяването с Божията воля. 

——————— 
Ритъм, хармония и равновесие царят в ума, тялото и делата ми. 

——————— 
Нови полета на божественото действие се разкриват пред мен тези полета са узрели 

за жътва. 
——————— 

Човешката воля е безсилна да осуети Божията. Сега в ума, тялото и делата ми 
пребъдва Божията воля. 

——————— 
Божият план за мен е неизменен и не може да бъде осуетен. 
Оставам верен на своя небесен образец. 

——————— 
Божественият план за моя живот вече се отразява в определени, конкретни събития, 

които ще доведат до сбъдването на най-съкровените ми желания. 
——————— 

Аз вече черпя от вселенската материя с неустоима сила и решимост това, което ми 
принадлежи по божествено право. 

——————— 
Аз не се противопоставям на тази ситуация. Оставям положението в ръцете на 

безпределната любов и мъдрост. Нека божествената идея се осъществи сега. 
——————— 

Моето добро се носи сега към мен като един постоянен, непрекъснат и вечно 
нарастващ поток от успех, щастие и изобилие. 

——————— 
В Царството Божие няма пропуснати възможности. Когато едни врати се затварят, 

други се отварят. 
——————— 

Човек няма от какво да се страхува, защото няма сила, която да наранява. 
Приближавам се смело до лъва на пътя ми и вместо него откривам ангел в 

снаряжение, и победа в името на Исус Христос. 
——————— 

Аз съм в идеална хармония с действието на закона. Стоя настрани и оставям 
безграничният разум да направи пътя ми лек и успешен. 

——————— 
Земята. Върху която стоя е свята. Земята, върху която съм стъпил, е земя на успехи. 
Сега пред мен се разкриват нови полета на божественото действие. Неочаквани врати 

се разтварят, неочаквани канали се освобождават. 
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——————— 
Това, което Бог е направил за другите, може и за мен да направи, та дори и повече! 

——————— 
Бог има нужда от мен, както и аз от Него, защото аз съм един от каналите за 

осъществяване на Неговия план. 
——————— 

Аз не ограничавам Бога като виждам ограничения у себе си. При Бог и при мен няма 
нищо невъзможно! 

——————— 
Даването предхожда получаването. Моите подаръци за другите предхождат Божиите 

дарове за мен. 
——————— 

Всеки човек е златна брънка от веригата на моето добро. 
——————— 

Моето спокойствие е изградено върху скала. Виждам ясно и действам бързо. 
——————— 

При Бог не съществува неуспех, следователно не е възможно аз да не успея. „Воинът 
в мен” е вече победил. 

——————— 
Да дойде Твоето Царство в мен, да бъде Твоята боля в мен и в делата ми. 
 

Просперитет 
Човек идва на този свят, обезпечен от Бог, като всичко, което той желае и иска, вече 

е на пътя му. Този първоизточник на блага се отприщва чрез вяра и чрез определени думи. 
„Ако вярваш, няма нищо невъзможно”. Ето един пример в подкрепа на казаното. 

Веднъж при мен дойде една жена, за да ми разкаже как използвала едно от утвържденията, 
които прочела в книгата ми „Играта на живота и как да я играем”. 

Нямала актьорски опит, но искала да й дават добри роли. Повтаряла утвърждението: 
„Безграничен разум, разкрий за мен пътя на голямото изобилие. Аз съм неустоим магнит за 
всичко, което ми принадлежи по божествено право”. 

Дали й много важна роля в опера, която пожънала голям успех. 
Тя каза: „Беше чудо, което се дължеше на утвърждението, повтаряно от мен стотици 

пъти”. 

 
Утвърждения 

Сега черпя от изобилието на сферите, които са мой непосредствен и безкраен 
източник на блага. Всички канали са свободни! 

Всички врати са разтворени! 
——————— 

Сега отприщвам златната мина в мен. Свързан съм с безкрайния златен поток на 
просперитета, който достига до мен с Божията воля по съвършени пътища. 

——————— 
Доброта и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз завинаги ще 

пребивавам в лоното на изобилието. 
——————— 

Моят Бог е Бог на изобилието и сега аз получавам всичко, което желая и искам, та 
дори и повече. 

Всичко, което е мое по божествено право, се освобождава в този момент и достига до 
мен като лавини от изобилие, с Божията воля по невероятни пътища. 

——————— 
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Моят първоизточник на блага е безкраен, неизчерпаем и непосредствен и достига до 
мен с Божията воля по съвършени пътища. 

——————— 
Всички канали са свободни и всички врати се разтварят широко за моя 

непосредствен и неограничен източник на блага, създаден от Бога. 
——————— 

Моите кораби идват по спокойно море, с Божията воля по съвършени пътища. 
——————— 

Благодаря за това, че милионите, които ми принадлежат по божествено право, сега се 
изливат и трупат, с Божията боля, по съвършени пътища. 

——————— 
Неочаквани врати се разтварят, неочаквани канали се освобождават, безкрайни 

лавини от изобилие се изсипват върху мен с Божията боля, по най-идеален начин. 
——————— 

Харча пари мъдро и неустрашимо под пряко вдъхновение, знаейки, че 
първоизточникът ми е непосредствен и неизчерпаем. 

——————— 
Не се страхувам, когато харча, защото зная, че Бог е моят непосредствен и 

неизчерпаем източник на блага. 
 

Щастието 
В прекрасния вълнуващ филм „Багдадски крадец” имаше сцена, в която с ярки букви 

бе изписано: Щастието трябва да се извоюва. 
То се извоюва чрез съвършен контрол над емоциите. 
Щастие не може да съществува там, където има страх, мрачни предчувствия или 

ужас. Със съвършената вяра в Бога, настъпва чувството на сигурност и щастие. 
Когато човек знае, че има непобедима сила, която пази него и хората, които обича, и 

помага да се сбъднат всички праведни желания на сърцето му, той повече не е напрегнат, а 
е радостен и доволен. 

Не го безпокоят нещата, които на пръв поглед изглеждат неблагоприятни, защото 
знае, че безграничният разум защитава интересите му и използва всяка ситуация за 
осъществяване на неговото добро. 

„Ще прокарам път през степи, реки през пустиня”. (Ис. 43:19 (Бел. ред.)) 
Намръщеното лице има напрегнати черти. Гневът, негодуванието, злонамереността, 

завистта и отмъщението отнемат щастието от човека и му донасят болести, неуспехи и 
бедност. 

Негодуванието е съсипало повече домове, отколкото пиенето и е убило повече хора, 
отколкото войните. 

Например: познавах една жена, която беше здрава и жизнерадостна и се омъжи за 
човек, когото обичаше. 

Мъжът й почина и остави част от имението на една роднина. Жената се съсипа от яд. 
Отслабна, не можеше да работи, разви камъни в жлъчката и се разболя сериозно. 

Един ден я навестил един метафизик. Той й казал: „Виж какво са направили с теб 
омразата и негодуванието, жено. В тялото ти са се появили камъни. Само опрощението и 
добрата воля могат да те излекуват”. 

Жената съзряла истината в това твърдение. Възвърнала си равновесието, простила и 
отново започнала да се радва на отлично здраве. 

 

Утвърждения 
Изпълнен съм с щастието, предвидено за мен от самото Начало. 
Хамбарите ми са пълни, чашата ми прелива от радост. 
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——————— 
Моето безпределно добро сега се е устремило към мен по безброй пътища. 

——————— 
Голяма радост ме споходи по прекрасен начин и тя ще остане дълго при мен. 

——————— 
Всеки ден ми се случват щастливи изненади. „Питам се какво ли още ме очаква?”. 

——————— 
Смело се приближавам до лъва на моя път и откривам, че това е един дружелюбно 

настроен териер. 
——————— 

Аз съм уравновесен, щастлив, лъчезарен; освободен от тиранията на страха. 
——————— 

Щастието ми е съградено върху скала. То е мое сега и завинаги. 
——————— 

Моето добро се носи сега към мен като един постоянен, непрекъснат и вечно 
нарастващ поток от щастие. 

——————— 
Моето Щастие е Божие дело, следователно никой не може да му попречи. 

——————— 
Благодаря за нескончаемото си щастие, за стабилното си здраве, за постоянното си 

богатство и любов. 
——————— 

Аз съм уравновесен, весел и магнетичен и привличам моите кораби, които плават по 
спокойно море. 

——————— 
Божиите идеи за мен са съвършени и вечни. 

——————— 
Най-съкровеното ми желание е една съвършена идея в божественото съзнание, 

нетленно и неразрушимо и сега се осъществява с Божията воля по един чудотворен начин. 
 

Любовта 
С любовта обикновено идва и ужасният страх. Почти всяка жена идва на този свят с 

мисълта за една митична жена, която може да й отнеме любовта. Наричат я „другата жена”. 
Естествено, причината е в това, че жените вярват в двойствеността. Докато тя си представя 
вмешателството, то няма как да не се появи. 

Обикновено за една жена е много трудно да се види като единствената обичана от 
мъжа, в който е влюбена, и тези твърдения имат за цел да внушат истината за ситуацията на 
нейното подсъзнание, защото в действителност няма двойственост, има само единство. 

 

Утвърждения 
Аз съм едно с Бога, Неделимия, аз съм едно с моята неделима любов и моето 

неделимо щастие. 
——————— 

Светлината на Христос в мен сега помита всички страхове, съмнения, гняв и 
неприязън. Божията любов се излива върху мен, един неудържим магнетичен поток. 
Виждам само съвършенство и привличам към себе си това, което ми принадлежи. 

——————— 
Божествената любов протича в мен, разпръсква всички привидни пречки и прави моя 

път чист, лек и успешен. 
——————— 

Аз обичам всички и всички ме обичат. Моят отявлен враг ми става приятел, златна 
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брънка във веригата на моето добро. 
——————— 

Аз съм в мир със себе си и с целия свят. Обичам всички и всички ме обичат. 
Сега се отварят шлюзовете за моето добро. 
 

Бракът 
Ако един брак не е изграден върху скалата на единомислието, той не може да устои: 

„Две души, които мислят еднакво, две сърца, които бият като едно”. 
Поетът е разбрал това, защото, ако мъжът и жената не живеят с едни и същи мисли 

(или не живеят в един и същ мисловен свят), те неминуемо ще се разделят. 
Мисълта има огромна вибрационна сила и човек се владее от творенията на своята 

мисъл. 
Ето един пример: двама съпрузи били на пръв поглед щастливи. Мъжът преуспял и 

вкусът му се подобрил доста, но жената продължавала да живее в ограниченото си 
съзнание. 

Когато мъжът купувал нещо, той отивал в най-добрите магазини и избирал това, от 
което имал нужда, без да мисли за цената. 

Когато жената излизала, тя все пазарувала в най-евтините магазини. 
В мислите си той живеел на Пето Авеню, а тя на Трето. 
Накрая дошло и разпадането на брака. 
Толкова често се сблъскваме с подобен пример, когато богати, преуспели мъже 

напускат верните си, трудолюбиви жени. 
Жената трябва да върви в крак с вкуса и с амбициите на мъжа си и да живее в 

неговия мисловен свят, защото мъжът е там, където са неговите съкровени мисли. 
Всеки човек има „своята половинка” или своя партньор по божественият избор. 
Те двамата са едно цяло в мисловните си светове. 
Те са двамата, които „Бог е съчетал и човек няма да разлъчи”. (Мат. 19:6. Точният 

текст гласи: „Тъй че те вече не са двама, а една плът Прочее, което Бог е съчетал, човек да не 
разлъчва”. (Бел. ред..) 

„Двамата ще бъдат едно”, тъй като в свръхсъзнанието на всеки е заложен един и същ 
божествен план. 

 

Утвърждения 
Благодаря, че бракът, сключен на небето, сега се осъществява на земята. 

——————— 
„Двамата ще бъдат едно” сега и завинаги. 
 

Опрощението 
Утвърждения 

Аз прощавам на всички и всички прощават на мен. Вратите за моето добро се отварят 
широко. 

——————— 
Обръщам се към Закона за опрощението. Свободен съм от грешки и от последствията 

от грешките. Намирам се под Божията благодат, а не под кармичния закон. 
——————— 

Въпреки, че грешките ми са големи, аз ще бъда оневинен и ще стана по-бял от снега. 
——————— 

Това, което не се е случило в Царството Божие, не се случва никога никъде. 
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Мъдрости 
Утвърждения 

 
Вярата без дела е мъртва вяра. 

——————— 
Никога няма разминаване между подходящата чаша и подходящите устни. 

——————— 
Ако се оглеждаш, няма никога да скочиш. 

——————— 
Бог действа на неочаквани места, чрез неочаквани хора, по неочаквано време, за да 

осъществи чудесата Си. 
——————— 

Силата се движи, но никога не изчезва. 
——————— 

Да обичаш съседа си означава да не го ограничаваш с думи, мисли или дела. 
——————— 

Никога не се съпротивлявай на своето хрумване! 
——————— 

Христофор Колумб е следвал свое хрумване. 
——————— 

Царството небесно е Царството на съвършените идеи. 
——————— 

Преди зазоряване е тъмно, но винаги след това се раз виделява. Довери се на зората! 
——————— 

Когато имаш съмнения, играй коз, извърши нещо смело! 
——————— 

Значение имат смелите действия. 
——————— 

Никога не върши днес това, което интуицията ти подсказва да направиш утре. 
——————— 

Животът е великолепен, ако не следваш само разсъдъка си. 
——————— 

Гледай на съседа си като на себе си. 
——————— 

Никога не пречи на хрумванията на другите. 
——————— 

Егоизмът обвързва и блокира. Всяка любяща и всеотдайна мисъл, носи в себе си 
зародиша на успеха. 

——————— 
Не се изморявай да си даваш вид. Когато най-малко очакваш, тогава ще жънеш. 

——————— 
Вярата е еластична. Разтягай я до пълното осъществяване на това, в което вярваш. 

——————— 
Преди да си повикал ти се отговаря, защото източникът на блага предхожда 

искането. 
——————— 

Това, което правиш за другите, правиш и за себе си. 
——————— 

Всяко действие, извършено докато си ядосан или обиден, има неблагоприятни 
последствия. 

——————— 
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След измамата и хитруването идват тъгата и разочарованието. Труден е пътят на 
правонарушителя. За човека, който следва правия път, ще бъде достъпно всяко добро. 

——————— 
В злото няма сила. То е нищо, следователно може само да се превърне в нищо. 

——————— 
Страхът и нетърпението демагнетизират. Спокойствието магнетизира. 

——————— 
Заглуши разсъдъка със своите утвърждения. Иосафат удрял цимбала си. за да не чува 

мислите си. 
——————— 

Всеки плен е илюзия на човешкото съзнание. От всяко положение съществува изход, 
с Божията благодат. Всеки човек е свободен да изпълнява Божията воля. 

——————— 
Самоувереността е по-силна от оптимизма. 

——————— 
Божествените идеи никога не си противоречат. 

——————— 
Опасно е да се спира по средата на начинания, за които имаме интуитивно 

предчувствие. Безграничният разум никога не закъснява прекалено дълго. 
 

Вярата 
Надеждата гледа напред. Вярата знае, че вече е получила и действа в съответствие. 

В моите курсове аз често подчертавам колко важно е да се копаят ями (или човек да се 
подготви за това, към което се стреми.) Това говори за активна вяра и води до 
осъществяването й. 

Един от мъжете в моя курс, когото наричах „будният дух”, тъй като винаги се 
опитваше да намери въпрос, на който да не мога да отговоря, но все не успяваше, ме попита 
веднъж: „Защо тогава много жени, които пълнят с чеиз цели ракли, никога не се женят?”. Аз 
му отговорих: „Защото това са ракли на надеждата”, а не „ракли на вярата”. (Става въпрос за 
игра на думи. „Hope-chest” на англ. означава „ракла с чеиз” и произлиза от „Hope” надежда. 
(Бел. ред..) 

Една бъдеща булка също нарушава закона, ако разкаже на други за чеиза. 
Приятелките й идват, посядат на „раклата на надеждата” и са изпълнени със съмнения или 
се надяват, че тя никога няма да успее да се омъжи. 

„Помоли се на твоя Отец, който е на тайно; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще 
ти въздаде наяве”. (Мат. 6:6 (Бел. ред.)) 

Човек не би трябвало да говори за осъществяване, преди дадено нещо да е добило 
форма или да е получило външно проявление. 

Следователно, „раклите на надеждата” трябва да започнат да се наричат „ракли на 
вярата” и да се пазят от чужди очи, като в същото време се изговарят „нужните думи” за 
намирането на подходящия съпруг, с Божията благодат по един съвършен начин. 

Тези, които Господ е свързал, никаква мисъл не може да раздели. 
 

Утвърждения 
Нещата, които изглеждат неблагоприятни, работят за моето добро, тъй като Бог 

използва всеки „човек и всяко положение, за да осъществи най-съкровените ми желания. 
Спънките са ми приятели, а препятствията трамплин. 
Сега аз се хвърлям със скок към моето добро. 

——————— 
Тъй като съм едно цяло с Абсолютния, аз съм едно цяло и с моето добро, което също 

е абсолютно. 
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——————— 
Както стрелката на компаса неотклонно сочи Север, така и нещата, които законно ми 

принадлежат, са неизбежно мои. 
Аз съм Северът! 

——————— 
Сега аз съм свързан чрез невидима, здрава и магнетична нишка с всичко, което ми 

принадлежи по божествено право. 
Да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля в мен и в делата ми! 

——————— 
Всеки план, който не е на моя небесен Отец, се разпада и се заличава, а сега се 

осъществява божественият замисъл за живота ми. 
——————— 

Това, което Бог ми е дал, не може никога да ми бъде отнето, защото Неговите дарове 
са вечни. 

Моята вяра е съградена върху скала и моето сърдечно желание сега се сбъдва, с 
Божията воля, по един чудотворен начин. 

——————— 
Аз виждам моето добро в златното сияние на славата. Виждам нивята си златни от 

узрялото жито. 
——————— 

Бог е моят неизчерпаем и непосредствен първоизточник на всичко добро. 
——————— 

Аз съм спокоен и силен, моите най-големи надежди се осъществяват по един 
чудотворен начин. 

——————— 
Аз поливам моята пустиня с вяра и тя изведнъж разцъфва като крин. 

——————— 
Сега аз упражнявам неустрашимата си вяра по три начина – мислейки, говорейки и 

действайки. 
Привидностите не могат да ме развълнуват, следователно привидностите ще 

изчезнат. 
——————— 

Аз стоя твърд и невъзмутим и благодаря, че доброто, което ми изглежда невъзможно, 
вече е на път, защото зная, че с Бога то лесно се осъществява – сега е Неговият час! 

——————— 
Божиите планове за мен са съградени върху скала! Това, което беше мое в началото, 

е мое сега и винаги ще бъде мое! 
——————— 

Аз зная, че Бог е непобедим, следователно, аз също съм непобедим! 
——————— 

Аз служа търпеливо на Господа, вярвам Му, не се тормозя от злонамерените люде 
(защото всеки човек е златна нишка във веригата на моето добро) и сега Той откликва на 
желанията, които тая в душата си. (виж 37 псалом) (Авторът има предвид псалом 36 от 
православното издание на Библията, и по-точно стихове 14 (Бел. ред.)) 

——————— 
Сега имам в себе си неустрашимата вяра на Христос в мен. Щом се приближа, 

бариерите падат и пречките изчезват. 
——————— 

Аз съм твърд и невъзмутим, защото нивите са вече златни от узрялото жито. Моята 
неустрашима вяра в Бога сега разчиства пътя на божествения замисъл за живота ми. 

——————— 
Всякакъв страх вече е прогонен, в името на Исуса Христа, защото зная, че няма сила, 
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която да ме нарани. 
Бог е единствената сила! 

——————— 
Аз съм в идеална хармония с действието на закона, защото зная, че безграничният 

разум не познава спънки, време или пространство Той познава само съвършенството. 
——————— 

Бог върши Своите чудеса по неочаквани и неведоми пътища. 
——————— 

Сега аз се подготвям за осъществяването на най-съкровените ми желания. Показвам 
на Господа, че вярвам, че Неговото обещание ще бъде изпълнено. 

——————— 
Сега аз копая своите ями правя ги дълбоки и пълни с вяра и разбиране, и най-

съкровените ми желания се осъществяват по изненадващ начин. 
Моите ями ще се запълнят, когато трябва, и ще донасят всичко, за което съм се 

молил, та даже и повече! 
——————— 

Сега аз „отблъсквам чуждата армия” (отрицателните мисли). Те се подхранват от 
страха и загиват от вярата. 

——————— 
Божиите идеи не могат да се унищожат, следователно това, което е мое по 

божествено право, винаги ще ми принадлежи. 
——————— 

Аз благодаря, че вече се сбъдват праведните желания на сърцето ми. 
——————— 

Планини се преместиха, долини се издигнаха и всяко неравно място се изравни. 
Аз съм в Царството на осъществяването! 

——————— 
Имам пълно доверие в Бога, и Бог има пълно доверие в мен! 

——————— 
Обещанията на Господ са съградени върху скала. Трябва да получа това, което съм 

поискал. 
——————— 

Нека никога не се отклоня от желанието на сърцето си! 
——————— 

Аз не ограничавам Светия Израилев с думи, мисъл, или дела. 
С Бога всичко е лесно и възможно! 

——————— 
Аз съм застанал настрани и наблюдавам как Бог действа. 
Интересно ми е да видя как бързо и леко Той осъществява най-съкровените желания 

на сърцето ми. 
——————— 

Преди да повикам, вече ми бе отговорено, и сега събирам плодовете по един 
забележителен начин. 

Оня, който пази най-съкровените ми желания „не дреме и не спи”. (Пс. 120:3 (Бел.ред) 
——————— 

Врати, които ми изглеждаха заковани, сега се разтварят, пътища, които смятах за 
блокирани сега се разчистват в името на Исуса Христа. 

——————— 
Моето добро е една идеална и неизменна идея в божественото съзнание и трябва да 

се прояви, тъй като нищо не може да му попречи. 
——————— 

Аз прехвърлям всяко свое бреме на Христос в мен и ставам свободен. 
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Загубата 
Ако човек загуби нещо, това означава, че подсъзнателно вярва в загубата. Щом 

заличи лъжливата си вяра, нещото или неговият еквивалент отново ще се появи. 
Ето един пример за това: една жена загубила сребърен молив в театъра. Положила 

какви ли не усилия да го намери, но не успяла. 
Тя отрекла тази загуба чрез следното утвърждение: „Аз отричам загубата, тъй като в 

божественото съзнание не съществува загуба, следователно аз не мога да загубя този молив. 
Ще си получа молива или друг равностоен на него”. 

Минали няколко седмици. Един ден тя била с една приятелка, която носела окачен на 
врата си, красив златен молив. Тя се обърнала към нея с думите: „Искаш ли този молив? 
Платих за него 50 долара в Тифани”. 

Жената се втрещила и отговорила (почти забравяйки да благодари на приятелката 
си): „О! Боже мой, Ти си прекрасен! Сребърният молив не бе достатъчно хубав за мен!”. 

Човек може да загуби само това, което не му принадлежи по божествено право или 
не е достатъчно хубаво за него. 

 

Утвърждения 
В божественото съзнание няма загуба, следователно аз не мога да загубя нищо, което 

по право не е мое. 
——————— 

Безграничният разум никога не закъснява много дълго. Безграничният разум познава 
пътя, по който да възстанови изгубеното. 

——————— 
В божественото съзнание няма загуба, следователно аз не мога да загубя нищо, което 

ми принадлежи. 
То ще ми бъде върнато или аз ще получа неговия еквивалент. 
 

Дългът 
Ако човек е задлъжнял или хората му дължат пари, това показва, че той 

подсъзнателно вярва в дълга. Тази вяра трябва да се неутрализира, за да се промени и 
ситуацията. 

Ето един пример: една жена дойде при мен и ми каза, че неин познат й дължал от 
години хиляда долара и тя не можела да го накара да й ги върне. 

Аз я посъветвах: „Трябва да работиш върху себе си; а не върху човека” и й 
предложих следното твърдение: „Отричам да има дълг в божественото съзнание. Дълг няма, 
никой нищо не ми дължи, сметките ни са уредени. Изпращам обич и опрощение на този 
човек”. 

След няколко седмици тя получила писмо, в което той пишел, че възнамерява да й 
изпрати парите и след около месец хилядата долара пристигнали. 

Ако някой дължи пари, той трябва да промени твърдението така: „в божественото 
съзнание не съществува дълг, следователно аз не дължа никому нищо, всички сметки са 
уредени. 

Сега всичките ми задължения се изчистват с Божията помощ по един съвършен 
начин” 

Утвърждения 
Отричам дълга. В божественото съзнание не съществува дълг, следователно аз 

никому нищо не дължа. 
Сега всички задължения се изчистват с Божията помощ по един чудотворен начин. 

——————— 
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Отричам дълга, в божественото съзнание не съществува дълг, никой нищо не ми 
дължи, всички сметки са уредени. Аз разпращам любов и опрощение. 

 

Продажби 
Една жена, която живеела в провинциален град, искала да си продаде къщата и 

мебелите. Било през зимата, в голям сняг и било невъзможно до портата й да стигне кола 
или фургон. 

Тъй като се била помолила на Господ да продаде мебелите си на подходящия човек 
за подходящата цена, тя не обръщала внимание на външните условия. 

Излъскала мебелите, изтикала ги насред стаята и ги приготвила за продажба. 
Обясняваше ми: ,,Не съм и поглеждала към снежната фъртуна през прозореца, аз 

просто се уповавах на Божиите обещания.” 
Като по чудо, хора стигнали с кола до къщата и всички мебели, както и самата къща, 

били продадени, без да се плаща каквато и да било комисионна на агент. 
Вярата никога не поглежда към снежната фъртуна през прозореца, тя просто те 

подготвя за исканата благословия. 
 

Утвърждения 
Благодарен съм, че това нещо (или собственост) сега се продава на подходящия 

човек, (или подходящите хора) за подходящата цена, донасяйки пълно удовлетворение на 
всички. 

 

Интервюта 
Утвърждения 

На духовно ниво не съществува конкуренция. Това, което е мое, ми се дава с Божията 
воля. 

——————— 
Аз съм свързан чрез любов с духа на този човек (или тези хора). Бог защитава моите 

интереси и божествената идея се осъществява в тази ситуация. 
 

Водачество 
На пътя на човека винаги стои посланието за него или неговият водач. 
Ето един пример: една жена се безпокояла много от една нещастна ситуация. 

Мислела си: .Дали някога ще се оправи?”. 
Прислужницата й била наблизо и започнала да й разказва свои преживявания. 

Жената била прекалено притеснена, за да прояви интерес, но слушала търпеливо. 
Прислужницата нареждала: „Някога работех в хотел, където също така работеше един 
много занимателен градинар. Той винаги разправяше такива смешни неща. Веднъж валя 
цели три дни и аз му казах: „Мислиш ли, че някога ще се проясни?”. Той ми отвърна: „Боже 
мой, нима винаги не се прояснява?”. 

Жената останала изненадана! Това бил отговорът и на нейните мисли. Тя казала 
почтително: „Да, с моя Бог винаги се прояснява!”. Наскоро след това проблемът й се 
оправил по неочакван начин. 

 

Утвърждения 
Безграничен разум, дай ми, моля те, мъдрост, за да осъществя максимално своите 

възможности. 
Никога не ме оставяй да пропусна възможност. 

——————— 
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Винаги действувам под пряко вдъхновение. Зная какво точно да направя и се 
подчинявам моментално на своята интуиция. 

——————— 
Пред мен върви моят ангел хранител и не ми позволява да се отклоня от моя път. 
Дава ми се всичката сила, за да бъда кротък и смирен в сърцето си. Аз искам да дойда 

последен, затова идвам първи! 
Сега поставям личната си воля на олтара. Да бъде Твоята воля, не моята; Твоят път, 

не моят; Твоето време, не моето – и всичко се осъществява за миг! 
——————— 

В Царството няма тайни. Каквото ви трябвало да зная, сега ще ми се разкрие, с 
Божията воля. 

——————— 
Аз съм един съвършен, покорен инструмент, чрез който Бог действа и Неговият 

съвършен план за мен сега се осъществява по чудотворен начин. 
 

Защитата 
Утвърждения 

Обгърнат съм от бялата светлина на Христос, през която не може да проникне нищо 
отрицателно. 

——————— 
Аз вървя в Христовата светлина и моите страшилища-гиганти се смаляват, докато се 

превърнат в нищо. 
Не съществува нищо, което да се противопостави на моето добро. 
 

Паметта 
Утвърждение 

В божественото съзнание не съществува загуба на паметта, следователно аз 
запомням всичко, което трябва да помня, и забравям всичко, което не е за моето добро. 

 

Божественият замисъл 
(Виж също „Играта па живота”) 
За всеки човек съществува божествен замисъл. 
Точно както жълъдът съдържа завършена картина на дъба, божественият образец за 

живота на човека се съдържа в неговото свръхсъзнание. 
В божествения замисъл не съществува ограничение, а само здраве, богатство, любов 

и идеална себереализация. 
Така пътят на човека е винаги свързан с божествения избор. Той трябва да живее 

всеки ден според божествения план, защото в противен случай ще си навлече нещастие. 
Ето един пример: една жена се преместила в нов апартамент, който почти била 

мебелирала, когато й минало през ум: „в този ъгъл на стаята трябва да има китайски 
скрин!”. 

Не минало много време, когато тя минала покрай един антикварен магазин. 
Погледнала навътре и видяла прекрасен китайски скрин висок около осем фута, с фина 
дърворезба. 

Влязла и попитала за цената. Продавачът й казал, че струва хиляда долара, но 
жената, която го притежавала, била съгласна и на по-малко. После добавил: „А вие колко 
бихте дали за него?”. Жената си заминала и в главата й просветнала цифрата двеста долара, 
след което казала: .Двеста долара”. Мъжът й обяснил, че ще пита собственичката и ще я 
уведоми дали предложената цена я удовлетворява. 
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Тя не искала никого да мами, нито пък имала намерение да притежава нещо, което не 
й се полага. Докато вървяла към дома си все си повтаряла: „Ако е мой, не мога да се 
размина с него, но ако не е – не го искам.” През този ден валяло сняг и тя разказваше как 
акцентирала върху отделните думи, подритвайки снега отдясно на ляво, проправяйки си 
път. 

След няколко дни й се обадили, че жената, която продавала скрина, се е съгласила на 
двеста долара. 

Всяко искане може да бъде удовлетворено, като се започне от китайски скринове и се 
стигне до милиони долари. 

„Преди да си повикал, ще съм ти отговорил”, но ако искането не съответства на 
божествения избор, а то никога няма да ни донесе щастие. 

„Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й” (Псал. 126:1). 
 

Утвърждения 
Отказвам се от всичко, което не е предназначено за мен по съдба и божественият 

план за живота ми започва да се осъществява. 
——————— 

Това, което е мое по божествено право не може никога да ми бъде отнето. 
Съвършеният божествен план за мен е съграден върху скала. 

——————— 
Аз следвам вълшебната пътека на интуицията си и стигам до моята Обетована земя, с 

Божията воля. 
——————— 

Моят ум, тялото и делата ми сега следват божествения образец в мен. 
——————— 

Бог е единствената сила и тази сила действа в мен. Съществува само един план, 
Божият, и той вече се осъществява. 

——————— 
Благодарен съм, че сега получавам чрез вселенската субстанция всичко, което 

удовлетворява моите праведни съкровени желания. 
——————— 

Божественият замисъл за живота ми вече се осъществява. Сега изпълвам мястото, 
което е само мое и на никой друг. Сега върша нещата, които само аз и никой друг не е в 
състояние да свърши. 

——————— 
Напълно съм готов за осъществяването на божествения план за моя живот; намирам 

се в идеална ситуация. 
——————— 

Сега всички врати се разтварят за щастливи изненади и божественият план за живота 
ми се осъществява с бързи темпове с Божията воля. 

 

Здравето 
Когато човек е уравновесен и щастлив, той е здрав! Всички болести идват от греха и 

от нарушението на духовния закон. 
Исус Христос казва: „Изцелен си! Греховете ти се опрощават”. 
Гневът, зложелателството, омразата, страхът и други отрицателни вълнения 

повреждат телесните клетки и отравят кръвта. 
 
Нещастията, старостта и самата смърт идват от задържането на погрешни представи 

в ума. 
Когато човек се вижда такъв, какъвто Бог го вижда, той се превръща в лъчезарно 
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същество отвъд времето, раждането и смъртта, тъй като „Бог е създал човека по Свой образ 
и подобие”. 

 

Утвърждения 
Отричам умората, защото няма какво да ме уморява. 
Живея в царството на вечната радост и на всепоглъщащите занимания. 
Тялото ми е „електрично тяло”, отвъд времето и умората, раждането и смъртта. 

——————— 
Времето и пространството са заличени, аз живея в прекрасното настояще, където 

няма раждане и смърт. Аз съм едно с Единия! 
——————— 

Ти си в мене 
вечна радост, 
вечна младост, 
вечно богатство, 
вечно здраве, обич и живот! 

——————— 
Аз съм духовно същество тялото ми е съвършено, създадено по Негов образ и 

подобие. 
Светлината на Христос сега струи през всяка моя клетка. Благодарен съм за 

цъфтящото си здраве. 
 

Зрението 
(Недобро виждане: съответства на страх, подозрения, виждането на препятствия. 

Свързано е с очакване на неприятности когато се живее в миналото или в бъдещето, 
но не и в настоящото). 

 

Утвърждения 
Светлината на Христос сега струи в очите ми. Притежавам кристално чистото зрение 

на Духа. Виждам ясно и отчетливо, че по пътя ми няма спънки. Виждам ясно как се сбъдват 
най-съкровените ми желания. 

——————— 
Аз притежавам рентгеновите очи на Духа. Виждам отвъд явните препятствия. 

Виждам ясно извършването на чудо. 
——————— 

Притежавам кристално ясното зрение на Духа, виждам ясно открития път. По пътя 
ми няма прегради. Сега ставам свидетел на чудеса и приказни неща 

——————— 
Благодаря за отличното си зрение. Съзирам Господ във всяко лице, виждам доброто 

във всяка ситуация. 
——————— 

Притежавам кристално ясното зрение на Духа. Оглеждам се нагоре, надолу и 
наоколо, тъй като доброто ми идва от север, от юг, от изток и от запад. 

——————— 
Моите очи са Божиите очи, съвършени и безупречни. Светлината на Христос изпълва 

очите ми и струи по пътя ми. Виждам ясно, че по пътя ми няма лъвове, а само ангели и 
нескончаеми благословии. 

 

Анемия 
(Причинена от неизпълнени желания, липса на щастие) 
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Утвърждение 
Духът в мен ме поддържа. Всяка клетка в тялото ми е изпълнена със светлина. 

Благодарен съм за крепкото здраве и за непрекъснатото щастие /Това твърдение може да се 
използва при всякакви болест/. 

 

Слухът 
(Глухотата е причинена от силна лична воля, инат и желание някои неща да бъдат 

пропуснати покрай ушите.) 
 

Утвърждения 
Слухът ми е слухът на Духа. Светлината на Христос сега струи в ушите ми, 

разпръсквайки всичко, което влошава моя слух. 
Чувам ясно гласа на интуицията и веднага му се подчинявам. 
Чувам ясно добрите вести за голяма радост. 
 

Ревматизъм 
(Причинен от намирането на кусури, постоянно критикуване и т.н.) 

 

Утвърждения 
Светлината на Христос сега нахлува в съзнанието ми и разпръсква всички жлъчни 

мисли. Обичам всички и всички ме обичат. Благодаря за цъфтящото си здраве и щастие. 
 

Туморни образувания 
(Причинени от ревност, омраза, гняв, страх и т.н.) 

 

Утвърждения 
Всяко растение, което не е засадено от моя небесен Отец, ще бъде изкоренено. 

Всички неистинни представи в съзнанието ми сега са унищожени. Светлината на Христос 
протича през всяка моя клетка и аз благодаря за моето цъфтящо здраве и щастие, сега и 
завинаги. 

 

Сърдечни заболявания 
(Причинени от страх, яд и др.) 

 

Утвърждения 
Сърцето ми е съвършена идея в божественото съзнание. Сега то е здраво и 

функционира добре. 
Това е едно щастливо сърце, едно безстрашно и любящо сърце. 
Светлината на Христос протича през всяка моя клетка и аз благодаря за цъфтящото 

си здраве. 
 

Животните 
(Например: кучето) 

 

Утвърждения 
Отричам, че има нещо нередно. Това куче е съвършената идея в божественото 
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съзнание и в момента изразява съвършената идея на Господ за едно съвършено куче. 
Безграничният разум просветлява и направлява това животно. То е една съвършена 

идея в божественото съзнание и винаги се намира там. Където трябва. 
 

Стихиите 
 
Човек е създаден по Божи образ и подобие (представа). Нему е дадена сила и власт 

над всичко сътворено. 
Той има силата „да запрети на ветровете и на морето” (Мат. 8 26 (Бел. ред.)), да контролира 

реките или да докарва дъжд, когато е необходимо. 
Има едно племе американски индианци, което живее в пустинята и зависи изцяло от 

силата на молитвите за дъжд, за да може да напои посевите си. 
При тях съществува специален танц за дъжд, който е вид молитва, но никой от 

водачите на племето, който изпитва страх, не се допуска да взема участие в този танц. 
Преди да ги одобрят за церемониите, участниците трябва да покажат храбростта си. 
Една жена, която е била свидетелка на това, ми каза, че съвсем неочаквано от 

синьото безоблачно небе завалял дъжд като из ведро, а слънцето продължавало да грее. 
 

Огънят 
Утвърждение 

Огънят е приятел на човека и е винаги там, където трябва, изпълнявайки своята 
задача. 

——————— 
 

Сушата 
Утвърждения 

В божественото съзнание не съществува суша Благодаря за дъжда, който ще дойде, 
достатъчен за да напои тези посеви или тази градина. 

Аз виждам ясно този лек дъжд и той започва да вали сега. 
——————— 

 

Бурите 
Утвърждения 

Христос в мен сега разчиства ветровете и вълните и настъпва голямо спокойствие. 
Виждам ясно как на сушата и в морето настъпва пълно спокойствие. 
 

Пътуване 
Утвърждение 

Благодаря за това прекрасно замислено пътуване, средствата и условията за което са 
планирани от Бога. 

 

Разни 
Няма съмнение, че това, което не обичате или мразите, непременно ще ви се случи, 

защото когато човек мрази, създава жива картина в подсъзнанието си и тя се материализира. 
Единственият начин да се изличат тези картини е чрез несъпротивлението. 
Ето един пример за това: една жена се интересувала от човек. Който често й 



   ИИИзззпппрррааатттееенннааа   нннааа   wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt   оооттт   ГГГрррииигггоооррр   НННеееооофффииитттоооввв    47 

разказвал за очарователните си братовчедки. 
Тя проревнувала и се ядосала и това било причината той да изчезне от живота й. 
По-късно тя срещнала друг човек, от когото била силно привлечена. В разговор с нея 

той също споменал за своите братовчедки, които много обичал. 
Не й станало приятно, но после се изсмяла, защото отново се сблъсквала „с 

братовчедките”. 
Този път решила да не се съпротивлява. Благословила всички братовчеди във 

вселената, изпратила им своето доброжелание, защото знаела, че ако не стори това, всеки 
мъж, който срещне в живота си, ще бъде оплетен с връзки с жени. 

Този път успяла повече не чула да й говорят за братовчедки. 
Това е причината защо при толкова много хора нерадостните преживявания в живота 

им се повтарят. 
Познавах една жена, която непрекъснато занимаваше другите с проблемите си. 

Досаждаше им с думите: „Да знаете само какви проблеми имам!”, а после чакаше те да 
изразят съчувствието си към нея. 

Разбира се, колкото по-често тя споменаваше проблемите си, толкова те се множаха, 
защото чрез собствените си думи тя се обричаше на това тегло. 

Тя трябваше да използва думите си, за да неутрализира проблемите си, а не да ги 
множи. 

Ако например беше изговаряла често: „Прехвърлям всяко бреме на Христос в мен и 
се освобождавам от него” вместо да разказва за грижите си. те щяха да изчезнат от живота 
й, защото „по думите си ще бъдеш оправдан”. (Мат. 12.37 (Бел. ред) 

——————— 
„Цялата земя, която виждаш, на тебе ще я дам”. (Бит. 13 15 (Бел. ред.)) 
Човек непрекъснато жъне наяве това, което е посял в света на своите мисли. 
Например: една жена се нуждаела от пари и както си вървяла по улицата, изричала 

твърдението, че Бог е непосредственият първоизточник на нейните блага. 
Погледнала надолу и в краката й се оказала стодоларова банкнота, която тя взела. 
Наблизо стоял някакъв човек /пазач в една сграда/ и й казал: „Госпожо, пари ли 

намерихте на земята? А аз си помислих, че това е хартия от дъвка. Много хора минаха 
оттук, но когато дойдохте вие, тази хартия се превърна в банкнота.” 

Другите, в чиито мисли е имало недоимък, отминали банкнотата, но думите на тази 
жена, наситени с вяра, я предназначили за нея. 

Така е и с възможностите в живота едни ги виждат, други ги отминават. 
——————— 

Вярата без дела е мъртва вяра. 
За да получи това, за което човек се моли, трябва да прояви активна вяра. 
Ето един пример: при мен веднъж дойде жена, която ме помоли да изрека 

„думичките”, за да успее да даде една стая под наем. 
Аз й предложих следното твърдение: „Благодаря, че най-подходящият човек наема 

стаята на подходящата цена, която напълно ме удовлетворява”. 
Изминаха няколко седмици, но никой не наемаше стаята. 
Тогава я попитах: „А ти прояви ли активна вяра? Следваше ли всяко свое интуитивно 

хрумване по отношение на стаята?”. Тя отвърна: „Беше ми хрумнало да купя лампа за 
стаята, но после реших, че не мога да си го позволя. Аз казах: „Никой няма да наеме стаята, 
докато не купиш лампа за нея, защото, закупувайки лампата, ти проявяваш в действие 
своята вяра и отпечатваш върху подсъзнанието си увереност”. 

Попитах я: „колко струва лампата?”. „Четири долара”, отговори тя. Аз възкликнах: 
„Значи между теб и идеалния наемател стоят четири долара”. 

Тя така се ентусиазира, че купи две лампи. 
Измина около седмица и идеалният квартирант се появил. Не пушел и си платил 

наема авансово. Така желанието й се сбъднало сто процента. 
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Докато не заприличате на малките деца и не изкопаете своите ями, няма да влезете в 
царството на осъществяването. 

——————— 
„Без откровение свише народът е необуздан”. Ако човек няма някаква цел, някаква 

Обетована земя, към която да се стреми, той започва да загива. 
Виждаме нещо такова да се случва толкова често в малките провинциални градчета с 

хората, които клечат цяла зима край печката и нямат никаква амбиция. 
Във всеки един от нас има една неоткрита страна, една златна мина. 
Познавах един човек от провинциален град, когото наричаха Чарли-Магнолията, 

защото винаги той намирал първата магнолия през пролетта. 
Беше обущар, но всеки след обяд оставяше работата си и отиваше на гарата, за да 

посреща влака, който пристигаше в 4:15 ч. от далечен град. 
Това бяха единствените романтични преживявания в живота му: първата магнолия и 

влакът, пристигащ в 4:15 ч. 
Той чувствуваше смътно зова на представите в подсъзнанието си. 
Несъмнено, божественият замисъл за него включваше пътуване, а може ви той е 

трябвало да стане гениален познавач на растителния свят. 
Чрез изричане на определени думи божественият замисъл може да бъде разкрит и 

всеки да изпълни съдбата си. 
„Вече ясно виждам съвършения план за живота ми. Божествен ентусиазъм ме 

възпламенява и аз осъществявам съдбата си”. 
Проява на духовно отношение към парите е да помним, че Бог е първоизточникът на 

нашите блага и че ние можем да ги извличаме от изобилието на сферите чрез своята вяра и 
чрез изречените подходящи думи. 

Когато човек разбере това, той загубва всякаква алчност за пари и не се страхува да 
ги харчи. 

С вълшебната кесия на Духа първоизточникът му е неизчерпаем и непосредствен. 
Той също така знае, че даването предхожда получаването. 

Ето един пример в подкрепа на казаното. При мен беше дошла една жена, за да 
изрека нужните думи, за да получи до първи август 500 долара (когато дойде при мен беше 
около 1 юли). 

Познавах я добре и й казах: „Проблемът при теб е, че не даваш достатъчно. Ти трябва 
да разкриеш пътищата на своя първоизточник на блага чрез даване”. 

Тя беше приела покана да отиде на гости у една приятелка, а и не искаше да го прави 
формално. 

Каза ми: „Моля те, направи така, че три седмици да бъда учтива и веднага изчезвам. 
Не забравяй да кажеш нужните думи и за 500-те долара”. 

Тя замина при приятелката си, но там не се чувствала добре. Непрекъснато била 
неспокойна и неколкократно се опитвала да си тръгне, но винаги я убеждавали да постои 
още. 

Тя обаче запомнила моя съвет и им раздавала подаръци. При всяка възможност, им 
давала по нещо. 

Наближавало 1 август; от 500-те долара нямало и следа, нито пък тя намирала как да 
си тръгне от това гостуване. 

Последният ден от юли тя казала: „О, Господи! Може би не съм давала достатъчно!”. 
И дала на слугите по-големи бакшиши от тези, които първоначално мислела да им даде. 

На първи август домакинята й казала: „Скъпа моя, искам да ти направя един 
подарък” и й връчила чек за петстотин долара. 

Бог твори чудесата си по неочаквани пътища. 
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РАЗНИ 

Утвърждения 
Бог не може да разлъчва или отделя, следователно доброто за мен не може да бъде 

отделено от мен. Аз съм едно цяло с неделимото добро. 
——————— 

Всичко, което е мое по божествено право, сега се отприщва и достига до мен с 
Божията благодат по съвършени пътища. 

——————— 
Божието дело е завършено и трябва да се прояви. 

——————— 
Аз служа само на вярата и моето неограничено изобилие сега се проявява. 

——————— 
Външните проявления на нещата не ме безпокоят. Аз вярвам в Бог сега той 

изпълнява моите най-съкровени желания. 
——————— 

Моето добро сега ме застига по един изненадващ начин. 
——————— 

Божественият план за моя живот не може да се подправя. Той е неподкупен и 
неразрушим. Очаква само моето признание. 

„Там” — не съществува. Има само „тук”. 
——————— 

Разкрий ми пътя, нека видя ясно благословията, която си ми дал. 
——————— 

Нека днес се сбъдне Твоята благословия за мен. 
——————— 

Интуитивните хрумвания са моите небесни хрътки те ме водят безпогрешно. 
——————— 

Всичко, което преследвам сега, преследва мен. 
Сега в ума, тялото и делата ми действа божествена сила, независимо дали я виждам 

или не. 
——————— 

Тъй като съм едно с Абсолютното присъствие, аз съм едно и със съкровените си 
желания 

——————— 
Сега виждам с очите на Духа и съзирам само завършени дела. 

——————— 
Аз съм съвършена идея в божественото съзнание и съм винаги там, където трябва, 

вършейки нещата, които трябва в подходящия момент за съответното подходящо 
възнаграждение. 

——————— 
Колумб в теб ще те отведе до целта. 

——————— 
Аз съм неустоим магнит за чекове, сметки и валута за всичко, което ми принадлежи 

по божествено право. 
——————— 

Ти в мен означаваш завършеност. Поискал съм, следователно трябва да получа 
——————— 

Божественият закон е закон на множенето и аз благодаря за множенето с Божията 
воля, по съвършени пътища. 

——————— 
Аз живея в море от изобилие. Виждам ясно неизчерпаемия източник на моите блага 
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виждам ясно какво трябва да направя. 
——————— 

Моят „Свят на чудесата” сега става реалност и аз навлизам в моята Обетована земя, с 
Божията воля. 

——————— 
Аз постигнах пълно спокойствие, защото обичам Твоя закон за несъпротивата и 

нищо не може да ме огорчи 
——————— 

Ти си моето вдъхновение, откровение и просветление! 
 

НИЩО НЕ Е ПРЕКАЛЕНО ХУБАВО, ЗА ДА НЕ БЪДЕ ИСТИНА. 
 

НИЩО НЕ Е ПРЕКАЛЕНО ЧУДЕСНО, ЗА ДА НЕ СЕ СЛУЧИ. 
 

НИЩО НЕ Е ПРЕКАЛЕНО ХУБАВО, ЧЕ ДА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ДЪЛГО. 
 

Заключение 

Изберете утвърждението, което ви допада най-много и го използвайте в ситуациите, с 
които се сблъсквате. 

То е вашата вълшебна пръчица, защото словото ви е Бог в действие. 
„Моето слово, което излиза из устата Ми, се не връща към Мене празно, а изпълнява, 

що Ми е угодно, и върши онова, за което съм го Аз пратил” (Ис. 55:11) 
„Но казвам: нима те не чуха? Напротив, „гласът им се разнесе по цяла земя, и думите 

им до краищата на вселената”.” (Рим. 10:18) 


