
Въведение

Флорънс Сковъл Шин преподаваше метафизика в Ню 
Йорк в продължение на дълги години. Семинарите є 
бяха много посещавани и чрез тях тя успя да предаде 

посланието си на доста хора.
Книгите є са много търсени не само в Америка, но и в чуж-

бина. Те се радват на известност в отдалечени и неочаква-
ни 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 є 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 фор-
ми, или искаха да четат - поне в началото - обикновени мета-
физически книги.

Самата тя бе много духовна, въпреки че това оставаше 
скрито зад емпиричния є и освободен подход към нейния 
предмет. Техническият или академичният подход є бяха чуж-
ди. Тя обучаваше чрез познати и практични примери от все-
кидневието.

Флорънс Шин бе художничка по професия и илюстрираше 
книги, преди да започне да преподава Истината. Произхожда-
ше от старо семейство от Филаделфия.

Тя остави след себе си много записки, от които бе съста-
вена 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 пъти-
ща. 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 мо-
лят и дават на безграничния разум напътствия как да действа 
и така ограничават Светия Израелев.

Иисус 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 царство-
то небесно".1  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, кое-
то иска да получи барабан за Коледа. Детето съвсем не прекар-
ва 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 възхи-
та на това, което му предстои.

Един възрастен човек прекарва безсънни нощи, тревожей-
ки 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, 
1 Матей 18:3. - Бел. ред.



но би искал да знае повече за начина и пътя, по който това ще 
стане. Ето го отговора: "Аз имам оръжия, които не познава-
те." "Пътищата ми са гениални, начините - сигурни".

"Уповавай се на Мен, предай Ми пътищата си."
За много хора изглежда много трудно да предадат пъти-

щата си на Господ. Това означава, разбира се, да се следва ин-
туицията, защото интуицията е магическата пътека, най-
прекият път към осъществяването.

Интуицията е духовна способност, която стои над инте-
лекта. 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 заспи-
ва. При 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 раз-
ума, изведнъж да започне да следва интуицията, особено ако е 
от хората, които имат, както те твърдят, установени на-
вици. Те са свикнали да вършат всеки ден едно и също нещо по 
едно и също време.

Хранене по часовник. Ставане в 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 мла-
дост 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". Шангри-ла бе символична 
картина на "Света на чудесата", където всички условия са съ-
вършени.

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 ста-
рателно осъществява заповедите им. Трябва да сменим запо-
ведите: "Нека божествената идея намери израз в 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. Обкръ-
жението 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 слава-
та? - Крепкият и силният Господ, силният на война Господ."2

А сега запомнете, че Библията говори за мисли и състоя-
ния на съзнанието. Горният цитат разкрива как съвършени-
те 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 (отрицател-
ните мисли, загнездени в съзнанието ви от време оно.) Тези 
отрицателни мисли винаги са осуетявали осъществяването 

2 Псалтир 23:7-8. - Бел. ред.



на съкровените ви желания. Те са мисловните форми, които 
вие сте изградили във вашето подсъзнание като непрекъсна-
то сте мислели едно и също нещо. Вие сте си изградили твър-
да представа, че "животът е труден и пълен с разочарова-
ния". 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 из-
градим в подсъзнанието си картини на покой, хармония и 
красота и един ден тези картини ще се материализират. Бо-
жествената идея за живота ви често проблясва в съзнанието 
ви като нещо твърде хубаво, за да бъде истина. Съвсем мал-
ко 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 до-
ловим 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 възможнос-
ти, Божествената дейност щеше да намери проява във всич-
ки наши дела и божествената идея щеше да се осъществи.

Бог е любов, но Бог е и закон. "Ако ме обичаш, следвай мои-
те заповеди" (или закони). Д-р Ърнест Уилсън ми каза, че пър-
вото му познание за Истината дошло с прочитането на "Кон-
центрацията" на Емърсън. Концентрация означава вглъбяване 
от душа. Ние виждаме как 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 на-
правят 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 сами-
те себе си. Те нямат самоувереност и винаги им се иска да 
бъдат някой друг. 

Когато бях в Лондон, видях на улицата човек, който про-
даваше 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 сигур-
ни, 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 въоду-
шевление, 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 све-
та има много Омаховци, но те се нуждаят от малко време, за 
да бъдат в своята духовна стихия и да спечелят състезание-
то."

"Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на 
сърцето ти."3 Утешавай се със закона и той ще изпълни жела-
нието на сърцето ти. "Утешаването със закона" означава да 
изпиташ радост, когато осъществяваш праведните си жела-
ния. 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 пра-
вя пари!" или: "О, Боже, хрумванията ми ме изнервят, нямам 
нерви да ги следвам". Хората играят голф и тенис и им е при-
ятно. Защо тогава да не можем да се радваме, когато играем 
играта на живота? Може би, защото играем с невидими сили. 

3 Псалтир 36:4. - Бел. ред.



При голфа или тениса има топка, която се вижда и цел, види-
ма 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." Всеки момент, подчинен на интуицията, 
ще ни упъти като пътепоказател. Толкова много хора водят 
усложнен живот, само защото се опитват да измислят неща-
та, вместо да следват пътищата на интуицията.

Познавам една жена, която казва, че има пълно познание за 
истината и прилагането є, но в момента, в който се появи 
някакъв проблем, тя прибягва до разума си и претегля поло-
жението 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 по-
пита 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 подгот-
вите за благословията си, да бъдете щастливи и да благодари-
те, 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 нещас-
тия 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 об-
стоятелства, 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 труд-
ностите и поддържа делото ми докрай, на него ще дам сила и 
надмощие над народите." Да превъзмогне, 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. Иисус Христос казва: 
"Даде Ми се всяка власт на небето и на земята".1 Да благода-
рим, че това сега се осъществява, защото злото е нереално и 
не оставя следи. Тази Божия сила е във вас, във вашето подсъз-
нание. Това е царството на вдъхновението, откровението 
и просветлението. Това е царството на чудесата и вълшеб-
1 Матей 28:18. - Бел. ред.



ствата. Бързи и на пръв поглед невъзможни промени стават 
за вашето добро. Отваря се врата там, където врати е няма-
ло. 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 є 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 Ан-
глия разказва за подобно преживяване. Тя се молела горещо на 
Господ. Дошли є 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 въз-
действате 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 є 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 извед-
нъж се промени и изчезна от живота є. Тя бе нещастна, обиде-
на и обезкуражена. Аз є 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 є 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 неподатли-
ва за всяка ненавист и нещастие. Ще си казваш: "Аз не се под-
давам на никаква болка и обида; моето равновесие е съградено 
върху скала, с Божията воля"." После є обясних: "Когато не се 
поддаваш на болката и обидата, или 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 


