
 
 

 

 
 

Том 2 
 

Небето 
От Кат Кър 

 

О, колко прекрасно е това чудно място, където най-
накрая ще Го видим лице в лице. 

Каква страст откриваш в тези красиви очи; 
толкова много, че кара сърцето ти да мрази всяко зло. 

Много пъти ангелите са ме опазвали от лапите на 
смъртта, те идваха толкова близо, че чувствах дъха на 
Небето. 

Моят живот един ден ще разкаже история за 
надежда, дни, които са били скрити в неизказана Слава; 

Завинаги благодарна, че съм живяла живот на 
предаване всеки час, и че съм копняла за деня на 
Неговата сила, 

В пълнотата на времето, Духът ще ме хване, няма 
да се скитам повече; постави ме в прегръдките на 
Татко, аз съм у дома! 
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Предговор 
 

Пророческа прокламация на Бог 
(написана от ангели-писари) 

 
На Онзи, който седи на престола, ние даваме хвала, чест и слава до вечни векове, 

за това, че Той пожела да разкрие Своя Дом на Небесата за хората на Земята. 
Радвай се, о Земя, радвай се! Защото Небесата са готови да те целунат и когато 

това се случи, огънят на Неговата страст ще погълне всяко живо същество. Той завинаги 
ще остави Своя знак върху милиони сърца и те ще го познаят като техен Спасител. 
Бъдете благодарни, граждани на Земята, че живеете в този ден и час, когато Божията 
Слава ще покрие цялата земя. Колко превъзходни са Неговите пътища, колко велики са 
Неговите дела в ръката на Седящия на престола. Във вечността те ще пеят за тези дни – 
велики и могъщи дни преди края. Всичко ще бъде разтърсено и всичко ще бъде 
възстановено за и чрез Божиите верни вярващи! 

Пригответе се, врагове на Всевишния, да станете Негово подножие! Никой няма да 
избяга от Неговата слава и няма да има място, където да се скрие от Неговата светлина! 
Този, който е избрал тази слугиня да открие скритите неща, скъпоценните неща и 
съкровищата, пазени на Небесата Му за тези, които обичат Него и Неговото пришествие! 
Ние, неговите верни писари – създадени от Него от самото начало, за да служим в 
Неговата небесна реалност и да запишем думите на тези, за които сме изпратени; и да 
доставим и освободим Неговите послания на тези, на които Той се доверява – ние сме 
благодарни да бъдем част от Неговия божествен план за отварянето на Небесата. 

Пригответе се вие, верни, които сте устояли през големите битки и атаки на врага. 
Приготовете се да приемете голяма награда сега в този живот и в славния живот, който 
идва. Вие ще видите силата на вашия Бог освободена и наистина ще познаете, че всичко 
е под Негов контрол. Ето, Неговия огън идва да огрее този свят и в сърцата на хората, да 
отблъсне голямата тъмнина и да върне Неговото творение отново при Него. 

Пригответе се, мъже и жени на Бог – вие, които се грижите за душите в своите 
събрания – да отстъпите пред Святия Божий Дух, когато Той поиска да оставите своите 
човешки планове и да Му позволите да поеме контрола в този час. За тези, които копнеят, 
вашето помазание в служението много ще се увеличи. Тези, които отказват да се 
предадат, вашето място ще бъде дадено на друг, а някои по-рано ще заспят! Пригответе 
сърцата си, защото първо Той трябва да посети Своите лидери и после Своето Тяло – 
църквата. Ще можете ли да устоите и да носите тази Слава или ще бъдете разкрити 
чрез идването й? 

Чашите пред олтара са пълни и покривалото на плътта бе разкъсано; нищо и никой не 
може да спре това, което ще се случи! Проявяването на Неговата сила чрез знамения и 
чудеса ще става навсякъде – никаква сграда няма да може да ги задържи. Той повече 
няма да остане в кутията, в която са го поставили, нито ще носи човешки етикети, 
но Той ще обедини Своето истинско Тяло от вярващи и света ще ги познае по тяхната 
любов един към друг! Приготовете се да чуете нов звук – звукът на Небесата! 

Това е надникване във Вечността! Пригответе се да четете! Приготовете се да бъдете 
променени завинаги! Приготовете се, хора на земята, защото в 2007 година Бог ОТВАРЯ 
НЕБЕСАТА! 

АМИН! АМИН! АМИН! 
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Продължение на предговора 
 
Макар, че този предговор е същият като в 1-ви том, Отец ме помоли да го повторя във 

2-ри и 3-ти том, поради неговата важност. Неговата воля е всеки, който чете тези 
откровения за Небесата, да разбере какво Той иска да направи на тази земя. Това ще 
предупреди хората да сложат ред в живота си, да се приготвят да носят Неговата Слава 
и да извършат по-великите неща, за които Христос говори. 

Когато Духът Му се излее на всяка плът (Йоил 2) и Божият народ започне да действа 
като Него, „сивата“ област (там, където Бог Го няма) ще бъде унищожена и хората няма 
да имат повече извинения, че нещо ги е задържало да вземат решение. Знанието за 
Славата на Господа ще покрие земята, както водата покрива морето и това ще докосне 
всеки човек! Също така това ще е предупреждение за всички врагове на Бога и те няма 
как да не видят свидетелството за силата Му чрез Неговите хора, и ще се наложи 
ВСИЧКИ да вземат решение дали да останат част от голямата тъмнина или да изберат 
Христос, Великата Слава. 

Господ ме помоли да предам на народа Му: „В следващите 15 години (книгата в 
оригинал е издадена през 2011 година – бел. на прев.) ще бъде най-невероятното 
време за живеене на тази земя като вярващ!” Ще се проявяват знамения и чудеса, 
които никога преди това не са били виждани. Също така Небесата декларират, че 
Небесният магазин, където се съхраняват части на тялото ще бъде ОПРАЗНЕН по време 
на най-голямото изцелително съживление! Така че, станете и провъзгласете това, което 
Бог е казал: „Да сътворим човека по Наш образ и Наше подобие”. Това означава Техния 
външен образ (плът) и също така Техния вътрешния образ (дух). Словото казва, че ние 
сме храм на Святия Дух и пълнота на Бога телесно обитава в нас, затова трябва да 
започнем да живеем така, както вярваме! По времето на това изливане, Бог също така ще 
благослови финансово Своя народ (който е бил верен) и те ще могат да носят видението, 
което Той им е дал (дори и ако е било дадено преди много години). 

Позволете на Духа да ви разкрие всичко, което ви пречи в живота за 
взаимоотношенията ви с Бога. Също така започнете да говорите с думите си живот, а не 
негативни, изпълнени със страх думи (изучавайте посланието на Яков). Покайте се и 
провъзгласявайте над семейството си това, за което Небесата казват: „Те ще бъдат 
„велики мъже и жени на Бог”, те „НЯМА да изпуснат своята съдба” и ще станат „живо 
свидетелство за спасителната сила на Исус Христос”. Не провъзгласявайте какво правят 
в тъмнината, призовавайте ги в Царството на Светлината – така ще освободите вяра за 
тяхното спасение. В посланието към Филипяните се казва, че нашето жителство е на 
Небесата, затова нека да започнем да действаме съгласно това и да провъзгласим: “Да 
бъде Твоята воля на земята (в нашият живот), както на Небето!” Според Словото, там не 
може да има нищо от врага; на Небето НЯМА магьосници, НЯМА вампири, на Небето 
НЯМА аборти; тогава трябва ли да допускаме тези неща в живота си, като гледаме, четем 
и се съгласяваме с тях? Святия Дух ми каза да ви кажа: „Това, което позволявате да 
влезе, влиза и във вас”; това означава, че ние трябва да пазим сърцето си, разума и духа 
си, взимайки правилни решения. 

Бог иска Неговият народ да живее победоносно сега, а не чак когато отидат на 
Небето. Ако наистина искате да бъдете използвани от Него за нещо голямо, тогава 
трябва да предадете собствените си права, мнения и планове и да вземете Неговите! Не 
спирайте Бог да се намесва в живота ви, като живеете по стандартите на този свят, 
живейте по Неговите стандарти! Бъдете част от най-великото Божие движение, което 
светът някога ще види, защото това ЩЕ СЕ СЛУЧИ – с вас или без вас! ПРЕСЛЕДВАЙТЕ 
НЕГО! 
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Въведение 
 
    Тези, които го обичат извикаха за Откровения относно тайните на Небесата и сега 

Бог отговаря на тези викове! Понеже Той избра това време от вечността, за да разкрие 
Себе Си и Своя Дом, аз бях взета на Небесата като Йоан в книгата Откровение, за да го 
споделя с другите. Моля се да се отворят вашите очи и уши, за да може да чуете това, 
което Бог е изпратил от Своето Хранилище с Откровения. Тази книга ще ви въведе към 
знанието за Великата Слава, вместо голямата тъмнина, която сега покрива земята ни! 
Направете място в сърцето си за тези дълбоки откровения от Святия и Неговия Дом – 
Небесата! Това ще погълне страха от смъртта и ще позволи на умът ви да обитава в 
Небесни места с Господа, докато четете „Разкриването на Небесата, том II”. 

   Тези откровения могат да се разпознаят само духовно, така че, ако се борите да ги 
повярвате, е необходимо да прекарате повече време в Неговото присъствието и да ги 
прочетете отново. Те не ми бяха открити за моя полза, но за вас и за всеки, който копнее 
за по-голямо разбиране за това кой е Триединния Бог и какво Той е приготвил за тези, 
които Го обичат! Той иска да го ПОЗНАВАТЕ, защото Той ви обича, Отец ви е създал, 
Христос (Месията) умря за вас и Святия Дух ви води, защото Бог иска семейство, с което 
да прекара вечността! Единствения ключ, който ще отвори тази врата за вечен живот е 
спасението чрез кръвта на Христос – няма друг път! 

    „Разкриването на Небесата II” ще ви отведе към по-дълбоки неща за Бог и за 
мястото, наречено „Небеса“. За да разберете напълно тази книга, трябва да прочетете 
том I, който е въведение в небесната реалност и разбиране колко велик е нашия Бог. Вие 
НИКОГА повече няма да мислите за Бог, за Небесата и за себе си по същия начин. Вие 
ще ЖИВЕЕТЕ с очакване, което никога не сте имали преди. Ние влизаме в СВЯТИЯ 
сезон на Небесата, който се излива на тази земя, за да можем да вършим по-големи 
дела; трябва да подготвим себе си и семейството си да правим повече, отколкото само 
да гледаме да се случва; вие трябва да сте готови да УЧАСТВАТЕ в това да се случи! Ако 
сте сериозни да сте част от Голямото Съживление (Йоил 2), тогава ще предадете 
(всичко) на Бог, както направих аз. Това ще ви струва всичко, за да спечелите Него 
(Самия Живот). 

    Аз се молих усърдно за всички, които четат тези думи, излети от сърцето на Татко 
Бог. Тъй като Той ме е научил много добре, аз прощавам на всеки, който говори против 
мен или против тази работа, която Той ми е назначил. Моля те, Татко, не слушай злите 
им думи или обвинения и Те моля, не ги записвай, нито да ги прибавиш на сметката им. 
Прости им и освободи Святия Дух да ги преследва, за да Те познаят и да бъдат 
свободни! Благословение на всеки, който Го търси и Го намира! 
 
 

 
Глава 1 

 

Пътищата на Небесата 
 

Тази книга ще ви отведе на едно пътуване, което ще надмине всичко, което някога сте 
преживявали, така че се опитайте да четете без да се разсейвате. Тя ще ви плени и 
прехвърли на това свръхестествено място, наречено НЕБЕСА и докато четете, 
присъствието на това Свято място започва да прониква в съществото ви! Чудесата и 
величието, заедно с пълнота от любов, които ще откриете на тези страници, ще ви 
променят ЗАВИНАГИ! Пригответе се да разберете какво е приготвил нашия Господ за 
тези, които си отиват у дома при Него и какво Той ще направи за живеещите в този ден и 
час! Небесата започнаха да завладяват живота ни на земята и това ще продължава с 
ускорено темпо! 
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Когато тези, които са приели Христос умират, духът им напуска тялото и ги очаква 
един транспорт за Небесата с ангел/и–пазител/и, а понякога и самият Господ е там. След 
невероятното пътуване отвъд планетите, Слънчевата система и места, неоткрити още от 
човешките очи, ще стигнете до Небесата. Това ще бъде най-яркото, най-славното място, 
което ще накара всяка друга красота да изчезне от паметта ви. Когато за първи път 
пристигнете, ангелите ще бъдат навсякъде и величието на всичко ще ви зашемети до там, 
че ще си помислите, че мечтаете. Ще минете през килим от цветя (някои е възможно да 
висят във въздуха) и те ще започнат да ви пеят и да променят така цвета си, както не го 
правят на земята. Атмосферата е толкова ЧИСТА и радост изпълва цялата ви същност, 
когато осъзнаете, че всичко е реално. Исус идва (вие ще Го гледате за известно време) и 
след като ви изпълни с любовта Си, ще ви придружи до Тронната зала и нагоре по 
стълбите, докато застанете пред Отец. Загърнати в обятията Му ще разберете, че най-
накрая сте си у ДОМА, и че никога няма да искате да бъдете отново без Него. Където и да 
отидете на Небесата, вие сте приети и обичани; дори и от тези, които преди време на 
земята са били ваш враг. 

Вашето имение е било прекрасно и съвършено направено, точно по вашето желание, 
дори и за декора вътре е било помислено. Това включва свръхестествени неща като част 
от вашия дом, като каскадни фонтани вътре в дома, цветя, растящи директно от стените. 
Те също така са помислили и за имота под и около имението ви, и ако има нещо, за което 
винаги сте си мечтали на земята, но не сте могли да го имате, аз съм сигурна, че ще бъде 
прибавено към имението ви. 

Например, ако винаги сте искали коне, то ще имате не само един, но цяла една 
огромна конюшня. Обаче грижата ви за тях никога няма да бъде тежко бреме, няма да ви 
струва нищо да ги храните, никога няма да се цапат, нито ще се разболяват; просто ще 
бъде удоволствие да ги имате. Тяхното най-голямо желание ще бъде да угодят на вас и 
вашите приятели, които ще идват да ги пояздят с вас! Има и много голяма възможност да 
имате и някои, които летят. 

Една от най-забележителните разлики е, че всички които живеят на Небесата 
споделят един с друг своите дарби и таланти, без всякакво заплащане! Това означава, че 
ако сте били художник на земята, имението ви ще включва напълно завършено студио /с 
неограничени материали/ да създавате картини и галерия за изложба. Хората ще идват в 
галерията ви, за да гледат вашите шедьоври и вие ще ги „раздавате”. Вие не сте платили 
нищо, за да ги създадете, така че нищо няма да спечелите. На Небето никога няма да се 
наложи да плащате за нещо, което получавате, защото там не използват пари! Всичко е 
БЕЗПЛАТНО! 

Когато отидете на Небето, едно от най-радостните неща ще е да ходите на „пазар” за 
подаръци и след това да ги сложите в къщите на тези, които още не са пристигнали от 
земята. При пристигането на приятелите и семейството ви от земята, и след посрещането 
в Тронната зала на Отец, ще има удивително парти за „Добре дошли” за тях в техните 
имения. 

Едно нещо, което интересува всички е дали се хранят на Небето, и отговорът е ДА. 
Не защото трябва, а защото ние обичаме да ядем. Добрата новина е, че там няма да има 
наднормено тегло и храна, която предизвиква алергии, така че всеки ще се наслаждава 
на храната в Небесата! Тази храна не идва от животните, които трябва да се убиват, а е 
направена от светлина (както много други неща на Небето), обаче вкуса и аромата на 
храната там са много по-добри – пържоли, пица, пиле, плодове, зеленчуци и, разбира се, 
ДЕСЕРТИ! Каквото и да обичате да похапвате е толкова хубаво, че почти ви „вика”! 
Канелените рула са с размерите на чиния, а пицата е с размерите на масата, на която е 
поставена! Хората имат таланти за готвачи, за това там има много ресторанти за 
посещаване и наслаждаване със семейството и приятелите си. 

Бог ме взимаше стотици пъти на Небето и всеки път се изумявам от красотата и 
живота, които съществуват там. Там има много чудесни неща, появяващи се пред очите 
ви, но там вътре в тази реалност има още една невидима реалност. Най-вероятно това е 
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поради факта, че на Небето не само, че няма „време”, както ние го знаем, но също така 
няма и „пространство”. Ето какво имам предвид, на земята (физическа реалност) е 
възможно само едно нещо да се намира в едно пространство, обаче на Небето (което е 
духовна реалност), е възможно за повече неща да съществуват в едно пространство. 
Много е трудно да се обясни това, ако сам не го преживееш. Например, можеш да се 
разхождаш на Небето и да видиш едно семейство, седнало красиво на пикник и точно до 
тях да има врата, която просто така си виси във въздуха, без да е прикачена на сграда, и 
все пак, ако влезете през тази врата, се оказвате на абсолютно различно място в 
Небесата. Колко изумяващо е всичко това! 

Бог има толкова много фантастични неща, които можем да видим и да направим, но 
най-много на всички им харесва Портала. Той е бил създаден, за да може всеки, който 
живее на Небесата да отиде там, за да види и да чуе членовете на земното си семейство. 
В посланието към Евреите 12:1 се казва, че е има голям облак свидетели, които са си 
отишли преди нас, които са напуснали земята при смъртта си и сега живеят на Небесата. 
Те могат да идват при Портала, когато си поискат и обикновено се надвесват през 
парапета на балкона и започват да прокламират Божията воля за живота ни. Има 
невероятни градски области на Небесата и съм включила илюстрация на една такава 
част от улица. Бях заведена на тази определена улица, за да видя студио за 
производство на филми, специалист по скъпоценните камъни и хората, които използват 
Транспортни павилиони за „незабавно“ пътуване до друга част на Небето. Студиото беше 
построено в самия край на нечие красиво имение и името му, което висеше на върха на 
сградата беше, КМТ (Кинопродукция Малкия Татко, LPP). 

 
Другият бизнес, през което минах беше бижутер от Израел, и сградата му имаше 

формата на огромен диамант. Когато се приближаваш до нея, една от страните се спусна 
и позволява на хората да влязат в магазина. Там можете да изберете вече създадено 
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бижу или може да направите специална поръчка за приятелите или семейството. По-
нататък по улицата има места, където можете да си вземете парфюми или масла, или 
платове, които са толкова невероятни, че биха могли да бъдат създадени само на Небето. 
Тази чудесна улица на Небето граничеше с Кристалното море, където гледах как ярки 
лъчи от светлина се изстрелваха от него. То изглеждаше като че ли в него са хвърлени 
милиони диаманти. 

Такава чест е да споделям това откровение за Небето и макар че не умрях, за да 
отида там, аз трябва всеки ден „да умирам за себе си”, за да откривам Неговите тайни! 
Бог ще повери Своите тайни на своите приятели и на тези, които са предали всичко и 
искат да живеят свят живот.  

Вие няма да се страхувате от човек, ако смело прогласявате това, което Бог ви е 
казал или показал! В тези последни дни, Бог ще показва на все повече хора Небесата, за 
да може те да свидетелстват за божественото мястото, наречено Небеса. Само бъдете 
сигурни, че принадлежите на Христос, защото когато умрете – този, на когото 
принадлежите, идва за вас! 
 

 
 

Глава 2 
 

Улиците от злато и къде ви водят 
 
Да, улиците наистина са направени от злато и Бог го използва, за да имаме най-

доброто, само за да ходим по него! Вероятно един от най-задаваните въпроси след 
въпроса за именията, е въпросът за улиците от злато; хората искат да знаят как 
изглеждат. Улиците са прозрачни, защото са създадени да отразяват Божията Слава, 
което им придава един красив златен отблясък. Да, вие можете да видите себе си (дори и 
ако това е вашето духовно същество), когато погледнете надолу. Улиците минават през 
целите Небеса и освен, че ви водят до вашето имение, те ви водят до множество чудесни 
места, които Бог е създал за ваша радост. 

Аз вървях по улиците от злато много пъти и ви уверявам, че нашия Небесен Татко 
наистина дава желанието на сърцето ни. Понякога те започват да ви „преместват” към 
желаната от вас посока, докато вървите по тях. Те могат да ви заведат до вашето 
имение, но също така отиват и до Залата на Мъдростта, Университета на Словото или 
Хранилището на Частите за Тялото. Някои от забавните места, до които могат да ви 
заведат са Увеселителния Парк или Сърфинг парк, които Господ и Неговия Баща са 
създали за наше удоволствие. Трябва винаги да си напомняте, че Небесата са 
свръхестествено място и затова нещата, които са невъзможни на земята, са възможни на 
Небесата – като „пътища от чиста светлина”, които идват и ви вземат и „експресно” ви 
водят над земята на много места. 
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Много различни форми на превозни средства се движеха по улиците, като колесници, 

мотоциклети с хипер-двигатели, карети от всякакъв вид и дори антични коли и тролеи. 
Също така има „високотехнологични” модели, като например звездни круизи или 
„транспортни павилиони”, които са разположени по Божиите улици. Вие влизате в един от 
тези павилиони и незабавно чрез лъчите на светлината се оказвате в друга част от 
Небесата.   

Децата карат летящи дъски без опасност от падане или от загубване. Единственото 
гориво, използвано на Небесата, освен вятърът, е светлината. Светлината в Небесата е 
„субстанция”, от която са направени нещата – като храна, облекло и дори гориво. На 
земята, ние едва сега започваме да разбираме стойността на светлината и използването 
й. 

Някои от местата, където ще ви отведат тези небесни улици са многото имения, които 
Бог е приготвил за Своите хора. Те са сътворени в много различни стилове, защото 
всички ние сме различни. Виждала съм имения на брега на Стъкленото море и на красив 
остров, който се намира в средата на морето. Има и такива, които приличат на 
скъпоценни камъни, с много страни на тях, намиращи се между скалите в Долината на 
водопадите. Това място се намира отвъд Планините на подправките, споменати в Песен 
на Песните, там има 50 каскадни водопада, събиращи се във величествена долина. 
Именията там са създадени да се въртят бавно, за да можете винаги да наблюдавате 
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долината. 
Обаче, най-удивителните имения са Небесните вили, които са като кули над другите. 

Тези имения са много модерни и футуристични в своя дизайн и са поставени на огромни 
прозрачни колони, които са и вход, където можете просто да влезете вътре и да „кажете” 
на кой етаж искате да отидете. След това излитате нагоре по колоната и пристигате на 
вашия етаж! Повечето от тези имения се извисяват на 25 метра височина нагоре и когато 
се излезете на платформата на третия етаж – Уау! – можете да видите всичко. Повечето 
стени са прозрачни, така че няма да пропуснете нищо и имате лесен достъп до звездния 
круиз, паркиран на личната ви площадка за кацане! Бях толкова впечатлена от тях, че 
реших да включа една тяхна илюстрация в книгата. Казвам на хората, че ако искат да 
видят как изглеждат тези имения, да гледат стария анимационен филм „Джетсънс” и ще 
имат представа за това, което видях на Небесата!    

Разбира се, има много забавни места, до които ви водят златните улици и за някои от 
тях ще прочетете в следващите глави на книгата. 

 
 
 

Глава 3 
 

Висше образование 
 
 

Университетът на Словото 
 

Повечето хора ще се изненадат като разберат, че на Небесата ще бъдат обучавани. 
За това има няколко причини и една от тях е, че всички трябва да знаят Писанието. Ако 
на земята не изучавате Божието Слово, то ще го изучавате на Небето! Ето затова е бил 
създаден „Университетът на Словото”! Вие ще отидете там и ще бъдете учени на 
„разкритото” Слово на Бог, а не просто знание за главата, което не носи живот. Много от 
хората, които видях да поучават разкритото Слово бяха млади хора, чийто студенти бяха 
много от професорите от земни университети. Бог квалифицира според „сърцето” на 
човек, а не според светските стандарти. 

Спомням си добре, когато бях заведена преди няколко години. Толкова много 
вълнение имаше във въздуха около това място, докато много изкупени влизаха и 
излизаха от сградата. Архитектурата ми напомни на някои от най-големите университети в 
Европа. Всички с нетърпение очакваха да получат разкритото Божие Слово. Някои от 
класове се провеждаха навън под дърветата, а други вътре, но структурата на класните 
стаи беше много по различна от нашите университети. Всички седалки бяха много 
релаксиращи, а не твърди и неудобни. Една от стаите, която ми бе показана, имаше 
седалка подобна на грахова шушулка, но изглежда, че беше пълна с някаква течност. 
Професорът, който беше младеж, ги наставляваше по книгата на Исая. Те седяха в кръг, 
пленени от всяка дума, която той говореше за пророческите писания. В един определен 
момент от вашето обучение от различни книги от Библията в класа може да дойде и 
автора на дадената книга. Бихте ли искали да бъдете обучавани от Исая или Давид, или 
дори Павел? Просто фантастично, нали, но това е Небето! Някои от стаите нямаха тавани 
и бяха отворени. Всички стени в стаите бяха декорирани със сцени от Библията, и когато 
застанете пред тях, сцените оживяват! Аз не бих се изненадала, ако хората по няколко 
пъти минават през курсовете в Университета на Словото! 

Колко прекрасно е ние като вярващи да можем да се чувстваме по същия начин. 
Всички  трябва да знаем, че никога няма да живеем победоносен живот на земята, докато 
не се вкореним в Святата Библия. Въпреки че знаем колко е хубаво да се потапяме в 
Божието присъствие, да се покланяме заедно с други вярващи, да имаме божествени 
срещи, това не може да замести необходимостта от изучаване на Неговото Слово! Когато 
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нямате твърда основа в Словото, можете да бъдете измамени от врага (Сатана), и във 
вашите молитви няма да има реална сила (те ще бъдат произнесени с необновен ум). Ако 
постоянно сте под атака и нищо не върви както трябва в живота ви, вземете Словото и 
открийте какво е казал Христос да направите. Също така може да помогне и прочитането 
и разсъждаването върху книгата на Яков, която учи за важността на думите, които излизат 
от устата ви. Думите създават, така че, вие какво създавате с вашите собствени думи? 
Божието Слово е скъпоценно за онези, които Го обичат, То е историята на Неговото 
творение, на Неговия народ, на Неговата любов към нас и вечността! Моля, отделете 
време за него в живота си! 

 
 

Царският Университет 
 

Друга причина за образованието и обучението е, както казва Словото, че ние ще 
управляваме и царуваме с Христос! Бог няма да ви постави над територия, да ви тикне 
скиптър в ръцете и да каже: „Действай!” Всъщност, вие получавате подготовка да водите с 
помощта на Любовта, Знанието и разбирането за Небето! Част от това обучение се 
провежда от Михаил, Архангелът, който командва армиите на Небесата. Божиите лидери 
във вечността ще бъдат изпълнени с Неговата слава и ще действат в абсолютна любов, 
свобода и благодат. Какво облекчение, че ще бъдем напълно снабдени и подготвени за 
нашето вечно съществуване. Архитектурата на университета беше подобна на замък. Бях 
заинтригувана от красивите плетени гоблени, който покриваха коридорите и от водните 
потоци, които минаваха точно посред него. 

Когато минавах покрай фреските, украсяващи стените, те „оживяваха” и това беше 
толкова вълнуващо! Постоянно бях наясно с факта, че Небесата са едно 
„свръхестествено” място. На никой няма да му скучно там. Има много нива на развитие, 
докато успешно завършите курса по Лидерство. Крайната цел е да бъдем като Христос, 
превръщайки се в слуга-лидер. Вие ще изобразявате сърцето на Отец по всяко време и 
ще научите много нови начини да изразявате Неговата любов към другите. Едно нещо, 
което никога няма да научите, е как да защитавате земята си! Във вечността няма да има 
зло и Исус ще е единственият владетел, царувайки на трона на новата земя (Откровение 
22)! В края на този курс те имат голяма церемония с много блясък. Прекрасно 
преживяване е да бъдеш обучаван на Небесата, защото няма нито един провалил се! Ще 
бъдете изпълнени с мъдрост, знание и любов, готови да управлявате и царувате заедно с 
нашия Цар – Исус! 

 
 

Лаборатория на Творенията 
 

Също така, там има Лаборатория на Творенията, едно от любимите ми места за 
посещение! Толкова много невероятни неща се случват там и едно от тях е способността 
да стъпиш на платформа и да гледаш как Бог е създава оригиналната земя. Той е записал 
историята на земята, за да можем ние да видим „значими събития”, както са се случили; 
като времето на динозаврите и идването на Ледниковата Епоха. Никога няма да забравя 
деня, когато бях взета и ми беше позволено да преживея това чудно място. 
Величествената сграда имаше много страни по своята архитектура, които й придаваха 
отразяваща способност. Тя беше в изумрудено зелено с медни отблясъци. Това е място, 
където можете да отидете и да видите сътворението, както Бог го е разкрил от самото 
начало, и също така е място, където можете да практикувате да творите със Създателя. 
Там няма видим вход, но вие трябва да използвате своята вяра и думи, за да го 
създадете. Много е трудно да се обясни как го правиш това, но когато отидете там, ще 
разберете. Предпочитам да ви разкажа за това, което видях там, когато влязох в главната 
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зала и гледах раждането на света, който ние наричаме Земя! 
Първо, трябва да създадете вход на сградата, използвайки своята вяра. На мен ми 

отне известно време, но в крайна сметка влязох. Докато стоях в средата на стаята, 
платформата под краката ми започна да се издига, както и моето вълнение. Красива 
светлина дойде отгоре и изпълни стаята с ярка холограма. Сцената беше толкова реална 
и си мислех, че ако се протегна мога да я докосна. Бог се появи и славата бе толкова 
голяма, че в началото ми се наложи да затворя очите си, и след това Той започна да 
говори към нищото и изведнъж неща започнаха да се образуват и въртят в 
пространството (Битие 1:1). След известно време се появи Земята и Бог изля вода от 
ръката Си, за да измери океана. Казвам „океан”, защото на оригиналната земя е имало 
само една суша и водата я е заобикаляла от всички страни. Тогава Той проговори и 
невероятни странни растения се появиха и застанаха на място. Дърветата бяха огромни, 
както и цветята на тази нова земя. Някои от цветове бяха с размерите на триетажна къща, 
а ароматът им беше опияняващ. Колко забавно беше да видя как Бог създава различни 
същества и ги поставя в морето. Той щеше да създаде още животни, но първо направи 
нещо друго – Той сътвори атмосфера, в която те могат да живеят. Той проговори и 
прозрачен щит се появи високо в небето. Този щит изцяло заобикаляше света и 
покриваше цялата земя като огромен балон. След това, Той направи нещо неочаквано и 
извика милиарди литри вода да покрият цялата площ на щита. Каква огромна сила е 
трябвало, за да го сложи на място, без нито една капка да е загубена в пространството. 
Тогава Той изговаря втори слой за щита и го поставя над водата, за да го запечата на 
място. Това се нарича Щит на Водно изпарение, който причинява постоянна тежка мъгла 
на земята, слизаща от щита към земята. След това Отец започна да създава някои от 
най-странните животни, ходещи по тази планета – динозаврите! Някои бяха гладки и 
малки, около половин метър високи, а имаше и такива, които достигаха до 50 метра 
височина. Постоянната мъгла бе необходима, за да пази кожата на динозаврите от 
напукване и опадване. Бог продължи да твори много различни същества, като птици, 
които издаваха прекрасни звуци и различни видове риби в морето. Прекрасното бе, че 
всички те живееха в хармония един с друг, защото в градината на Едем все още не бе 
влязло злото. Всичко бе съвършено и небето имаше прасковено-розов цвят, а не син. Този 
ефект се получаваше поради водния щит и светлината над него, която той филтрираше. 

Планетата Земя приличаше на красиво, разноцветно топче в космоса и мирът 
царуваше (милиони години) до деня, когато всичко се промени! Имаше война на Небето и 
за първи път мълния удари земята със силен гръм и трясък! Михаил току- що изрита 
Луцифер от Небето и той падна, удряйки земята. Това продължи известно време, когато 
една трета от ангелите (измамени от Луцифер) също бяха изхвърлени от небесната 
реалност, без право да се върнат. Въпреки, че те бяха осъдени да отидат в Ада (в центъра 
на земята), те започнаха да излизат на повърхността на земята и да я опорочават. Това 
доведе до разместване слоевете на планетата и живота престана да бъде същият. Сатана 
(бившия Луцифер) беше бесен поради провалянето на плана му да се възвиси над 
престола на Бог и той реши да превземе новата земя! В Еремия 4 се казва, че той 
започна да превръща земята в пустиня. Тогава злото влезе в творенията, създадени от 
Бог; те станаха зли и започнаха да се обръщат от първоначалната си позиция, и вместо 
да ядат трева и плодове, започнаха да се изяждат едно друго! Красивата земя вече беше 
контролирана и опорочена от Луцифер. 

Времето минаваше и когато Бог реши да спре унищожаването, Той направи нещо, за 
да го спре; Той предизвика Ледниковата Епоха! Аз бях наистина изумена, стоейки и 
наблюдавайки как тайните на вековете се разкриваха пред мен. В същото време, аз бях 
поразена от нивото на откровения, които ми бяха дадени. Изведнъж видях как Отец се 
протегна и счупи водния щит и милиарди литри вода удариха земята. Бух! Те разбиха 
единствената земна маса на много парчета, носейки се по морето. Някои части застъпиха 
върху други и погребаха динозаврите в слоевете на земята. Някои от новите континенти 
образуваха огромни планини и в същото време – дълбоки долини. Водата продължаваше 
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да приижда, докато цялата земя не се покри напълно с нея. Тогава Бог се наведе отново 
напред и духна към земята; веднага лед се оформи по повърхността на водата и живота 
спря, докато земята влезе в Ледниковата Епоха и беше покрита от тъмнина! 

Сцената се промени (за милиони години земята бе заспала под покривалото на леда) 
и видях ивици светлина, идвайки от Небето, и Божия Дух се носеше над замръзналата 
планета, чакайки. Тогава видях как Бог се наведе напред и духна върху леда и веднага 
земята се размрази. Отново водата покриваше цялата земя (Битие 1:2) и нямаше видима 
суша. Бог отново проговори и стана светлина! Толкова беше фантастично да наблюдавам 
как Бог пресъздава земята, различна атмосфера, животните и дори човека, но ме върнаха 
обратно на земята. Ако сте приели Христос и отидете на Небето, можете да отидете в 
лабораторията на Творенията и също да видите това. 

 

 
Стремеж към знания 

 
Има и други места на Небесата, 

където можете да преследвате 
знание или мъдрост. Наскоро бях 
взета на едно от тези места, което те 
наричат Зала на знанията. Беше 
вълнуващо да стигна до там по път от 
светлина. Аз можех да видя 
структурата на сградата от 
разстояние, защото тя беше огромна 
и блестеше от Славата на Бог, която 
тя излъчваше. Когато влязох, видях 
клатещи се редици от приличащи на 
диаманти кули, съдържащи 
неизброими томове. Пътят 
продължаваше нагоре-надолу покрай 
тези томове, докато не спрях до тома, 
до който исках. Веднага след като го 
взех от мястото му пред мен се 
„появи” маса-пиедестал и докато 
отварях кутията с много страни на 
книгата, се появи холограма и вместо 
да я чета, аз я „гледах”! Отец ми 
разреши да включа илюстрация на 
това невероятно място, където се 
съхранява информация за почти всичко (няма нищо зло или нечисто), за което бихте 
искали да узнаете повече! 

Колко прекрасно, че Отец ни позволява да имаме достъп до по-голямо знание, 
мъдрост и разбиране, когато пристигнем на Небесата. Любимото ми е „разбиране”, 
защото това е знанието за Святия! Въпреки, че всеки на Небето се наслаждава да 
прекарва време заедно с останалите в Тронната зала с Отец и Исус, ще има и такива, 
които ще имат огромно желание да се „уединят” с Тях. Тези, които се стремят към по-
дълбоки взаимоотношения на тази земя, няма да бъдат разочаровани и когато отидат на 
Небесата! Има създадени специални градини да се срещате с Господа, и само вие и Той 
имате ключове; така че можете с Него да ги посещавате, когато поискате. И Той иска да 
прекарва времето си с вас, така че може да познаете любовта, която е била в сърцето Му, 
когато Той умря за теб! Всеки вярващ трябва да желае да Го опознава и когато 
преследвате това, вие ще започнете да Го чувате и да Го познавате! Отец ни нарича 
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Негово „потомство” и Христос даде живота Си за нас; Бог ИСКА вие да Го познаете! 
 
 
 

Глава 4 
 

Разделените близки – 
живеещите в Небесния Град 

 
Както в 1-ви том и тук ще научите за действителни хора, които са починали и сега 

живеят в Небесата. В края на всяка история ще откриете записани изявления от член от 
семейството или приятелите, чийто живот драматично се промени, след като тази 
информация стигна до тях. Никога, нито веднъж не съм говорила с хората, които живеят 
на Небесата; аз бях водена само да наблюдавам. Никой от тях не знаеше, че съм там, 
нито са се опитвали да общуват с мен. Святият Дух ме взимаше в духа по волята на Отец 
и когато трябваше да се върна, просто ме връщаха. Постоянно съм поразена от тяхното 
доверие, че мога да споделя за това свято и прекрасно място! По-долу описвам две 
истории, които ще ви вдъхновят и благословят, като така можете да надникнете какъв е 
живота на Небесата. 

 
Завръщането у дома на Сървила 
Това събитие се случи през 2000 г., когато Господ ми показа бъдещото имение на 

Сървила, майката на Патриция Олдридж. Въпреки, че аз познавах Патриция и дъщеря й 
Шерил, не познавах майка й, която живееше в Тенеси. Святият Дух ме заведе и ми показа 
този красив викториански дом, който беше на три етажа, с огромно извито стълбище, 
направено просто за наслада. Земята наоколо беше спираща дъха и включваше ливади, 
изпълнени с цветя, един поток, преминаващ през имението и завършващ с водопад и 
мост зад къщата, където навсякъде имаше пойни птици. Цветята излъчваха невероятни 
аромати, а дърветата раждаха различни видове плодове. Тя имаше дълга кръгла алея, с 
много различни цветни храсти от двете й страни. 

Това красиво имение беше в бяло със син покрив, и имаше сложни детайли върху 
пищна корона на земята. В това имение имаше много огромни прозорци и всеки етаж 
беше висок 10 метра. На последния етаж ми бе показана трапезария с места за около 60 
човека. Дори дизайна на дървената маса беше прекрасен само да го гледаш, а в нея се 
отразяваше красотата на огромен полилей, висящ над нея. Масата беше наредена със 
златни и порцеланови сервизи, изработени от изкусни майстори. Целият трети етаж беше 
заобиколен от прозорци, за да могат гостите й да се насладят на гледката на нейното 
имение, което беше създадено с любов. Отворените прозорците позволяваха на бриза да 
развява фините завеси, украсени с перли по края. Директно от стените растяха живи 
цветя, които издаваха опияняващ аромат. Каква божествена атмосфера, в която да се 
наслаждаваш на общение! 

Влизайки в приземния етаж, с неговите стълби, имаше много стаи, пълни с красиви 
мебели. Тогава видях нещо, което наистина ме изненада: това беше голяма кухня с 
разнообразие от аксесоари и уреди, които не познавах. Също така имаше и много 
плотове, на които да се приготвя храна. Забелязах, че уредите нямаха видими източници 
на зареждане с енергия. С други думи, всички съоръжения или уреди работеха, защото 
просто съществуваха в небесната реалност. Уау! Те никога няма да се счупят, нямат 
нужда от поправка или замяна! Беше ми казано, че едно от любимите занимания на 
Сървила бе да готви и да забавлява семейството и приятелите си. Е, аз съм сигурна, че 
тя ще се наслаждава да приготвя много ястия в тази кухня. 

Обикновено на Небесата вие просто сядате и веднага поръчвате това, което искате и 
то се появява на вашата маса пред вас. След като приключите с храната, всичко изчезва; 
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НИЩО не трябва да се почиства – СЛАВА НА БОГА! 
 Нейната къща беше почти завършена и ми казаха, че е останало много малко, преди 

тя да си отиде у дома на Небето. Пренесоха ме далеч от дома й и ми показаха голяма 
част от нейната земя, която се обработваше. Попитах за какво е това и ми казаха: „Това е 
за нейната зеленчукова градина, тя обича да отглежда зеленчуци. Всички ще искат от 
нейните зеленчуци, защото тя ще отглежда най-доброто на Небето.” Най-хубавото нещо в 
отглеждането на нещо на Небето е, че когато вдигнете ръцете си от пръстта, те веднага 
стават чисти. Защо мислите, че се наричат „Небеса”? 

Последното нещо, което ми беше показано, бяха две деца, които чакаха на стълбите 
на имението. Това бяха едно момче и момиче и даже ми бяха казани имената им, Синтия 
и Едуард. Лицата им бяха изпълнени с радост и очакване Сървила да се прибере у дома, 
и въпреки, че не ми беше казано кои са те, аз бях сигурна, че това бяха нейни деца! Колко 
е прекрасен Отец, да събере децата с техните родители, където те ще растат бавно и ще 
развиват всяка дарба, дадена им от Бог. Аз нямах търпение да се обадя на приятелката 
си и да й разкажа всичко, което ми беше показано. 

 
Личното изявление на Патрисия Олдридж, 18 ноември 2010 
Моят дом е в северната част на щата Ню Йорк, но в началото на декември 2000 г., 

съпругът ми Грант и аз, бяхме в Тенеси, в къщата на майка ми, подготвяйки се да отидем 
на почивка във Флорида. Случи се нещо и аз се забавих с тръгването, така че нашата 
дъщеря Шерил предложи да вземе майка ми у дома с нея, защото цялото семейство 
планираше да прекара Рождество в дома й. 

Преди да пристигна във Флорида, Шерил ми се обади и каза, че майка ми я посетила 
една сутрин, казвайки, че някой е влязъл в спалнята и й казал, че ще се прибере скоро у 
дома. Това притеснило Шерил и затова тя звъннала на приятелката си Кат и я помолила 
да се моли за това. Когато тя започнала да се моли, Бог я взел и й показал дома на майка 
ми на Небето. Кат записала тази среща за мен. Аз бях изненадана от прочетеното. Кат, 
която не познаваше майка ми, бе описала точно каквато бе майка ми! Къщата беше 
голяма с огромна трапезария (по-късно Кат ми разказа, че е имало места за 60 души)! 

Много хора очакваха да я посрещнат, и щяха да имат празненство, когато тя 
пристигне, но те „очакваха тя сготви част от храната, защото тя е обичала да готви!” 
Знаех, че майка ми обичаше да готви, но да готви на Небето? … Един ден между другото 
й казах: „Мамо, би ли искала да готвиш, когато отидеш на Небето?” Без колебание, тя 
отговори: „Тогава това не би бил Рай, ако аз не мога да готвя”. Спомних си, че докато 
растях, беше обичайно в неделя в къщата ни да се събират за обяд 20-30 души. 

Освен, че обичаше да готви, майка ми също обичаше да се занимава и с градината. 
Тя определено имаше „градинарски талант”. Тя не само се наслаждаваше да отглежда 
зеленчуци, но също така четеше градинарски каталози и списания по време на зимните 
месеци. Така че не бе изненада, че Кат е видяла градина да се подготвя в имението на 
майка ми в Небето, където тя можеше да отглежда зеленчуци. 

Едно нещо, което малко ме озадачи, когато Кат каза, че къщата е в бяло и синьо, 
защото всички декорации на мама бяха в зелени, жълти и оранжеви нюанси. Така че един 
ден аз я попитах: „Мамо, кой е любимият ти цвят?” Тя се поколеба и каза: „Ами мисля, че 
е синият”. Край с моите наблюдения! Сега тя има красиво имение със син покрив – 
нейният любим цвят! 

Описанието около нейното имение определено беше такова, каквото майка ми би 
харесала. Поляни с цветя, ручеи и птици, които не ядат зеленчуците й, а само й пеят. 
Когато Кат спомена за двете деца, аз бях малко объркана, защото бях единственото дете. 
Тогава Святият Дух ми припомни, че майка ми имаше едно мъртво родено детенце и 
спонтанен аборт. Първото беше преди моето раждане, а второто – след това. Разбрах, че 
това бяха тези деца, които Кат е видяла да чакат на стълбите на имението. Бях поразена, 
когато осъзнах, че тя описваше моя брат и моята сестра, които живеят на Небесата. 

Съобщението, предадено ми чрез Кат, беше такава утеха и радост, след като майка 
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ми си отиде у дома през миналия януари. Ние споделихме историята за нейното имение 
на Небесата на погребението й и много пъти след това. Хората винаги са удивени от 
историята за прибирането у дома на Сървила! Аз винаги ще бъда благодарна на Бог за 
това, че е благословил Kат с откровението за Небесата и за това, че й позволи да сподели 
това с мен! 

 
Студиото на госпожа Мак 
Преди няколко години имаше една 93 годишна жена, която с любов всички наричаха 

„Госпожа Мак”. Тя беше шотландка и беше надживяла няколко съпрузи, но сега не беше 
способна сама да се грижи за себе си. Казваха, че тя била доста упорит, но много 
интересен събеседник. Проблемите започнали, когато тя се разболяла и няколко пъти й 
оказвали спешна медицинска помощ. Всеки път, медицинската сестра Патрисия, се 
обаждаше и ме питаше дали г-жа Мак ще се възстанови. Някои хора знаят за моите 
преживявания на Небесата и аз чувствах, че съм оператор на „гореща линия”, за да 
предам тази информация. Забавното нещо беше, че всеки път Господ ми казваше, че тя 
ще се възстанови. 

Минаха няколко месеца и един ден Господ ми каза: „Г-жа Мак скоро ще се прибере у 
дома, нейният дом е напълно готов, но ние завършваме студиото за нейните ученици”. Аз 
попитах: „Какво студио?” Тогава Той ми показа едно прекрасно място, което беше пълно с 
много пиана и един голям роял. Нямах търпение да се обадя на Патрисия и да й разкажа 
какво видях. Аз я попитах: „Дали г-жа Мак свири или дава уроци по пиано?” Тя каза: 
„Нейната майка е искала тя да се научи да свири на цигулка, но нейното дълбоко желание 
било да свири на пиано. Нейният баща имал голямо пиано и решил, че тя един ден ще се 
научи да свири и станала толкова добра, че я канели да свири по сватби, в църквата, и 
дори давала безплатни уроци. Нейните любими ученици били децата, защото тя нямала 
свои, въпреки че винаги е искала да има деца”. Когато споделих с нея преживяванията 
ми, тя беше благословена от това, което беше приготвено за г-жа Мак на Небето. 

При друг един случай, ми беше показано едно малко момиченце (на около 4 години), 
което чакаше на стълбите на имението на г-жа Мак. Тя имаше дълга червена коса, 
вързана на опашка и прекрасна усмивка! Аз се чудех коя е тя, защото ми казаха, че г-жа 
Мак не е имала деца, въпреки че е била омъжена няколко пъти. Веднага след като ми се 
отдаде шанс се обадих на Патрисия и я помолих да попита г-жа Мак дали не е имала 
спонтанен аборт. Нейният отговор ми даде надежда, въпреки че г-жа Мак никога да не е 
била бременна, желанието й да има дете, никога не я е напускало. Каква изненада я 
очакваше, когато казах на Патрисия за малкото момиченце, което видях в Небето. 

Малко след това на г-жа Мак й стана лошо и беше откарана в болницата. Господ даде 
време на Патрисия да й каже „довиждане” (тя се беше привързала много към нея.) Тя ми 
се обади, когато г-жа Мак си отиде, но аз вече знаех за това. Беше ми позволено да видя 
как тя си тръгва с транспорта, който дойде да я вземе. Г-жа Мак изглеждаше невероятно 
красива, въпреки че преди няколко минути беше много стара. Нейният дух е вечно млад и 
сега тя живее прекрасен живот в Небето с нейното малко момиченце, което бе нарекла 
Алисия Мей, както ми беше казано! 

 
Изявление от Патрисия, медицинска сестра на г-жа Мак, 28 Ноември 2010 
Толкова съм благодарна, че Бог ми позволи да се грижа за г-жа Мак, която обикнах 

много през няколкото месеца преди смъртта й. Откровенията за нейното имение на 
Небето, които Кат сподели с мен, ми дадоха голямо спокойствие и мир. Бях удивена от 
подробностите, които Бог й е дал и от факта, че Кат не е знаела, че г-жа Мак може да 
свири на пиано, а е видяла това „студио”, снабдено с много пиана в имението й. 

Въпреки, че тя ми липсва, аз знам, че г-жа Maк се наслаждава на живота си, 
обучавайки децата да свирят на пиано. Колко прекрасно, че Татко ни позволява да 
използваме нашите дарби и дори изпълнява нашите желания, когато отидем на Небето. Г-
жа Мак винаги е искала дете, а сега тя има собствено малко момиченце; вълнувам се 
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като си помисля за тях как прекарват своето време заедно. Очаквам с нетърпение деня, 
когато аз също ще живея на Небето и ще мога да посетя г-жа Мак, и да се запозная с 
малкото й момиченце. Аз се моля за всеки, който чете това да има желание да се 
запознае с Исус и да Му позволи да бъде Господ в живота му! Благодаря на Бога, че 
позволи на Кат да сподели всичко, което й бе казано и показано за небесния дом на г-жа 
Мак. Аз никога няма да го забравя! 

 
 
 

Глава 5 
 

Живо хваление – на Небето и на Земята 
 
Едно от най-интересните места, на които да бъдеш в Небето е Тронната зала на Бог, с 

всички изкупени (вярващите, които са починали и сега живеят на Небето), покланящи се и 
танцуващи. Аз ще се опитам да опиша някои от нещата, на които станах свидетел няколко 
пъти по време на моите посещения в Тронната зала. Тронът е издигнат и възвишен, както 
казва Словото, и се намира в центъра на залата, а не до задната стена. Това прави 
възможно всички хора да бъдат с Отец и Исус (Той седи от дясната страна на Бог). Има 
четири реда от стъпала пред трона, така че по всяко желано време, изкупените могат да 
изтичат горе и да го посетят. 

Едно от най-красивите неща, които си спомням, е дъгата около престола, която 
образува голям кръг от пода до върха и обратно надолу, и напълно обгражда трона в 
блестящи, невероятни цветове. Външната ивица в тази дъга е лилава, а след това 
блестящи сапфирено синьо, великолепно зелено (най-широката ивица) и след това 
понякога цветовете се променят. По времето, когато аз бях там, цветните ивици бяха като 
нормалната дъга на земята. Но понякога, има тънка ивица от изумрудено зелено, след 
това топаз, златно и в края – славно бяло, което произтича от лицето на Бог! Да стоиш в 
тази Слава, която е любовта, която Той има за всички Негови деца, те прави напълно 
съкрушен. 

Има и други престоли около Божия трон (двадесет и четири старейшини), но най-
забележителното нещо са Живите същества. Невероятни същества, които не са животни, 
ходещи на четири крака, но са интелигентни същества, които ходят изправени като нас. 
Те имат ефирни пелерини и през тях могат да се видят стотици очи, които ви гледат. Те 
имат и шест крила и очи на всички пера (всяко око се движи независимо от другото). 
Едното има глава на лъв, другото глава на теле, третото глава на орел и четвъртото глава 
на човек; всички те са изключително интелигентни и ще бъдат използвани по време на 
изливането през последните времена. Когато те декларират: „СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ”, залата 
трепери от силата на думите им. Дим (който е облакът на славата) и огън със светкавици 
излизат от престола на Бог. 

Поклонението пред престола не е лесно да се опише, защото то включва музика и 
същества, които не съществуват на земята. Серафимите имат син огън, излизащ от върха 
на главите им, летят напред-назад около Отец, докато Той седи на престола си; това са 
мощни същества, участващи в поклонението и са много близо до този, който седи на 
престола. На земята, те кръжат над тези, които служат на Господа по време на 
поклонението и освобождават слава върху тях. Много хора там създават и използват 
плакати и знамена, за да покажат своята страст към Отец и Исус. Когато тичат с 
плакатите по пода, картините върху от тях оживяват! Ако там има лъв, той започва силно 
да ръмжи от плата или ако е тръба или шофар, те започват да издават звуци и се 
покланят заедно с изкупените! Славата става толкова плътна и тежка, че всички падат по 
лице на земята, потопени в любовта, която на вълни излиза от сърцето на Отец. 

Нашето поклонение на земята се събира и се представя в Тронната зала като тамян. 
Сладки аромати постоянно изпълват това място, когато ние показваме любовта си към 



Разкриването на Небесата – Кат Кър 
 

 
 

17 

Бог с песни, инструменти и танци. Ако можете да погледнете в духовния свят по времето 
на нашето поклонение, ще бъдете удивени. На някои хора им е дадено помазание да 
„виждат” от Святия Дух, което им позволява да виждат, и след като Бог избра и мен да 
бъда една от тях, мога да ви кажа какво се случва. Когато танцувате пред Господа в 
поклонение, ангели идват от Небето и поставят „духовно” платно под краката ви. Докато 
се покланяте, вашите крака започват да рисуват шедьовър с вашата любов и когато 
приключите, този шедьовър се представя пред Престола на Бог, а след това се поставя 
във вашата Галерията на Хвалението. Това е място с вашето име отгоре; то е специално 
създадено да съхранява всичко, което създавате като поклонение за вашия Бог. Когато 
отидете на Небето, ще се наслаждавате да ходите там и да разгледате многото 
скъпоценни неща, които Бог е събрал от живота ви, като поклонение към Него. 

Когато пеете, в духовната реалност, панделки с прекрасни цветове се появяват от 
устата ви и започват вълнообразно да се преплитат, превръщайки се в гоблен на вашата 
любов. Същото нещо се случва, когато свирите на инструмент; това създава гоблен от 
поклонение. Тези гоблени също ще бъдат поставени във вашата Галерия на Хвалението. 
На много пророчески псалмисти Бог отваря очите и те виждат какво се създава чрез 
поклонението. Когато отидете на Небето и започнете да се покланяте (от всяко място на 
Небето), вие буквално бивате хванати и яздите своето поклонение в небето, което ви 
отвежда директно в Тронната зала. Колко невероятно преживяване, докато живеете там. 

Ако сте художник и рисувате картини, в духовната реалност всеки път, когато движите 
четката си, вие освобождавате музикални ноти от нея. Когато приключите с работата си, 
вие ще сте създали „симфония”, която е записана и изсвирена в Тронната зала, и 
поставена във вашата Галерия на Хвалението. Когато отидете там един ден и се 
изправите пред своя шедьовър, който сте нарисували, ще чуете всъщност музиката, която 
вашата любов е създала в същото време. 

Нашето поклонение става оръжие, докато преминава точно през областта на Сатана 
(второто небе) по пътя към тронната зала. Това изпраща духовни снаряди, които 
поразяват много лошо неговата собственост. Те трябва много да поправят и ремонтират, 
когато ние страстно се покланяме на нашия Господ! Прочетете Псалм 149, в който се 
казва, че танците, песните и свиренето на инструменти, използвани по време на 
поклонение, заключват врага с железни окови! 

Да, вие наистина причинявате щети на дяволското царство, покланяйки се на Бог и 
особено, когато го правим по време на изпитания. Когато изберете поклонението вместо 
сълзи и оплаквания, вие освобождавате ОГРОМНА любов и сила чрез своето хваление. 
Дори цар Давид е знаел каква сила освобождава хвалението и затова той винаги е 
изпращал танцьори и певци пред своите армии. Битката бе вече спечелена чрез 
поклонението на народа. Бог обича, когато ние изберем да Го хвалим и Той ще започне 
да движи Небето и Земята, за да се намеси във ваша полза. Когато „ръкопляскаме” в 
жертва на Господа, това създава земетресение на второто Небе и демоните крещят от 
ужас. Хвалението освобождава любов към нашия Бог, но също така и сила! НИКОГА не 
се покланяйте по един и същ начин, но го правете със страст от ЛЮБОВ към Него и 
правете със сила, за да може това да стане оръжие в ръката на вашия Бог! 

 
 

 
Глава 6 

 

Децата в Царството – 
бебета, играещи покрай езеро 

 
Когато бях отведена на това прекрасно място, не мога да се въздържа да не го 

нарисувам. Там имаше прекрасни бебенца, които играеха заедно със зайци, костенурки и 
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пеперуди. Бебенцата много се забавляваха и въобще не се притесняваха, че могат да се 
наранят или изгубят. Не беше нужно някой да ги придружава, възрастен или както бихме 
казали „отговорен”, защото на Небето винаги е безопасно. Отец е създал това място, така 
че дори и "мъничките" бебчета да се забавляват. Там има дори специални миниатюрни 
маргаритки, за да могат те да ги берат с малките си ръчички. 

Това малко езерце, изпълнено със светлината на Бог, доставяше много забавни неща 
за тези бебчета. Те дори се пързаляха по истинска дъга! Еленът идваше и ги возеше, 
както и кенгурата, те също така се возеха върху костенурки в езерото или плуваха със 
златните рибки под водата. Когато настане време да се връщат в детските ясли, за това 
им съобщаваха водни кончета. Тези, които видях бяха черни и имаха червени крила с 
преливащи се блестящи тонове, отразявайки Божията слава навсякъде, където летяха. Те 
кацаха на малките бебешки ръчички и казваха, че е време да се връщат в детските ясли, 
защото Исус идваше. Колко мило да се видят как всички малки животни носят тези 
скъпоценни (недоносени или абортирани) бебета обратно, за да имат парти с Исус. 
Искаше ми се да видите радостта, която те преживяваха, живеейки на Небесата. 

 
Има много други места, където децата отиваха да играят и правят невероятни неща с 

приятелите си; някои места са подобни на Земята; други са изключително различни. Нито 
едно дете не е оставено само и много от тях живеят с други членове на семейството, 
очаквайки пристигането на техните родители. Въпреки че никой не е женен на Небесата, 
вие ще живеете в съседство един с друг и ще имате удоволствието да споделяте 
отглеждането на децата си, докато растат. Обясних в 1-ви том, как Бог позволява на 
семействата да останат свързани на Небето, за да правите неща и да ходите на разни 
места заедно. Въпреки, че всички сме едно голямо семейство на Небето, никога няма да 
забравите тези, които са били членове на вашето семейство на Земята. Ще ви познават 
така, както са ви познавали и на Земята, така че хората ще ви разпознават; само че вие 
ще бъдете съвършени във всички отношения! 

Има свидетелства на хора отведени на Небето, на които им е било позволено да 
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видят децата си. В повечето случаи, те изглеждаха точно в същата възраст, на която са 
отишли на Небето. Ако сте загубили бебе, то детето ще бъде точно на тази възраст, на 
която искате да бъде, когато пристигнете там. Най-добрата новина е, че НЯМА смяна на 
пелени или нощни хранения; дори и малките бебчета говорят, ходят, играят и нямат нужда 
от постоянни грижи, а само от прегръдки, любов и много забавления! Те всички знаят кои 
са техните родители, така че, ако сте имали аборт (покайте се за него), или ако сте 
загубили бебе, моля дайте му име. Ако не знаете дали е било момче или момиче, просто 
изберете име за всяко бебче и те ще имат церемония, на която ще бъдат представени с 
името, което вие сте избрали за тях! 

Нашият любящ Бог не позволява на никое дете да пропусне съдбата си или да не 
използва дарбата си. Те ще бъдат отгледани в най-святата, любяща атмосфера; 
очаквайки деня, когато могат да бъдат с вас и то за цяла вечност. Ние всички сме вечни 
същества и никога няма да „престанем” да съществуваме, така че бъдете уверени къде 
ще прекарате вечността! Това ще бъде на Небесата, където всички ви обичат; или Ада и 
смъртта, където никой няма да ви обича! Изберете ЖИВОТА! 
 

 
 

Глава 7 
 

Огнените камъни – 
Древните пътища 

 
Тази глава ще ви разкрие най-голямата мистерия, от която хората се интересуват. От 

къде сме дошли? Също така ще ви разкрие кои са „огнените камъни” и къде са били, за 
които можете да прочетете в Езекиил 28 глава и защо Луцифер каза, че е „подобен” на 
Всевишния! Също така ще ви разкрие какво Отец ми показа, когато ме заведе при 
Неговия престол на 17 февруари 2010 г. Това завинаги ще промени вашата представа за 
миналото и особено за вашето бъдеще! Така че, елате, и нека да се разходим по 
Древните пътища, където всеки човек, който някога е съществувал, е играел преди да 
бъде изпратен на земята! Древните пътища не са някакво място в историята нито са 
някакво хубаво място в Небесата. Те са вътре в Отец, откъдето идва всичко – животът, 
любовта, творението, откровението и вечността. Ако можехте да влезете в Отец, то ще 
видите едно прекрасно място, а не органи, както при човека. Той е вечния Бог и вътре в 
Него е вечността. От това прекрасно място вътре в Бог всички ние сме произлезли още 
преди да бъдем изпратени на земята. Псалм 139 казва, че Той ни е познавал преди да 
започнем да дишаме и е записал всички дни на живота ни. Също така в Еремия 1:5 се 
казва, че Той ни е познавал преди да ни образува в утробата на майка ни. Словото също 
така казва, че Той е Нашият Баща, а ние сме Неговите деца, с други думи „ние сме 
произлезли от Него”. В Деяния 17:28 се казва: „Защото в Него ние живеем, движим се и 
съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли: „Ние сме от Неговия род.” Бог 
също така е наречен „Баща на духовете” (Евреи 12:9), вие и аз сме били духове преди да 
се родим на тази земя. 

Понякога, когато стоя пред престола и пред Отец, мога да видя малките духове, как 
излизат и влизат в славата, която идва от Неговото същество. Те всички казваха едно 
нещо: „Изпрати мен, моля те, изпрати мен”. Те още нямат реално тяло и поради това не 
могат да съществуват извън Отец. След като Той ги изпрати на земята и те бъдат 
поставени в утробата по време на зачеването и стават живи човешки същества! Бог не е 
създал земята, а след това да е решил да има семейство; Той създаде земята, за да 
може да ни изпрати да се родим там и да станем семейство, което да може да живее с 
Него, а не само в Него. След това, когато дойде падението на човека в Едемската 
градина, Той изпрати Своя Син, за да плати цената чрез смърт, за да ни върне обратно 
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при Себе Си. В началото ние сме живели в Бог, тогава Той ни е изпратил да живеем на 
земята, за да може Той да живее в нас (чрез Христос) и след това във вечността ние 
всички ще живеем заедно. Сега, когато установихме факта, че вътре в Отец е едно 
прекрасно място, мога да ви разкрия за огнените камъни. Аз знаех от известно време, че 
те са вътре в Бог, а не са някакво място в Небесата. Отец ми каза, че те се намират в 
самото сърце на Неговото същество, откъдето идва целия живот, творението, любовта, 
откровението, богатството и дори вечността. Той също така ми каза, че и Луцифер е ходил 
вътре в Него. Преди няколко години Той ми показа, че освен Исус и Святия Дух, само 
архангелите имат достъп да влязат вътре в Бог. Това създава много интимни 
взаимоотношения с техния Създател и отваря изключително ниво на доверие. 

 
В Езекиил 28 глава се говори за създаването и падението на Луцифер и аз ще разясня 

тези стихове. Тази глава бе слово от Бог за Луцифер, произнесено чрез Божия пророк 
Езекиил. Отец припомня на Луцифер как го бе създал да бъде най-красивия херувим, 
който „засенява” и колко съвършен е бил в деня на неговото създаване. За това се 
споменава в стих 13: „Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви 
скъпоценни камъни; със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, 
смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за 
тебе в деня, когато си бил създаден.” Луцифер е бил единствения херувим, който е бил 
украсен със скъпоценности, които са го правили най-красивият от всички на Небето. Също 
така той е бил единственото ангелско същество, което можело да създава нещо: музика, 
от тъпанчетата и свирките, които Бог бе поставил в него. Той е бил създаден по този 
начин, за да може да твори музика, докато другите ангели са се покланяли на Бог. 
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След това в стих 14, се казва: „Ти беше херувим, помазан, за да засеняваш; и Аз те 
поставих така, ти беше на Божия свят хълм; ти ходеше нагоре-надолу върху огнени 
камъни.” Това показва, че Луцифер е бил специално създаден за конкретна цел, за да 
осигурява поклонението! Той е имал способността да влиза вътре в Бога, където е била 
свещената планина и да покрива огнените камъни (Божието сърце) и да създава музика, 
докато другите ангели се покланяли. Той е стоял там и е чувствал цялото поклонение, 
когато е отивало в сърцето (огнените камъни) на Бог. Той закопнял това поклонение за 
себе си. Все пак той бил подобен на Бог, защото е можел да създава поклонение и е имал 
неограничен достъп до сърцето на Бог. Но той се възгордял и в стих 15 се казва: „Ти беше 
съвършен в пътищата си от деня, когато си бил създаден, докато не се намери 
беззаконие в тебе.” 

Луцифер започна да ходи наоколо из Небето и да „изтъква” позицията си 
(способността да създава музика и да показва красотата си). Стих 16 казва: „От много 
голямата ти търговия вътре в тебе се напълни с насилие и ти съгреши; затова Аз те 
отхвърлих като нечист от Божията планина, изгоних те, о, херувим засеняващ, от сред 
огнените камъни.” Това означава, че когато грехът се е появил в неговата същност, Бог го 
е изхвърлил от себе Си и никога повече не му дал достъп до сърцето Си. 

Друго нещо, което искам да спомена е това, което Луцифер си е мислил след 
възгордяването и грехът влезе в него. В Исая 14:13, 14 се казва: „Ще възвиша престола си 
над Божиите звезди, ще седна на планината на хората, на север… ще бъда подобен на 
Всевишния.” Това е, което Луцифер започна да заявява, че той е по-важен от самия Бог и 
че той ще бъде този, който не само ще управлява на Небесата, но дори и над „хората” или 
над духовете, които са живели вътре в Бог. По това време в Небесата не е имало хора и 
не става дума за „сътворените същества” като ангелите. „Хората” са духове (ние, преди 
да дойдем на земята), които все още не са били родени на земята. Луцифер постоянно 
казвал, че той е „подобен на Всевишния” и познавам хора, които си мислят, че заради 
това той е можел да създава като Бог, но причината е друга. 

През януари 2010 г. Отец ми каза, че ще ми покаже дъгата (спомената в Откровение 
4), създадена от Неговото същество. Бях много развълнувана, но знаех, че Той ще го 
открие на Неговото време. Е, около месец по-късно, на 17 февруари разговарях с Отец, 
като току що се бях събудила и Му казах, че бих искала да познавам и да видя сърцето 
Му. Въпреки че говорех символично, Той прие буквално това и следващото нещо, което 
чух беше: „Аз ще ти покажа огнените камъни” (Неговото сърце). Преди да успея да 
отговоря, Той ме взе и аз стоях на третото стъпало от Неговия престол. 

Това е единственият път, за който не мога да ви разкажа какво се случваше в 
Тронната зала, защото бях изключително пленена от това да бъда близо до Отец. Вълни 
на любов започват да се изливат в твоето същество и като че ли замества дори въздуха, 
който дишате. Това е като да вдишате Неговото присъствие и сега отново сте се 
превърнали в част от Него! Няма начин, по който да обясня това със земни термини, за да 
се разбере, това е свръхестествено преживяване, да бъдеш едно с Него. Докато стоях 
там, чувствайки се като малко момиче, Отец се протегна вътре в Себе Си и извади най-
огромния диамант, който някога съм виждала. Тогава очите ми бяха привлечени от един 
син пламък, който гореше вътре и около този превъзходен камък. Това, което забелязах 
след това накара сърцето ми да се подскочи: около камъка започна да се образува дъга 
от огъня, който обикаляше този многостранен диамант. Цветовете съвпадаха точно с 
дъгата, която по същото време излизаше от същността на Отец! Веднага разбрах как е 
направена дъгата на Отец – от огнените камъни, които горяха със страстен огън в 
сърцето на Неговото същество! Всъщност, това откровение доказва, че огнените камъни 
са скъпоценни камъни и че те се намират вътре в Отец. Запитайте се какво се случва, ако 
поставите скъпоценен камък или многостранен кристал под ярка светлина или пламък – 
ще се получи дъга! 

Докато стоях там, Святия Дух ми прошепна: „Не казваше ли Луцифер: „Аз съм 
подобен на Всевишния”? Изведнъж разбрах защо Луцифер продължаваше да казва тези 
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думи: той имаше скъпоценни камъни отвън и знаеше, че те са вътре в Бог! Уау! Аз 
осъзнах, че Бог ми даде отговорът на една от Божиите тайни: Луцифер приличаше на 
Отец заради тези скъпоценни камъни! Той падна, защото имаше достъп да влиза и излиза 
от там, когато поиска, той се възгордя заради своята красота и способността да твори 
като Бог. Това унищожи шанса му да живее във вечността с Отец и след като той беше 
„сътворено” същество, той никога не можеше да се покае за този грях!  

Вниманието ми се насочи отново към Отец, когато Той започна да цитира Писанието: 
„На този камък ще съградя църквата Си” и след това: „Вие ще станете скъпоценни живи 
камъни” и продължи: „вие ще блестите като звезди в Небето”. Той продължаваше още 
известно време да цитира Писанието и след това говореше за скъпоценните камъни на 
земята и на Небето. Ето някои неща, които Той спомена: скъпоценните камъни в 
нагръдника на първосвещеника, скъпоценните камъни, които Той дава на службите по 
целия свят (защото това символизира сърцето му), диамантите в Стъкленото море, 
„каменната” основа на Новия Йерусалим, облеклото, което ще получим на Небето се 
украсява със скъпоценни камъни, всеки път когато предаваме Бащиното сърце на някого. 
Бих могла да продължа, но тогава тази книга никога нямаше да бъде публикувана. Само 
искам да кажа, че причината скъпоценните камъни да са толкова ценни е, защото те 
представляват любовта на Бащиното сърце. 

 
 
 

Глава 8 
 

Печелите баса 
Вие ще имате своите домашни любимци 

 
 
Нашият Бог е толкова добър към нас и защото Той ни обича (няма друга причина), Той 

позволява на нашите домашни любимци да отидат на Небето, когато умрат. За да ви 
уверя, ще споделя с вас това: Той ме взе на Небето и ми показа животните на няколко 
човека, които ги очакваха там, включително собственото ми куче! По-долу са тези 
истории. 

 

Честър 
 

Тази прекрасна история се случи през 2008 г., когато Брадфорд, 8-годишно момче по 
него време научи, какво Бог е приготвил за неговата любима златна рибка Честър, за да 
се грижи за него на Небето, докато самия Брадфорд пристигне там на неговото време! В 
онзи ден, аз бях в танцовото студио, където работеха и двете ми дъщери. Изтървах нещо 
и разговаряхме за Небесата с една от майките (това беше нормално). Този път това беше 
Паула и нейния син Брадфорд, който също беше там. Ние започнахме да обсъждаме 
дали животните ще отидат на Небето или не и Брадфорд много се развълнува, когато аз 
казах: „Да, те със сигурност ще отидат, защото ние ги обичаме и Бог ще ги вземе”. Паула 
започна да ми разказва за златната рибка на Брадфорд, Честър, която е имал като малък 
и как те й организирали служба за последно сбогом. Когато тя казала на Брадфорд: 
„Сбогувай се с нея, защото никога няма да я видиш отново”, Брадфорд й казал пламенно: 
„Не, мамо, аз ще я видя отново на Небето.” Тя отново му казала, че животните нямат 
душа и не отиват на Небесата. А Брадфорд й казал: „Аз знам, че Бог взе моята рибка на 
Небесата”. Докато те разговаряха помежду си, аз вече не бях там и бях взета от Божия 
Дух. Беше ми показано имението на Брадфорд, което още беше в процес на строене на 
Небесата. 
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То приличаше на замък с кули и всичко останало, но още на доста места не беше 
завършено. Задната част на имението му беше готова и Бог ми показа точно нея. Беше 
благословение за мен да видя Честър (сладък и оранжев), който наистина беше там и Бог 
беше създал аквариум с водни пътечки из цялото имение на Брадфорд, от входа до 
самия край. Във всяка стая имаше аквариуми, които се свързваха с водните пътеки, така 
че Честър да можеше да си плува и Брадфорд да вижда рибката. Водните пътечки 
минаваха през всички стени и завършваха в „стая-басейн”, където се имаше красива 
водна пързалка, която се спускаше в голям басейн. Аз чух Господ да каза: „Честър се 
радва, защото когато Брадфорд си отиде у дома, ще могат заедно да плуват в басейна”. 
Уау, помислих си, това е толкова хубаво и със сигурност ще се хареса и на Брадфорд! 

След няколко мига бях отново в стаята, но те не разбраха, че бях отсъствала, докато 
не им разказах какво бях видяла. Брадфорд беше много развълнуван, а неговата майка 
просто беше шокирана и след това каза: „Това е точно същото, което Брадфорд ми каза 
преди да дойдем в студиото. Той пак настояваше, че Честър е на Небесата, а след това 
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каза: „И не само това, но когато и аз отида на Небесата, ние заедно ще плуваме в 
басейна!” Колко вълнуващо, че Бог ми показа това, за да потвърди на Брадфорд, че той 
бе прав! Това също така потвърждава, че ако Той се е погрижил за обикновена златна 
рибка на име Честър, аз знам, че Той е загрижен за всички наши домашни любимци. 
Надявам се, че ви хареса тази скица на Честър, който чака в имението на Брадфорд; 
където един ден ще плуват заедно! Слава на Бога за Неговата доброта! 

 
Изявление от Брадфорд, 12 ноември 2010 г. 
Когато госпожа Кат ми разказа, че току що е видяла моето имение на Небесата, бях 

много развълнуван! В този момент ми се прииска Бог да ме заведе да видя Честър, но 
знаех, че ми предстои да направя много неща тук и толкова се радвам, че Бог се е 
погрижил. 

 
Изявление от Паула Уилис, 12 ноември 2010 г. 
Когато през този ден аз и синът ми разговаряхме с Кат в танцовото студио, тя започна 

да разказва за домашните животни на Небесата. Помислих се, че Бог я е изпратил, за да 
потвърди за Честър, рибката на Брадфорд, която беше специална за него. Удивително 
беше да виждам, че макар и Честър да беше малка златна рибка, той реагираше всеки 
път, когато Брадфорд се приближаваше до аквариума му; даже понякога синът ми я 
докосваше. Брадфорд много обича животните и е естествен към всеки вид животни.  

Когато Кат сподели с нас за книгата си, аз й казах за Честър и колко много 
означаваше тази рибка за Брадфорд. В задния двор проведохме малка церемония след 
нейната смърт като се стараех да утеша сина ми. Погледнах го и не можах да повярвам 
на думите, които излязоха от устата му с толкова силно значение. Никога няма да 
забравя този ден, когато му казах: „Брадфорд, сбогувай се с Честър, защото никога 
повече няма да го видиш”. Той ме погледна и ми каза: „Аз ще го видя на Небесата”.  

Докато споделяхме това с нашето семейство, Кат ни спря и започна да разказва, че 
Господ току що й е показал имението на Брадфорд на Небесата и че Честър го очаква 
там. Той толкова се зарадва, че започна да подскача наоколо. Беше толкова невероятно, 
когато тя разказа, че в стените има водни канали, и че рибката може да плува и да бъде с 
Брадфорд във всяка стая. Също така тя му разказа, че не само ще може да разговаря с 
Честър, но и ще плуват заедно, защото в имението му има вътрешен басейн с водна 
пързалка. 

Аз и дъщеря ми се спогледахме, и разказвахме на Кат, как по-рано същия ден 
говорехме за Небесата и как Брадфорд каза, колко ще е страхотно, ако в имението му 
има басейн и пързалка, за да може да плува с Честър. Той винаги вярваше, че Честър ще 
е на Небесата, но след този ден, той получи от Кат абсолютно потвърждение на това, а 
също така разбра за Божията добрина в нашия живот. Сега Брадфорд е на 11 години, а 
Честър и до сега е част от живота му. Всяка вечер той благодари на Бога, че Честър го 
чака там. Всички, които познават Брадфорд знаят колко скъп е бил Честър за него. 
Толкова съм благодарна на Бог, че показа на Кат как Честър живее на Небесата и понеже 
той е там, то и всичките ни домашни животни също са там! 

 

Сали 
 
Тази история е за домашно животно, което донесохме на баща ми, когато 

навършваше 60 г. и живееше в малка ферма. Нейното име беше Сали и тя беше най-
симпатичната свиня, която бях виждала някога. Свинете се смятат за едни от най-умните 
млекопитаещи, създадени от Бога и Сали го доказа много пъти. Тя тежеше около 3 
килограма, когато я взехме, но когато дойде време да отиде на Небето, тежеше около 
половин тон. Не отглеждахме тази свиня, за да стане някой ден на шишчета и аз мисля, 
че тя знаеше това. Животът й не беше лош. В къщичката й имаше душ, който тя можеше 
сама да включва и изключва, когато й се иска и имаше топло място в ъгъла, където 
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можеше да лежи, когато беше студено. Всеки ден баща ми отиваше и разговаряше с нея 
за Божии неща, а свинята истински се радваше на това общуване. Татко просто искаше 
да проповядва на някой, а Сали беше слушател по неволя. Денят, когато Сали умря, тя 
бутна тежката врата на къщичката си, заобиколи къщата като мина отпред, легна под 
дървото и отиде на Небето. Баща ми я намери, взе лопата и я погреба в края на фермата 
си. Подготвиха не голяма прощална церемония, за да кажат „довиждане” и макар че на 
баща ми щеше да му липсва неговата „слушателка”, той знаеше, че тя ще го чака на 
Небесата. Тази голяма свиня донесе много радост в живота на моя татко. Аз знам, че 
животните не могат да бъдат „спасени”, но знам, че Бог взема нашите домашни животни 
на Небесата, защото ги обичаме. 

В един от няколкото пъти, когато ми беше разрешено да видя баща ми на Небето (той 
не разбра, че аз присъствах там), ми бе показано къде се намират нашите животни, 
очаквайки идването ни на Небесата. Видях как баща ми вървеше из ранчото си, а след 
него – свинята Сали (с две мишки на гърба й). Зад нея имаше опашка от животни, сред 
които познах патицата от детството на брат ми Джои – Макс, крокодила на моя брат Ар 
Джи – Чарли; моята котка – Малка; игуаната на брат ми Рей – Иги и много други, както и 
скоро пристигналите там. Тъй като съм една от 15 братя и сестри, можете да си 
представите колко дълга беше колоната от животни. Баща ми беше много щедър, 
позволявайки ни да ги имаме и макар, че нямахме много неща, наречени ценни от света, 
ние обичахме животните си. Имахме много кучета, котки, птички, костенурки, хамстери, 
змии (включително и тази, която имаше стъклено око), но също така и прасенца, сови, 
крокодили, мишки, игуани, гъски, гълъби, един прилеп, много жаби и различни бръмбари! 
Ние даже разработихме план, който да донесе мир на земята и си мислехме, че след като 
сме накарали котките и гълъбите да ядат от една и съща чиния, без да се изядат, това би 
трябвало да работи и за хората! Всеки от нас е правил погребения, защото имахме 
голяма практика с домашните си любимци. Ние обичахме всички и се уверявахме, че са 
изпратени подобаващо на Небесата. 

Просто знайте, че Бог ще се увери да ви даде вашите домашните любимци за 
вечността. Това е и един от най-често задаваните въпроси: „Домашните животни отиват 
ли на Небето?” Отговорът е „Да”! 

 

Моли 
 

Само защото аз съм авторката и я обичам, искам да споделя с вас историята за 
Моли, моя йоркширски териер, която беше с нас шестнадесет години. Тя беше толкова 
сладка, когато се появи в живота ни, постоянно ни разсмиваше, когато всъщност се 
усмихваше на хората. Тя беше едно умно куче и някак си знаеше как да познава времето. 
Всеки ден в 11 часа сутринта тя отиваше и чакаше под пощенската кутия при входната 
врата. В същото време минаваше пощальона и тя бе готова да действа. Когато пощата 
беше поставена в кутията, тя я издърпваше и тичаше с нея из цялата къща. Ние бяхме 
благодарни, че някак си тя късаше ненужните писма, но пазеше важните. Животът 
продължаваше и ние много я обичахме, бяхме много щастливи, че тя ни позволи да 
живеем в домът „й” с нея. Минаха години и Моли остаря, и в действителност умираше 
няколко пъти, но аз се молех и тя се връщаше обратно. Това ме научи на важен урок – 
когато вече е времето им да си отидат, ние трябва да ги пуснем. Последния път, когато тя 
беше почти умряла, аз трябваше да я пусна, но я повиках обратно и това допринесе за 
проблеми в живота й: зрението и слухът й се влушиха. Трябваше да се отправя към 
Молитвената планина в края на май, но ми се обади мама и ми каза, че може би Моли ще 
умре, докато аз се върна. Този път аз само помолих Отец да я задържи до моето 
връщане в къщи, за да успея да й кажа, колко я обичам и да се сбогувам с нея. Бог беше 
верен и когато пристигнах в 2 часа сутринта, тя беше още жива. Наведох се и я 
прегърнах, държах я така няколко часа, казвайки й как краткия й живот ме е благословил 
и че съжалявах, че съм я задържала отвъд времето й. След около час моя ангел-
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хранител (те винаги съпровождат животните ви на Небесата) я взе в ранчото на баща ми, 
където тя щеше да очаква идването ми в къщи! 

Сега, знам, че някои от вас си мислят, че всичко това е глупаво, но ви уверявам, това 
е благословение за много любители на домашни животни. Два часа след като тя почна, 
Татко реши да ми направи подарък и да ми покаже Моли на Небесата. Видях я да се 
състезава надолу по златните улици с няколко плика от пощата в устата й, а знаех, че на 
Небесата няма пощенски услуги. Тогава Той ми позволи да видя какво преследва тя: 
пред Моли тичаше голям ангел, облечен като пощальон и от време на време той 
изтърваше писма от чантата си. Аз се смеех на странната гледка и тогава ми бе показано 
как още хиляди кучета преследваха същия ангел! Колко прекрасно, че Той се грижи дори 
за малките неща, на които Моли се наслаждаваше да прави. Не се притеснявайте за 
своите домашни любимци на Небесата; сигурна съм, че си прекарват толкова чудесно, 
колкото и всички останали жители на Небесата! 

 
 
 

Глава 9 
 

Забавление от Сина: Сърф-парк 
и Галерия “Помниш ли, когато…” 

 
Да, Небето е забавно и част от моята задача е да направя това ясно. Небето е свято, 

но също така е и ЗАБАВНО. Вие не можете да станете по-святи, след като попаднете там; 
по тази тема няма учебни часове там. Когато приехте Христос за свой Спасител, Неговата 
свята кръвна жертва ви даде вход към Небето. Ние (вече очистени) ще „станем” като 
Него, когато Го видим, с други думи, ще бъдем очистени и праведни толкова, колкото е 
възможно. Дори Словото казва, че ние трябва да станем като МАЛКИ ДЕЦА, за да влезем 
в Небесното Царство, а част от това е, защото децата обичат да се забавляват. 
Повярвайте ми, ако очаквате, че всичко ще бъде както в манастир, грешите. Ако трябва 
да станем като малки деца, то последното нещо, което би направил Отец е небесата да 
са като манастир, защото знам със сигурност, какво правят на такова място 5 или 8 
годишните. Те бягат по коридорите и залите, смеят се, пеят и са много шумни със своите 
приятели. Ето защо нашият (с младо сърце) Небесен Баща казва: „Вие ми се молихте 
като семейство на земята, а сега ще се забавляваме като едно семейство на Небесата!” 
Уау, някой дали въобще е предполагал, че всъщност Небесата се грижат да имате място, 
където да се забавлявате? Е, мога да ви уверя, че никога няма да скучаете на това 
свръхестествено място! Ще се постарая да опиша някои от тези места. 

 

Сърф-парк 
 
Веднъж ми беше показано едно невероятно място, създадено в близост до 

подножието на огромна планина, и това беше огромен сърф-парк, наречен „Буксуване”. 
Там се образуваха 3-метрови вълни, когато водата шумно се изливаше от върха на 
огромна планина, стичаше се надолу към синьо-зелена лагуна и се устремяваше напред 
към плажа. Тази вода е част от Стъкленото море, така че можете да си представите колко 
изискана е пяната от вълните! Всеки сърфист или любител на океана ще бъде много 
развълнуван, когато види, че Татко не ги е забравил. Можете ли да си представите да 
сърфирате всяка вълна всеки път? Разбира се, това не означава, че ще станете експерт 
веднага след първия път, защото Небесата имат начин да ви „изненадат”, за да ви 
предизвикат да отидете отвъд вашите ограничения! 

Има и други забавни неща в този парк и както обикновено, някои са свръхестествени. 
Там има много видове китове и други животни, които ви позволяват да общувате с тях по 
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начин, както не сме могли на земята. Вие действително ще преживеете същото 
приятелство, което Адам е имал с животните и другите творения, които Бог е поставил в 
Едемската градина. 
 

Галерия „Помниш ли, когато…“ 
 
Това място ще се хареса на всички, които живеят на Небето, защото животът на всеки 

е записан за тяхна радост, когато са пристигнали там. Няма да има грях, нито трагедии 
или нещастни събития в тези мини-филми, а само весели и диви неща, които сме 
правили, докато сме израствали. А също така всеки значителен или важен момент в 
живота ви, който е бил специален за вас. Чудесно е да се поканят членове на 
семейството, приятели и дори нови приятели да отидете заедно в галерията „Помниш ли, 
когато…”, да заемете място в личния си театър и да гледате вашия живот. Може да си 
помислите, че нищо не се е случило, което да си струва да се види, но Отец ме увери, че 
вие не си спомняте всичко! 

Лично аз ще се радвам да видя израстването на майка ми, защото съм сигурна, че е 
оставила невероятни неща. Тя беше „мис коректност”, като ни учеше да правим и да 
говорим „правилните” неща, и все пак аз съм чувала от достоверни източници, че тя и 
нейният брат всъщност са бягали през канализационните тръби в Ню Йорк (не в града) 
през 40-те (разбира се, това са били „чистите” части от канализацията). Също така ще 
бъде добро шоу да гледам брат си, на 11 годишна възраст (не Aр Джи), да прескача с 
колелото си през канала (като Ивъл Канивъл) в края на нашата улица и се приземи в 
стената на половината път, така че пожарникарите трябваше да го свалят от там! С моите 
15 братя и сестри ще ми отнеме доста време да споделям веселите неща, които са 
правили, но не се притеснявайте, майка ми пише книга за това! Това трябва да ви даде 
добър пример, за това, което искам да кажа, че всички се наслаждават на това място. 

На Небесата има много места за наслада, някои от които споменах в първи том, като 
Парка за забавления, залата на нациите и разбира се, театрите на реалността. Някои 
хора може да имат проблем да приемат факта, че на Небесата е забавно, но ако те 
отидат там (а аз се моля те да отидат там), сами ще видят това. 

 
 

 
Глава 10 

 

Входът – големия план 
 
Още веднъж Святия Дух ме заведе на това прекрасно място, където хората от Небето 

отиват да погледат тези, които са на земята (Евреи 12:1). Този път бях изпратена да видя  
семейство от четирима души: баща, майка и двете им деца гледаха как техен близък 
приемаше Христос като Спасител. Цялото семейство е било загинало при автомобилна 
катастрофа, с изключение на най-големия им син, за когото те са се молили, докато са 
били на земята и след идването им на Небето, провъзгласяваха Божията воля над живота 
му. Никога няма да забравя изражението на лицата им, пълни с толкова много радост и 
победа. Понеже те не се бяха отказали от него, Бог също не се отказа от него. Исках да 
включа тази картина, за да знаете, че вашите любими никога няма да ви забравят, след 
като отидат на Небесата. Толкова е важно да устоявате за спасението на членовете на 
семейството ви и като започнете да го правите, моля ви, не казвайте лоши неща за тях. 

Вие не трябва да се съмнявате, защото това ще отмени молитвите ви. Вместо това, 
можете да казвате това, което те казват за своите близки, декларирайки от Небето: „Ние 
декларираме, че ще станеш мощен мъж (жена) на Бог, ние провъзгласяваме, че няма да 
пропуснеш своята съдба и ние прогласяваме, че ще бъдеш живо доказателство за 
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спасителната сила на Исус Христос.” Когато казвате подобни неща, вие ще 
освобождавате сила за спасението на вашите близки, вместо да потвърждавате това, 
което сатана е планирал за тях. Вашите думи стават оръжие срещу врага! 

На хората им е позволено да видят много неща за техните семейства на земята и 
нито едно значително събитие няма да бъде пропуснато! Ние служим на невероятен Бог, 
Който копнее всички да стигнат до спасително познание на Исус Христос! 

 
 
 

Глава 11 
 

Истината за самоубийството 
 
Татко бе съвсем ясен за това да има глава, отговаряща на въпроси по тема, за която 

всички ние сме загрижени: дали тези, които извършват самоубийство отиват в ада или 
някои отиват на Небето? Святият Дух ми даде отговора и както винаги, бе толкова прост, 
че повечето от нас го пропускат! Светското определение за самоубийство е: акт или 
внушение с намерение да убиеш себе си. Психиатрите обясняват, че веднъж настани ли 
се отчаянието (безнадеждността), почти е невъзможно да разубедиш някого от това 
състояние. Понякога има оставена бележка, обясняваща защо, но често има малки или 
никакви предупреждения. Мнозина го правят от злоба или омраза към някой друг, с цел да 
му донесе страдание, за да го накаже. Други, като терористите, мислят за това като чест 
да пожертват себе си, като убиват другите, които те или тяхната кауза иска да премахне. 

Има още една гледна точка, която никой не споменава и това е становището на Отец! 
Ето обяснението, което ми беше дадено. Бог гледа на всеки случай по различен начин и 
ако човек прекъсва живота си като вярващ, не винаги Той нарича това самоубийство. Ако 
човек е загубил контрол над обичайният си начин на мислене, заради физическо, 
емоционално или умствено увреждане, тогава Той го нарича „край на тяхното страдание”, 
а не самоубийство. С други думи, всички тези хора ще отидат на Небесата! 

Бяха ми показани трима души в небето, които „са прекъснали своите страдания”. Те 
са били на различна възраст и въпреки, че не мога да разкрия имената им, ще ви разкажа 
малко за техните ситуации, довели до напускането на този свят. Единият от тях беше 
момче на 13 години, което е живяло през целия си живот сред много насилствено 
настроени приемни родители. Той приел Христос преди да умре, но е продължавал да 
изпитва нощни кошмари, заради преживяното по-рано. В последната година от живота си 
е бил поставен в християнски дом, както и неговия брат. Там те са го обичали и са се 
молили за него, но той никога не се възстановил от преживяните психически и 
емоционални мъки. Накрая той не е можел повече да издържи и е свършил със 
страданията си. Когато бях взета на Небесата и видях живота му, изглеждаше сякаш 
гледам различен човек. Той беше изпълнен с живота и любовта на Бог и свиреше в една 
рок група, а другият път, когато го видях, играеше в младежки отбор по футбол. Когато се 
върнах и споделих това с приятелите му, те бяха преизпълнени с радост, защото това 
бяха двете неща, които той винаги е искал да прави. 

Другият човек беше на 20 години и въпреки, че бе вярващ от дълго време, той е имал 
сериозна автомобилна катастрофа и е бил на силни лекарства. Лекарствата имали много 
лоши странични действия и са го лишили от нормалното мислене, което имал преди. Не 
след дълго, той решил да сложи край на агонията и разбира се, бил отведен на Небето. 
Наблюдавах го няколко пъти и знаех, че съжалява за допринесената болка на 
семейството си и помолил Господ да им каже, че той е отишъл на Небето, а не в ада. На 
семейството му, също вярващи, им е било казано от мнозина (за съжаление от 
религиозни групи), че той е отишъл в ада! Живота им се промени, когато им разказах това, 
което Отец Ми позволи да наблюдавам, с какво се занимава той на Небето. Той беше в 
грандиозната планинска къща на баща си и се наслаждаваха на съвместните неща, които 
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винаги са правили заедно. 
Нещото, което никога няма да забравя бяха думите, които видях върху полица над 

камината – един трофей с надпис: 
 
 
 
 
 
Това по никакъв начин не дава право на някой да сложи край на живота си, защото 

никога не можете да бъде сигурни какво ще бъде решението на Отца за вас. Почти 
всички, които видях, които бяха сложили край на живота си, не са могли да контролират 
разума или емоциите си. Вие може да бъдете освободен от депресия и мисли за 
самоубийство (които, биват изпращани от зли духове) чрез силата в кръвта на Исус. Ако 
можете да мислите и сте приели Христос, отидете пред престола в молитва и кажете: „Тъй 
като съм дете на Бога, като акт на моята воля, аз избирам да бъда свободен, и Сатана НЕ 
може да ме държи!” Отървете се от всичко в дома си, което промоцира царството на 
Сатана, такива неща като магия във всякаква форма и ако някога само сте били на 
сеанси, познаване на бъдещето чрез разчитане линиите на ръката или сте играли на 
окултни игри, търсейки връзка с мъртвите или да разберете за бъдещето, трябва да се 
покаете и да се отречете от тези неща. Друго, което позволява на врага да влезе във 
вашия живот, това са демонични колекционерски карти, наблюдаване на игри с жестоко 
насилие, където можете да станете виртуален играч, филми/продукти за вампири (това е 
дух на смърт), и всякакви материали с порнографско съдържание! След като се покаете 
за гледането, четенето или притежаването на каквото и да е от тези неща, молете се и 
разчупете силата на врага над вас и вашия дом. Хората трябва да взимат правилни 
решения в живота си, защото, както Святият Дух ми откри, „това, на което позволявате да 
влиза, това влиза и във вас”. 

Ние трябва да избираме живота, а не свързаните със смъртта неща и след това да 
живеем живота си, истински вярвайки, че Небесата наблюдават. Ако можехте да виждате 
своя ангел-хранител с вас през цялото време, щяхте да взимате по-мъдри решения. 
Пазете сърцето си и слагайте там Божиите неща, вместо нещата от този свят. Можете да 
имате дотолкова от Бог в живота си, колкото искате, но това изисква „предаване”, което 
мнозина не желаят да направят. Също така изисква размишление върху Словото на Бог, 
за да се обнови ума ви. Също така ви насърчавам да слушате помазана музика за 
поклонение в дома си през цялото време, дори по време на сън. Не е нужно да е силно 
или да пречи на останалите в дома ви, но пуснете музиката някъде. Ако не знаете за 
каква музика говоря, ето имената на няколко души, които буквално „привличат” Божието 
присъствие: Joann McFatter, Jason Upton, Jake Hamilton и Phil Wickham, Kathryn Marquis и 
разбира се Leeland. Ако харесвате „по-радикален” звук (по-подходящ за млади хора), 
опитайте Kelanie Gloeckler, John Mark Mcmillan или Rick Pino, или всяка тяхна музика ще 
създаде атмосфера, в която Небесата ще искат да дойдат и да обитават! Врагът мрази, 
когато се покланяте на Бог, защото иска всичкото поклонение за себе си. Когато 
преминавате през най-лошите си дни, МОЛЯ ВИ, хвалете Бога! Това е най-мощното 
оръжие, което имате! 

 
 
 

Глава 12 
 

Мястото на ангелите 
 
Едно от най-вълнуващите места, на които бях заведена, е Главния щаб на Войнствата 

– Небесните армии, под командването на Михаил, един от архангелите! Мощното му лице, 

Бог    Сатана  

                   1            0 

http://jesusportal.net/downloads/223605-8-1-0-23605.html
http://outpouring.ru/news/2010-12-26-2433
http://outpouring.ru/news/2010-12-26-2433
http://jesusportal.net/downloads/music/worship/216387-11-1-0-16387.html
http://jesusportal.net/downloads/music/worship/209505-11-1-0-9505.html
http://jesusportal.net/downloads/music/worship/506368-kathryn-marquis-your-kingdom-come-on-earth-as-it-is-in-heaven-2011.html
http://jesusportal.net/downloads/music/worship/505347-leeland-the-great-awakening-2011.html
http://jesusportal.net/downloads/music/prophetic-worship-prayer/505066-kelanie-gloeckler-catch-the-song-2010.html
http://jesusportal.net/downloads/music/alternative-rock/207637-10-1-0-7637.html
http://jesusportal.net/downloads/222942-8-1-0-22942.html
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макар и красиво, е лице на фокусиран и силен лидер! Ако поискате, Михаил ще ви 
разкаже най-ценния си момент, когато му беше разрешено да „изхвърли” Луцифер от 
Небето. 

Най-добрият начин, по който мога да опиша това „място на сила” в Небесата – това 
място изглежда като най-обширният, най-удивителният замък, който някога съм виждала. 
Беше високо хиляди километри, изпълнено със Славата на Бог и изчезващо високо в 
небето; почти превръщайки се в част от него. Там има ОГРОМНИ ангели, някои с размера 
на нашата планета. Облаци от тайнствена пара обграждат това място на Небесните 
армии. 

Въпреки, че е едно от най-важните места там, не го посещават много хора. Главно 
заради тяхната интензивна дейност и факта, че щаба им се намира далеч от града, дори 
в края на Небесата (както се казва в Исая 13:5). Нека да ви кажа, че никой не се страхува 
за безопасността си, ако види някой ангел-воин и особено тези, които наричат 
„трансформиращи се ангели”, чиито тела са направени от някакъв вид метална сплав. Те 
буквално се трансформират в „кораб” и се втурват през Вселената на всяко „горещо” 
място на битка и не им трябва да носят оръжие; те самите са оръжие, което е мощно 
използвано срещу армиите на Сатана! 

Те нямат две очи в главите си, които са като човешките, но имат широка лента, която 
е на главите им, пълна с очи, врагът не може да ги заобиколи. 

Няма начин да опиша всички видове ангели, които съм виждала, но ще споделя някои 
с вас. Друга група, която наблюдавах бяха ангели-куриери и писари; и двата вида са 
описани от Гавраил – друг от архангелите. Тези ангели обикновено не воюват, но повечето 
носят оръжие, особено ако съпровождат някои от вярващите към Небесата. Едно от 
задълженията на ангелите-писари е да доставят съобщения към личности на земята 
и/или да ги събират (записват). Ангелите-куриери обикновено присъстват на събранията, 
събирайки молитвите и поклонението на хората. Те слизат по стълби от Небесата, 
носейки огромни лилави съдове и "загребват" молитвата и хвалението и след това се 
връщат в Тронната зала и изливат съдържанието в златните купи пред олтара на Бог! 

На края на тази глава, ще видите илюстрация на някои от ангелите-куриери, 
събиращи поклонението в Националния ден на молитвата в моя град! Хиляди се 
изливаха и „загребваха” пред хората, за да хванат техните думи, докато се молеха за 
нашата нация. Това беше прекрасна гледка и аз бях благословена, че Татко ми позволи да 
„видя” в духовния свят и да го запечатам за цялата вечност, за да се наслаждаваме 
всички! 

Много други видове ангелски и сътворени същества съществуват на Небесата; като 
херувимите с очи върху телата им и шест крила. Те стоят на четирите ъгъла на трона 
(споменат в Откровение 4) и като декларират СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ, залата започва да се 
тресе от силата и властта в думите им. Освен тези четири в тронната зала има и други, 
които Бог изпраща на земята да „наблюдават” какво се случва. Те са „очите, които 
обикалят насам-натам по земята” и постоянно претърсват сърцата на хората! 

Мнозина изглеждат по съвършено различен начин от това, което сме свикнали да 
виждаме по арт-продукциите на земята. Има някои, които имат лица със страни като на 
скъпоценни камъни и от главите им излиза син огън, и тези имат способността да 
компресират себе си на тънки като хартия форми, да минават през събранието и да 
освобождават огън от Небето. Ако сте на служба, където дойде дори само един от тях, 
вие ще бъдете променен завинаги от страстта, която той освобождава! 

Някои ангели са мускулести, но съм виждала някои от тях с женски облик и те са 
пазители и грижещи се за водопадите и потоците, на които ще се наслаждавате из цялата 
небесна област. Когато те говорят, вие сте пленени от красотата на думите и музиката, 
която те носят. Те се появяват като зелена мъгла с хиляди светлинки, блестящи от вътре. 
Нашият Бог е такъв изумителен Творец и това прави разходката из Небесата едно 
продължително приключение след друго! 

Глава 13 
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Екстремни спортове – 
не се изисква защита 

 
Определено бях изненадана от това откровение за Небесата, че там се занимават със 

спорт, но като поклонение! Как може това да е възможно? Много е просто! Винаги има три 
табла за точки: по едно табло за всеки отбор и над тях – едно за Исус. Исус получава 
всички точки, но състезанието между отборите е дори по-агресивно, защото всеки отбор 
иска да спечели повече точки за Него! Отборът победител носи на ръце Исус по игрището 
и празнуват след мача. Другата разлика е, че никой никога не бива наранен, без значение 
какъв вид е спорта! Никога няма нужда от защитна екипировка, което позволява по-
голяма гъвкавост на спортистите по отношение на движението или скоростта. 

Причината поради, която има спортове там е, защото всеки използва своите дарби да 
благослови другите и атлетите имат дарби! Но не мисля, че това ще се случи в ада, така 
че е по-добре спортистите да знаят къде ще прекарат вечността! 

Виждала съм голф турнири, футболни първенства, баскетбол, риболов, всички водни 
спортове, надбягване с коне с препятствия и много екстремни спортове. Сигурно е, че 
всички спортове, които не изискват насилствен контакт (като бокс) съществуват на 
Небесата! Спортните запалянковци ще бъдат много развълнувани да разберат, че Татко 
Бог не е забравил тези, със атлетичните дарби! 

 
 
 

Глава 14 
 

Залата на Супер героите –  
Божиите Генерали и Ходатаи 

 
Това е друго невероятно място, създадено от Бог, за да почете тези, които са 

заставали в пролома за другите. На табелата, носеща се над сградата, е написано: „Зала 
на супер-героите!”. Едно от най-висшите призвания е това на ходатая и когато посещавате 
това място, можете всъщност да видите тези велики мъже и жени на Бога и техните 
молитви в миналото. 

Вие влизате в това място, което блести от славата на Бог и минавате по коридорите, 
където ще видите лицата на ходатаите (които сега живеят на Небесата) гравирани 
директно върху стената. Докато стоите и се вглеждате в тях, светлина започва да се 
образува около гравираните лица и изведнъж вие сте дръпнати назад във времето, когато 
този молитвен воин е живял. 

Докато стоите и наблюдавате тези могъщи воини, които викат към Бог за другите, 
осъзнавате, че Божият трон е точно там пред тях, в момента, в който те кажат: „Татко!” 
Когато те започват да се молят, вие виждате как духовен „меч” започва да се оформя от 
техните думи и ангел Господен стои в очакване на края на молитвата. След това, ангелът 
взима това оръжие, създадено току що от думите им и отива да воюва с врага относно 
това, за което е била молитвата. Това бе мигновена реакция и се случва всеки път, когато 
един вярващ се моли пламенно и постоянно (Яков 5:16). 

Това откровение определено трябва да окаже ефект на молитвения живот на всеки. 
Вие наистина променяте обстоятелствата с вашите фокусирани молитви и според книгата 
на пророк Даниил, ангелите идват за вашите думи. Те стават оръжие в ръцете на вашия 
Бог и нанасят вреда на плановете на врага; така че, продължавайте да се молите и да 
декларирате Божието Слово върху себе си, семейството си и другите хора. 

Глава 15 
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Божията линия на времето – 
Небесното нахлуване 

 
Отец иска да знаете, че сега НЕ е време да складирате храна, да криете парите си и 

да се страхувате! Той не планира да банкрутира на Небесата, нито е загрижен за 
мрачните предсказания на хората. Вместо това, Той се смее на плановете на врага и 
хората за тази земя! Ако Той е в контрол на живота ви, Той е вашия Снабдител и 
Закрилник. Още не е време да идва края, защото първо има нещо, което трябва да бъде 
изпълнено – помазанието на светиите (Йоил 2). Дори и да има войни и някои бедствия, 
това няма да попречи на Бог да дойде, да се прояви и да се разкрие на народа Си! 

По време на едно от многото ми посещения в Тронната зала ми показаха 
очарователно нещо, наречено „Божията Линия на Времето”, която беше вградена 
директно в пода. Можете да застанете там, да погледнете надолу към „вечността” и да 
видите всичко от самото начало, Битие 1:1 (създаването на небето и земята), до края на 
времето и пространството, Откровение 22 (създаването на новата земя). Имаше 
отбелязани линии всеки път, когато Бог планираше да се намеси (с действие /божествено 
събитие) на земята. Беше ми казано, че тези „намеси” се случват, когато дадено време се 
изпълни. Например, пълнотата на времето се е изпълнило, когато Адам и Ева са били 
създадени, когато Христос е бил роден, когато е започнал служението Си, и още – 
събитието в Горницата (Деяния 1:13), съживлението на Азуза Стрийт и така нататък. 
Всички тези бяха „божествени събития” и тъй като са Божии, нищо и никой не може да ги 
спре да се случат! Ние сме толкова близо до едно от тези събития, наближаващо да се 
случи на земята, което беше отбелязано с надписа: „Heбесно нахлуване/Йоил 2”. 

Тази тема е най-дискутираната на Небесата – Нашествието на земята. На земята то 
също така се нарича Великото Съживление, Ранния и Късния Дъжд, Възстановяването на 
Всички Неща, по-велики дела и Последното Голямо Движение на Бог. Тъй като това е 
божествено събитие, нито демон, нито човек, нито правителството могат да го спрат! 
Милиони изцелителни ангели преминават подготовка, за да помогнат да са изпразни 
Склада за телесните органи на човешкото тяло по време на това движение на Бог, което 
ще помогне за прибиране на жътвата на души през този сезон. 

Отец ми даде открито видение за това какво ще се случи по време на този Свят сезон 
на земята! На Небесата те го наричат „обитаване”, а не само „посещение” на Божия дух. 
Отец ще изпрати Своя Дух с Божията любов на приливни вълни в сърцето на всеки човек 
(Йоил 2 – всяка плът). Вярващите ще започнат да се обичат един друг и пастори от 
различни деноминации ще започнат да се доверяват един на друг. Много християни ще 
извършват удивителни чудеса, които никога преди не са се случвали на земята. 

Бог дори ще позволи ангелите Му да бъдат заснети и записани на видео, показани по 
телевизията, в интернет, списанията и вестниците! Хората ще настояват медиите да 
показват тези божествени срещи и чудеса, тъй като те ще се случват навсякъде. Беше ми 
показано, че по време на това движение, вярващ ще върви през една болница (без дори 
да докосва дръжките на вратите) и поради Славата, която ще носи, всеки болен човек ще 
оздравява. 

Друго нещо, което ми беше показано бе, че авторитетът на вярващите ще се 
увеличава, когато те получат разбиране за това кои са в Христос. Докато те ходят в 
святост, учат се да освобождават помазанието, което е във всеки вярващ (1 Йоан 2:27), 
дръзват и взимат власт над Сатана и неговите демони, видях злото да бяга като прах от 
цели градове. Обитаването на Славата ще бъде толкова очевидно в някои области, че аз 
видях хора, возещи в колите си своите починали близки към тези региони и когато 
пресекат щатската граница, мъртвите се връщаха към живот.  

Словото казва в Йоил 2, че дори децата ще пророкуват по това време. Затова се 
изправете и заявете това, което Бог е имал предвид, когато е казал: "Нека Ние 
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(Божеството) да създадем човек по Наш образ и по Наше подобие". Това означава, техния 
външен образ (тяло), а също и техния вътрешен образ (дух). Словото казва, че ние сме 
храм на Святия Дух и пълнотата на Божеството телесно, така че трябва да започнем да 
живеем в съответствие с това, което вярваме! Поставете живота си в ред и се очистете 
чрез покаяние. В Божия образ няма зло, страх, болест, стрес, неприличие или депресия; 
това не трябва да присъства и в нас! Започнете да говорите положителни думи, които 
носят „живот” на вас и на останалите; това, което Бог казва, а не това, което човек казва. 
Живейте в съответствие с насоките, които дава Бог, а не света. Вие не би трябвало да 
имате проблеми да разберете какво означава това, след като Исус каза да се молим: „Да 
бъде Твоята воля на земята, както е на небето” (не, както се прави в света)! 

Не знаете ли, че вашият ангел-пазител върви навсякъде с вас и няма да ви остави, 
дори когато трябва да отидат на места, които принадлежат на сатана, и да гледат неща, 
които очите ви никога не трябва да виждат? Вашият ангел ще покрие очите си с крилете 
си, докато вие напуснете тези места. Ако стигнете на Небесата, ще узнаете за всеки 
случай, когато те са спасявали живота ви, дори и когато сте се борили срещу нещата от 
Бог в живота ви. Бъдете святи, както Той е свят, ако искате да вършите велики неща по 
това време на земята. 
 

 
 

Глава 16 
 

Гориво от Небесата - Благодат 
 
Въпреки, че сте прочели невероятни неща за Небето и какво То ще направи на 

земята, може би вие ще получите повече полза от тази малка глава, отколкото от всички 
предишни! Става въпрос за това как да ходим в Изобилна Благодат от Отец. Моля, 
вземете това на сериозно, ако искате животът ви да се промени от утре сутрин. Нищо 
няма да ви струва, ако пробвате, така че аз ви предизвиквам! Ако опитате това за една 
седмица, тя ще бъде най-добрата седмица от живота ви! Ще ходите в мир, радост и 
благословения и всичко това ви е дадено безплатно!  

Преди няколко години, Отец ми оказа една от най-големите милости; Той самият ме 
научи за това да моля за Изобилна Благодат. Вие знаете за тази "Благодат за време на 
нужда", за която Словото говори, че получаваме, когато пристъпваме към Престола на 
Благодатта в Небето, нали? Е, Отец ме заведе там една сутрин и ми каза: "Аз ще направя 
нещо, което ще благослови всеки в твоя живот; сега ще те науча как да получаваш всеки 
ден Изобилната благодат. 

Всяка сутрин ти ставаш, излизаш от стаята си и всеки може да те види и да чуе 
мислите и настроението ти, твоите егоистични желания. Затова реших да се смиля над 
тях и да те науча на нещо, което ще те промени директно от утре сутринта! Това е 
благодатта, с която изпълних моя Син още от детството му. Това бе едно от нещата, които 
Му помагаха през целия Му живот! И така, всеки ден, преди да станеш от леглото, ако 
погледнеш към небето и кажеш: "Татко, аз те моля за Благодатта за този ден и аз я 
получавам. Амин". Ние ще спуснем от Небесата "гориво" за този ден; само Ние знаем 
пред какво ще се изправяш всеки ден. Това не означава, че повече няма да имаш 
изпитания, но означава, че каквото и да се случи, то няма да може да те докосне; защото 
сега ти ще си изпълнена с изобилна благодат от Мен за този ден. Това ще ти помогне да 
бъдеш победител и ако научиш семейството си да върши същото, всички ще живеете в 
хармония един с друг. Аз го давам безплатно, но ти трябва да помолиш за това!" 

Започнах да моля за това всяка сутрин и се почувствах като нов човек, и дори всички 
останали, които срещах, да са имали "лош" ден, аз нямах такъв! Уау! Толкова бе трудно 
да повярвам, че животът ми може да бъде толкова различен само като поканя Небето да 
ми даде "гориво" за всеки ден, и да, семейството ми определено забеляза промяната в 
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мен. След като научих на това всички, които живееха в дома ми, ние всички започнахме 
да ходим в благодат, мир и радост – НЕ Е ИМАЛО ПОВЕЧЕ РАЗДОРИ. Не е трудно да се 
познае, когато някой не е помолил за Благодатта – те скачат като ударен палец, показват 
характера си, дават мнение и старото им „аз” изпъква! Ние трябва да се обърнем и да 
кажем: "Иди и помоли за Благодат!" и когато го направят, те се променят. Аз предизвиквам 
всеки да иска благодат ежедневно и да види дали няма да се промени начинът ви на 
живот. Това ще донесе ПОБЕДА! Вие нямате, защото не сте искали! 

 
 
 

Глава 17 
 

Любовното писмо на Отец 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Q5T9RYLiG4 
 

Единственият път към Небесата е да положиш цялата си вяра в Исус Христос. 
Приятели мои, вечността е много, много дълго време. 

 
Ако днес умреш, ще отидеш ли на Небесата? 
Не си ли уверен?  
Позволете ми накратко да споделя това, което се казва в Библията: 
 
1.  Римляни 3:23 - "Всички съгрешиха и са лишени от славата на Бог." 
2.  Римляни 6:23 - "Защото заплатата за греха е смърт, а Божия подарък е Вечен 

живот чрез Христос Исус, нашия Господ" 
3.  Римляни 10: 9, 10, 13 - "Ако изповядаш, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, 

че Бог го възкреси от мъртвите, ще бъдеш спасен. Защото вярваме със сърцата си и това 
води до нашето оправдание и изповядваме с устните си и това води до нашето спасение. 
Защото "всеки, който призове името на Господа, ще бъде спасен." 

Това е молитва за вечен живот и билет за Небесата: 
 
ВИСОКО НА ГЛАС СЕ ПОМОЛИ НА БОГА С НЕЯ: 
 
"Небесни Отче, аз знам, че съм нарушил/а Твоя 

закон и моите грехове са ме отделили от Теб. Аз 
наистина се покайвам и знам, че искам да се 
отвърна от миналия си грешен живот и да се обърна 
към Теб. Моля те, прости ми и ми помогни да не 
греша повече. 

Вярвам, че Твоя Син, Исус Христос, умря за 
греховете ми, беше възкресен от мъртвите и сега е 
жив и чува молитвата ми. Каня Исус да дойде и бъде 
Господ в живота ми, да управлява и царува в 
сърцето ми от този ден и завинаги. Моля Те, изпрати 
ми Святия Си Дух, за да ми помогне да се покорявам и да върша Твоята воля през целия 
ми живот. В името на Исус Христос, амин." 

Тази молитва беше ли от цялото ти сърце? Ако отговорът е да, тогава твоето име е 
записано в Небесната книга на живота и ти си спасен/а от вечното огнено езеро 
(Откровение 20:15)! Ако умреш днес, Небето ще бъде твоя дом! 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Q5T9RYLiG4

