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ЧОВЕКЪТ
Последната и най-съвършена форма в живота на Земята е
човекът.
Човек сам за себе си е един Божествен лъч.
Като говорим за човека, разбираме същество, което още не
е завършило своето развитие. Като човек той е завъшил своето
развитие, но не и като душа.
Той е минавал през много видоизменения, най- после имаме
окончателна форма, която пак продължава да се видоизменя.
В човека има четири неща, които според мен, са неизменни
и които всъщност съставляват човека. Те са: човешкият дух,
човешката душа, човешкият ум и човешкото сърце. Те са
постоянни неща, с които човек и на Земята и на Небето, в онзи
свят като съществува и като не съществува - все с него вървят.
Това са Божествените качества, които отличават човека.
Който мисли, той е човек; който не мисли, не е човек.
И тъй, помнете новото определение за човека. Човекът е
същество, което управлява своите мисли, чувства и постъпки.
Човек се отличава от другите живи същества по своята права
мисъл и разумност.
Ценното за всеки човек се заключава в това, че той представлява
една важна единица, поставена на специален пост и на специална
служба. Ако всеки изпълнява своята работа, той е постигнал нещо
в живота си.
Мястото на човека се определя от неговия дух и от неговата
душа, от неговия ум и неговото сърце. От тия неща се определя
неговата служба и предназначение в света.
Целта на живота е да реализира човек нещо безсмъртно на
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Земята, което да остане за вечността.
Казано е, че човек е създаден по образ и подобие Божие. Това се
отнася само за онзи, който съзнава и зачита, както своето право,
така и правото на всички същества. Обаче, в който момент наруши
правото на другите същества, той се отклонява вече от истинския
образ и живее по свой план и свой разбирания. От хиляди години
насам човек се е отклонил от този образ, оцапал го е, поради
което не познава нито себе си, нито ближния си, нито Бога. Днес
той иде на Земята с определена задача, да изчисти този образ и
така да се яви при своя Създател.
Има аналогия между раждането на човека на Земята и
раждането му, т.е. излизането му като душа от Божественото
съзнание. Моментът на излизане на душата от Великото съзнание
е точно определен. В това отношение всяка душа представя
единица, т.е. някаква строго определена величина. Важна е тази
единица в живота. В Божественото съзнание тя играе голяма роля
и заема особено място. Щом сте влезли в живота, вие не можете
да изчезнете. Нищо не е в състояние да се противопостави на
Божествената идея, която ви е подтикнала да слезете на Земята.
Тези, които умират, ги пущат в Чистилището. Тези, които ги
бракуват (тези, които заспиват), те чакат прераждане. Тези, които
заминават, отиват в Рая. Грешните се мъчат. Тези, които се стремят
да се усъвършенстват, те се трудят, а пък тези, които помагат на
другите, те работят.
Като се ражда и преражда и работи съзнателно върху себе
си, човек вае своето лице, докато се представи пред Бога като
завършена, съвършена картина.
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КАКВО Е ЧОВЕШКА ДУША
Душата е най-голямото богатство, което Бог е дал на човека.
Душата е вътрешната страна на човека.
Днес, едни определят душата по един начин, други - по друг
начин, но и едните, и другите нямат представа за нея. Душата
е самият човек, който мисли, чувства и действа разумно. Това
подразбира „душа“ в широк смисъл на думата. В ограничен
смисъл, под „душа“ разбираме човешката чувствителност или
сбор на вътрешни функции; или вътрешни прояви в човека.
Значи, под „душа“ разбираме това, което диша, което работи. Кое
работи в човека? - Разумното начало. Това се разбира под „душа“
и в санскритски език.
Бог е вдъхнал в този човек жива душа, и той придобил по-високо
съзнание. До това време човек се намирал почти в животинско
състояние, не разбирал смисъла на живота. Като станал жива
душа, животът му се осмислил, и той разбрал, че има нещо повисоко от яденето и пиенето. Той разбрал, че в него има едно
висше, разумно начало - неговата душа.
... душата представлява от само себе си нещо възвишено и
благородно.
Душата е скъпоценният камък в човека; в нея се крият
условията за неговото развитие.
Мнозина отричат душата, защото искат да я видят в някаква
материална форма. Душата е онова възвишено начало в човека,
което се стреми, което страда, което се радва. Душата, това е
истинският човек. Умът и сърцето са спътници на душата, които
я придружават навсякъде и й помагат. Духът пък е онова велико,
мощно начало в човека, което ръководи душата, посочва й правия
път на живота. Дух, душа, ум и сърце са четири пособия, без които
човек не може да съществува.
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Душата е човекът, който се проявява в Духовния свят, между
ангелите.
Първата мисъл, която постоянно трябва да държите в ума си
е, че Божествената ръка, Божествената сила крепи всяка душа.
Тя е свързана посредством една нишка с невидимия свят, затова
никога не може да избяга от Божия промисъл.
... ние казваме, че Бог е наш Баща. Той е Бащата, който се
проявява вътре. Де се проявява Той? - В душата ни, проявява се в
ума ни чрез светлината, в сърцето чрез топлината и в нашата воля
чрез силата си. Но единственото място, където можем да познаем
Бога и да Го намерим, това е нашият дух. Ако умът има светлина,
можем да го познаем. Трябва да познаем Бога и в нашата душа. Ако
там има топлина, можем да Го познаем. В топлината зреят всички
благородни чувства у човека. Не могат в душата ти да се родят тия
хубави чувства, ако нямаш Божествена топлина.
Бог има специфично отношение към всяка душа. Това
отношение е най-важно. Ако човек не е свързан с Бога, той
никога не може да разбере Безпределното, необятното,
Великото в живота.
Всяка душа трябва да има тяло в света, за да се прояви като
индивид, като единица. Трябва да има тяло, за дая посети Господ.
Човешката душа се превозва чрез тялото.
...душата има форма. Тя е много красива... За да се оформи като
душа, човек трябва да мине през всички форми на живота, от найниската до най-високата.
Без плът и кръв, като облекло на душата, последната не може
да се развива, не може да се прояви.
... клетките представят тухлите, от които е съградено човешкото
тяло. Душата на човека е вън от тези клетки. Тя е свободна и нищо
не е в сила да я ограничи.
Душата никога не може да мрази тялото си.
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Душата дава едно тяло и когато си изиграе ролята с него, оставя
го и приготовлява материя на едно ново тяло, наново живее и т.
н., вечен живот.
Физическите тела, които имаме, представляват едно усилие на
Природата, на Духа. Всички мисли в тях,, всички чувства, всички
органи е поставил все този Дух.
Когато минавате през физическия свят, необходимо е тялото;
през Астралния свят е необходимо сърцето, през Умствения свят е
необходим умът, а в Душевния свят е необходима Душата.
Когато умре, човек отива на другия свят с Астралното си тяло
(което идва след физическото), както орехът се посажда в земята с
коравата си обвивка, а не със зелената. Коравата черупка на ореха
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се разпуква в земята, след нея се разкъсва и ципицата и остава
само ядката, от центъра на която излиза новият орех. Новият
орех, който се крие в ядката на ореха, представлява същинската
душа на човека.
Това тяло ти ще го пазиш, докато бъдеш жител на тази Земя. И
като заминеш на онзи свят, от това тяло нищо няма да остане. Пак
ще вземеш нещо, което ще ти бъде потребно. В тази обвивка, в
която сме поставени, в това тяло, има нещо друго, което вие не сте
изучавали още. Вие нямате опитност за това. Вие не сте правили
опит да отделите вашето духовно тяло от физическото тяло и да
излезете свободно. По някой път като заспите, излизате. Но това
други го правят, вие не го правите, вие нямате способност за това.
Вие нямате способността да може да си възстановите вашата
памет за преди десет-петнадесет прераждания, къде сте били. И
това не знаете.
Човек трябва да знае от де е дошъл и къде отива.
Всички хора са слезли на Земята, за да се научат да работят с
любов.
На Земята човек е пътник, дошъл за няколко години, след което
пак ще се върне в отечеството си.
Човек трябва да слиза на Земята доброволно и да знае защо е
дошъл.
Всяко живо същество трябва да мине през Земята, като през
велико училище, да придобие знания и опитности, за да се
приготви за по-висок и разумен живот.
Ти не си дошъл на Земята да живееш щастливо, нито да живееш
както искаш, но си дошъл на Земята да намериш онзи план и онази
програма, която си обещал още в невидимия свят да я изпълниш.
Някой човек идва на Земята, за да изкупи своите прегрешения.
Друг - за да се усъвършенства. Друг идва, за да помага на другите. За
тези три неща човек идва на Земята. Ако те изпратят за изправяне,
това не е по твоя воля, по закон си дошъл. Като те пратят като
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ученик, да се учиш, да се усъвършенстваш, малко си по-свободен.
А като си дошъл да помагаш, ти си още по-свободен.
Щом дойдете на Земята, вие имате вече определено място,
имате специална работа. Всички страдания в този живот, не са
нищо друго, освен едно постоянно стълкновение с Божествения
план.
Та казвам, всеки от вас трябва да знае, че е пратен на Земята да
учи себе си.
Знанието е до последния час да учите и на умиране да учите,
защото знанието трябва и в другия свят, трябва повече знание.
Колкото повече и по-положителни знания придобива човек от
живота на Земята и в оня свят, толкова по-големи са условията за
неговото растене.
На всеки човек е дадена специфична работа, която трябва да
свърши... Който не работи доброволно, насила ще го заставят да
реши задачата си.

С МЪ Р Т ТА
Като чуят думата смърт, хората започват да се смущават. Те не
разбират значението на тази дума. Да умре човек, това значи, да
мине от един свят в друг, от едно разбиране в друго, от смърт в
живот.
Смъртта е малко изпитание, през което всеки човек минава...
Всеки ще умре, но би могъл да умре по естествен начин, без
големи сътресения и мъчнотии.
Смърт не съществува. Ти може да заминеш за онзи свят, но не
да умреш. При това, който живее по Божия закон, той заминава
точно навреме. Който не живее по този закон, заминава
преждевременно, като се лишава от добрите условия на живота.
Следователно, нито преждевременно ще отидеш на онзи свят,
нито ще закъснееш. Ти трябва да живееш на Земята толкова време,
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колкото ти е определено, да придобиеш нужните опитности, да
изработиш ценности за онзи свят.
Всъщност, думата живот едновременно подразбира и смърт.
Не може човек да живее, без да се приближава към смъртта. Това,
което се ражда, умира; и това, което умира, се ражда. Хората искат
да живеят, без да умират и без да се раждат.
Всяко нещо, което се променя и изменя, минава през смъртта.
Единствената възможност за освобождаване на човешкия дух
от материята, в която е облечен, е смъртта.
Мнозина запитват откъде идва човекът и накъде отива.
Нашата цел в живота е да победим смъртта, да се освободим
от онези връзки, които ни свързват. Смъртта, това са въжета на
греха, които свързват човешкия живот.
Умиране аз вземам в следният смисъл: да минеш от един свят
в друг. Умиране не значи да умреш и да изчезнеш, а да минеш от
един свят в друг. От едни разбирания в други, от смърт към живот.
Като поживеете няколко години тук на Земята, ще отидете
наново в пространството, дето ще прекарате също известно
време и пак ще дойдете тук на Земята.
Причината на нашата преждевременна смърт се дължи на
нашите неразбирания на живота.
Ние говорим за смъртта като за естествен процес, а не като за
резултата на неправилен живот. Пазете се от тая смърт.
Защо
човек
умира
преждевременно.
Когато
умира
преждевременно, човек сам предизвиква смъртта си, сам
се лишава от ония условия, при които животът му може
правилно да се развива. Всяка преждевременна смърт е равна
на самоубийство. Моментът, в който личността помисли, че е
свободна, самостоятелна, напълно независима и може да прави,
каквото желае, смъртта настъпва за нея.
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Мнозина умират преждевременно по единствената причина,
че не искат да правят добро.
Когато окръжаващите не ви обичат, вие се чувствате сам,
изоставен и естествено пожелавате да напуснете Земята. За да
не заминавате преждевременно, вие трябва да работите, да
отворите сърцата и умовете си за хората, да направите връзка с
тях. Зад вас стои миналото ви, с което трябва да се справите. Пред
вас стои бъдещето ви, за което трябва да се приготвите. Обаче вие
сте в настоящето, което трябва разумно да използвате.
Да умре човек преждевременно, това значи, че той се връща в
дома си преди да е свършил работата си. Като видят, че се връща
толкова рано, майка му и баща му отново ще го изпратят на нивата
да оре, да сее И да жъне.
Невъзможно е човек сам да се убие и да не може сам да се
съживи. Ако самоубитият не може сам да се съживи, това показва,
че друг някой го е убил.
Самоубийството е обсебване от низши духове. Едно низше
същество ще убеди някой човек да се самоубие, за да може да
вземе неговата енергия и с нея да се подържа... Какво нещо е
самоубийството: ще дойдеш в едно положение, десет пъти полошо и не можеш да се върнеш назад.
Храна е потребна и на тялото, и на ума, и на сърцето, но и душата
трябва да се храни. Под думата храна разбирам да нахраниш
човек, който се е обезсърчил и е решил да се самоубие.
... мисълта „аз живея“ е положителна. При каквито и мъчнотии
да се намерите, кажете си: Аз живея. За предпочитане е да
страдам, да съм беден, невежа, но да живея, отколкото да съм в
положението на най-големия милионер, но мъртъв. Какво струват
почестите, с които изпращат милионера за онзи свят? Животът е
за предпочитане пред всички материални блага в света. Всеки
философ, който не може да приложи философията си в живота,
е мъртъв.
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Щом унищожавате вашия живот вие се осъждате.
Самоубийството е процес на израждане. Този, който се е
самоубил, той се превръща в животно, деградира в животинското
царство... След това му трябват хиляди години да пъпли като
животно, докато дойде до това положение, в което се е намирал
преди да се самоубие. При всичките мъчнотии, които е имал, той
вече не може да мисли и започва да изживява своето минало.
Когато отидеш в Невидимия свят, трябва да си готов.
Всеки, който заминава за другия свят неподготвен, страда.
Докато дойде часът на заминаването ви на онзи свят, вие трябва
да сте се отрекли от всичко земно.
Казвам му: е братко трябва да си заминеш вече, раздай се
богатството. Още тази вечер повикай нотариуса и раздай всичко,
че утре да не си закъснял. Защо ще оставиш другите да вдигат
шум след тебе? Раздай всичко и си тръгни свободен!. Ние чакаме
другите да уреждат работите. Не, нашите работи никой не може
да ги уреди, освен ние самите. Богатият човек няма право да
остави синовете му, или дъщерите му да му уредят работите, да
му оправят обърканите тефтери. Защото, ако остави другите да
му оправят обърканите сметки, той ще остане между Небето и
Земята и ще ходи немил - недраг.
Като умира, човек оставя наследството си на други. Той нищо
не губи. Той оставя наследството си на Земята, а на небето приема
друго наследство. Като знаете това, работете така, че да оставите
наследство на Земята и същевременно да получите наследство
на Небето. Не можеш ли да оставиш наследство и да получиш
ново, ти не си разбрал Божиите закони. Да разбере човек Божиите
закони и да ги приложи, това значи, да развива своите дарби и
способности. Не може ли да прилага тия закони, той се намира в
положението на човек, който гази вода, а жаден ходи.
Кой баща е написал, че след смъртта му синовете трябва да
вдигнат дърво, да се изпобият, да си счупят главите и, който е
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по-силен, да вземе повече. Ако бащата е умен, той е разпределил
всичко, казал е в завещанието си: На големия син оставям това, на
средния - това, на другите - това и т.н. И ако синовете обичат баща
си, трябва да постъпят съобразно завещанието му.
Мислите ли, че когато бащата умира и оставя след него
наследството на синовете и на дъщерите си, че добре прави? Това
не е семейство. Семейство, в което бащата умира и синовете му
очакват това, за да получат наследство, това не е семейство. Това
е обирничество. Като им остави наследството, те след неговата
смърт ще спорят на кого дал повече, на кого дал по-малко. Те ще се
скарат помежду си. Бащата трябва да им даде образование и кой
каквото може да направи от него. Той трябва да им каже: Както
баща ми нищо не ми остави, така и на вас няма да оставя нищо
друго, освен образованието, което ви дадох. Това е достатъчно.
Синът не трябва да очаква на баща си; но да се опретне да работи.
Онези синове, който очакват техният 100-годишен баща да
умре, да се освободят от него, понеже има 100 милиона наследство,
и да дойде някой да им благовества, че баща им ще живее още 25
години, това ще им пререже сърцето.
Представете си, че вие имате богат баща, от който ви се пада
голямо наследство. Но по някаква причина баща ви отнема
наследството от вас и го дава на друг някой. Ако вие истински
обичате баща си, ще останете тих и спокоен, няма нито на йота да
измените поведението си към него. Ще останете благодарен и на
това ново положение, в което се намирате. Това значи да обичате
баща си.
Ако придобия в наследство една къща от баща си, носи ли ми тя
благословение. Следователно всяко нещо, придобито без труд, не
носи благословение.
Някои ще рекат: „Аз съм спечелил много пари и оставям 2000
лева да ме погребат.“ Съжалявам, че оставяте пари, за да ви
погребат. „Ще оставя пари на обществото за благотворителни
цели.“ Съжалявам, че оставяте пари с завещание, без да направите
приживе нещо. Каквото ще направите, направете го докато
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живеете, като умрете, онова, което остава, не е ваше и нямате
никакво право да завещавате; като умрете, хората ще правят с
имота и парите, които сте оставили, каквото си искат.
Някой казва: какъв ще бъде краят на моя живот? Казвам, не
питай за края, мисли за началото. Този живот има начало, но край
нема. Ако искаш, ти можеш да туриш край на живота си, но това
е твой край. Господ ти определил да живееш 120 години. Ти може
да туриш края на живота си, когато искаш - още на първата, на
втората, на петата, на 10-тата, на 50-тата, на 60-тата година, от
тебе зависи. Бог създава началото, а ние създаваме края.
Вие не може да разрешите въпроса, защо еди- кой си умрял За
да живее човек или да умре, това не зависи от него. Цял колектив
решава този въпрос. И ако Бог даде съгласието си, тогава се
изпълнява присъдата.
Човек живее по благодат, но умира по закон. Затова виждаме,
че някой умира веднага след раждането- си, друг - на 10, 20, 30
годишна възраст, трети доживява дълбока старост. На всеки му е
дадено толкова, колкото му е нужно. Някой човек в малко време
научава много нещо, а друг - в много време придобива малко
знания и опасности.
Добре е човек да умре, добре е и да живее. Ако чрез смъртта
човек се освобождава от страданията, тази смърт е на място. Ако
като живее, човек се освобождава от страданията и този живот
има смисъл. Казвате: „Трябва да се живее.“ Съгласен съм. „Не
трябва да се умира.“ Съгласен съм. Трябва да живеем добър живот,
а не трябва да живеем лош живот за да не страдаме, но трябва да
умрем, за да се освободим от страданията.
Хората умират, защото няма какво да правят. Ако имат работа,
която да обхваща цялото им естество, нямаше да умират.
Защо умираме? Умирането не е нищо друго, освен отиване в
по-висок свят на растеж.
... ако един човек умира, това умиране не зависи от самата
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Природа. Природата няма интерес ние да умираме... Човек трябва
да се роди и трябва да умре. При сегашните условия така е. Но
първоначално, както е създаден светът, човек не е създаден, за да
умре, но той произведе сам своята смърт сега.
Природата е предпочела смъртта за страдащите хора. Тя
е внесла смъртта като едно средство да освободи хората от
робство. И действително смъртта освобождава хората от робство
по най-правилен път, по естествен начин. Когато човек умира
преждевременно, тя го е турила в рамките на онези условия, да се
освободи от ограниченията и да живее свободно.
Всеки, който живее без любов, е осъден на смърт.
И казвам: От гледището на Любовта - Любовта е, която може да
поддържа живота. Щом човек изгуби любовта, той вече постоянно
умира. И ние виждаме, че хората умират. Те умират от безлюбие.
Всеки един човек, като няма вече на Земята кой да го обича, той
умира. Един човек, докато има един да го обича, той живее. И ако
няма нито един да го обича, той умира. И защо умират хората?
Защото не ги обичат. И като се ражда някой, има кой да го обича.
И затова се ражда. - Та хората идват на Земята, като ги обикнат. И
като ги разлюбят, заминават си от Земята. Така седи въпросът.
Сега хората умират по единствената причина, че няма кой да ги
обича, или пък са изгубили вяра в хората.
Не можеш да живееш, ако не си обичан. Ако никой не те обича,
ти си в грях, а грехът води към смъртта.
Хората умират, защото няма какво да правят. Ако имат работа,
която да обхваща цялото им естество, нямаше да умират
Всяко повторение, в което има еднообразие, носи смърт. Пострашно нещо от еднообразието няма.
Хората не знаят, че в който ден реализират желанията си,
ще умрат. Като знаете това, радвайте се, че не сте реализирали
всичките си желания, за да се продължи живота ви.
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Много от сегашните хора умират от изобилие на блага... Те
стават жертва на лакомията си.
От пресищане много хора са умрели... Съвременните хора аз
наричам хора задънени.
Една от причините за смъртта са многото нечистотии. Дали те
са събирани съзнателно или несъзнателно - хората умират от тях.
Щом не знаеш как да се чистиш, ще умреш. А щом знаеш да се
чистиш, няма да умреш.
Който греши и не търси Бога, само той умира.
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Всички хора не умират по една и съща причина. Светията умира
по едни причини, а грешникът по съвсем други.
Няма нищо страшно в смъртта. Страшното седи в неразбирането.
Който не може да умре, той не може и да възкръсне. Като
възкръсне, човек минава в по- висока фаза на живота, отдето
разбира нещата с по-голяма яснота. Сама по себе си смъртта не е
страшна. Страшно е, когато човек умира и не може да възкръсне.
Като знаете това, живейте съзнателно, да заминете от този свят
навреме, за да можете да възкръснете. Не живеете ли правилно,
ще умрете преждевременно. Щом умрете преждевременно, и
възкресението няма да дойде.
Та сега ние сме турили особено значение на думата „умиране“.
Според вас да умре човек, това значи да изгуби всички условия.
Да умре човек, това значи да влезе в правия път. Който умира,
той не може да прави никакви престъпления.
Вие не само че не трябва да остарявате, но всеки ден трябва да
се подмладявате. Не само, че не трябва да умирате, но всеки ден
трябва да оживявате. Постоянно трябва да живеете в радост.
Нашата цел в живота е да победим смъртта, да се освободим
от онези връзки, които ни свързват. Смъртта, това са въжетата на
греха, които свързват човешкия живот.
Наближило е да умираш, кажи: „Господи, от умрели хора Ти
нямаш нужда! Нека живея, да работя за Тебе, да живея на Земята,
да работя, да те обичам“.
Бог е Любов - щом е така, не се страхувайте нито от смъртта, нито
от злото; Бог е Живот, ако живееш в Бога, смърт не съществува.
Умирането, то е едно ликвидиране, освобождаване от всичко
ненужно. И ще се върнем пак с една придобивка. То е Божественият
живот. Старият трябва да умре, да се откаже от старото и с онова,
което е събрал, да се върне в онзи живот, който осмисля всичко.
Умирането, то е едно ликвидиране, освобождаване от всичко
ненужно. И ще се върнем пак с една придобивка. То е Божественият
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живот. Старият трябва да умре, да се откаже от старото и с онова,
което е събрал, да се върне в онзи живот, който осмисля всичко.
Сега и вие питате: „Къде ще бъде новият живот?“ Вън от
тази болница, в която сега се намирате. Вън от туй болно тяло!
Обновяване трябва да стане. Ако нашият сегашен живот, ако
нашето тяло не се обнови, човек трябва да умира. Какво е
умирането? Излизането из болницата, излизането из болните тела
навън, то е смъртта. И като излезеш из болницата, в този смисъл, е
едно освобождаване. Отваряш вратата, изпращат те от болницата
навън и ти казват: „Няма какво да живееш тук.“ Ти плачеш. Какво
ще се прави извън болницата? Какво: не бой се, отвънка има хляб,
има повече хляб, има повече братя и повече сестри, отколкото в
болницата има. В болницата всички братя са бамбашка, с бели
дрехи са, но вътре са други дрехите им.
Всички хора говорят за смъртта, но малцина са минали през този
процес съзнателно. Едва сега човечеството се готви за съзнателна
смърт, т. е за съзнателно заминаване от този в онзи свят.
Страшното в смъртта е колът, за който човек е свързан със
Земята. Като умре, всички, които са свързани със същия кол, го
теглят и той остава на едно и също място. Следователно, дойде ли
часът за заминаването ви, скъсайте въжето, с което сте вързани за
кола и тръгнете свободно на път.
Човек запазва съзнанието си докато се освободи от тялото си,
минава през големи мъчнотии и страдания. Човек е свързан с
този свят с една, с няколко или хиляди здрави нишки - не е лесно
да се освободи от тях. Праведният е свързан само с една нишка
и лесно я скъсва, грешният е свързан с много нишки и затова не
може лесно да се освободи от връзките на тялото си. Тежко е на
духа и душата, докато се освободи от връзките на тялото.
Между физическото и духовното тяло има връзка, и като се
скъса, това е смъртта.
Хората, като започнат да умират, казват, че им става тъмно.
Като минат първата гама на светлината от седемте тона, то е
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физическият свят. След това иде тъмната зона. Затова, когато
хората умират, казват: „Тъмно ми стана.“ След това някои минават
тъмната зона и казват, че светло им става. Той ще мине от първата
гама на светлината във втората гама на светлината. Като мине,
влезе в другия свят. А светлината на оня свят е по-мека и по-хубава.
В сравнение с нея физическата светлина е по-остра. Казвам, има
един начин на концентриране. Вие може да минете от едната гама
на светлината в другата, но за да минеш, ти трябва да се освободиш
от всичките впечатления на физическия свят, трябва да изолираш
от ума си всичките впечатления, които физическият свят има
във вас. Щом изолираш ума си от тях, ти ще минеш в другия свят.
Щом има нещо да тревожи съзнанието ти, ти не може да минеш в
другия свят. И затова, когато умира някой, не иска да го смущават.
Казват: „Преполовили го, не може да умре човекът.“ Когато човек
умира за другия свят, че му плачат наоколо, смущават го. Той не
може да замине, щом плачат или говорят наоколо, внасят смут в
съзнанието на онзи, който иска да иде в другия свят. Той трябва да
освободи съзнанието си от всички впечатления на физическото
поле, той трябва да остави и страха. Като кажеш: ако ида в оня
свят и не мога да се върна - ти вече се страхуваш. Който е умрял
без страх на физическото поле, може да се върне. Който е умрял
със страх, не може да се върне. Ако умирате и си кажете, че пак
ще се върнете, ще се върнете. Ако умирате и си кажете, че няма
да се върнете, туй ще внесе едно разногласие. Тези, които правят
опити, са опитали това.
Между физическото и духовното тяло има връзка и като се
скъса, това е смъртта. Всички хора не са освободени от тялото
при смъртта. Има хора, които осават свързани с него след смъртта
и това причинява мъчение. Остава вързан за изместно време в
гроба и после се освобождава от физическото си тяло. Грешният
остава вързан при гроба, а праведният няма никаква връзка с
гроба - минава транзит. Физическото тяло е като водолазна дреха.
Като влезе човек във водата, туря си водолазната дреха, но като
излезе, има ли нужда от нея? Не, той я оставя.
Смъртта отнема всички сетива на човека, оголва го, и той
остава само като съзнание, в което като през калейдоскоп, минава
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миналият му живот. Той съзнава, че някога е живял, работил,
движил се, но е лишен вече от всякаква дейност. Спомня си, че
имал баща, майка, но сега е сам, нищо не вижда, не чува. Иска да
пипне нещо - ръце няма; да се подвижи - крака няма.
Какво ще стане с мене, когато спре сърцето ми да бие? - Ще се
пробуди твоята душа. - Какво ще стане, когато спре работата на
моя ум? - Ще се пробуди Божественият дух. Когато дишането и
биенето на сърцето на физическото поле спре, душата почва да
работи.
Ето какво аз разбирам под думата смърт, умиране: Ако умреш, за
да те забравят хората, това е умиране; ако умреш, за да те помнят
хората, това е живот.
Един ден, когато завърши развитието си на Земята, човек ще
прегледа целия си живот като на филм и ще получи диплом за
свършен курс по усъвършенстване. Този филм ще бъде говорещ,
жив филм. На този филм ще видите най-лоши и противоречиви
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неща, както И най-красивите.
Има една история, която хроникира нещата точно, както
времето ги хроникира. Там всичко е поставено на филм. Поставят
филма, и вие гледате картини от най-ранното ви детство до 120
годишна възраст. Там всичко е отбелязано: какво си говорил, как
си постъпвал.
Тогава трябва да има наоколо тиха спокойна атмосфера.
Не трябва да се плаче при онези, които заминават. Защото те
го чувстват като бодежи от игла.
Питам сега: след сто години къде ще бъдете? След сто
години вашите тела, тази материя, която имате, всичко ще бъде
разхвърляно из цялата Природа, а костите ви ще останат в някой
гроб. Но човек не е в своите кости. Ще бъде смешно, след като
моята къща изгори, да ме търсят там; аз съм навън.
Без едно тяло от духовна материя, духовният свят ще бъде
неизвестен. Светът на напредналите същества ще бъде неизвестен
и без друго едно тяло, което се нарича Божествено тяло. Без него
пък вътрешния смисъл на живота пак няма да го разберем.
Туй тяло, като идеш в оня свят, ще го носиш със себе си. И ще
оставиш на Земята само (физическото) тялото. Другите тела със
себе си ще вземеш. Никого не искат в оня свят, ако не носиш
тялото със себе си. Ти ще се явиш с първата дреха, която Бог ти е
дал.
В човека има едно чувство, аз го наричам то е барометър, то е
пътеводител, една справочна книга. Всеки един от вас има едно
такова чувство. Никога не се отдалечавайте от съветите на туй
ваше чувство, което ви говори в душата ви. Не зная как може да
го наречете. Някои го наричат ангел - хранител, пътеводител,
учител. Това чувство е Разумното в човека. Ако го слушате, можете
много лесно да минете през живота си.
Колцина от вас имат опитността да знаете, че имате някой
приятел извън Земята, един ръководител, ангел-хранител го
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наричат, един добър приятел, а някои го наричат “Аз”. Едно
същество, което взима много дълбоко участие във вашия земен
живот. Интересува се от всичко и всякога, в най-големите
мъчнотии, туй същество иде да ви помогне. То е пръв и последен
във вашия живот.
Ти имаш един ангел хранител, ти не се безпокоиш, спокоен си.
Дали го виждаш, или не го виждаш - то е друг въпрос.
Всеки има по един гений, само трябва да го долавя. Това не е
нещо фиктивно, това е една действителна истина. Те го наричат
ангел хранител. Той е толкова интелигентен, толкова светло
лице има, такъв глас, такива трептения има около него и от него
диша живот. И когато иде, всякога се усещаш радостен, всичко
ти е светло; пък като си заминава, си неразположен духом. Той
като идва си радостен, като си заминава - скръбен си, усещаш се
стеснен в сърцето.
Когато някой човек от Земята се качи горе, тук скърбят, а горе
се радват.
Някой мисли, че като замине за оня свят, ще го посрещнат
ангели - Ако е съвършен ще го посрещната ангели, но ако е
обикновен, несъвършен, сам ще си отиде.
Като отиде човек на онзи свят, близките му го порещат, радват
му се, устройват му угощение. Вие питате, защо вашият близък не
се обажда от онзи свят. Как ще се обади? Докато е бил на Земята,
всички са го гонели, измъчвали. Сега, след като се е освободил от
мъчнотиите на Земята, той не иска да си спомня за нея.
В онзи свят като влезете, там ще намерите вашите приятели,
които ще ви освободят от всички ограничения. Кой е първият
приятел, когото познавате? Първият приятел, когото познавате,
това е вашият дух. Вторият ваш приятел, когото познавате, това е
вашият ум. Третият ваш приятел, когото познавате, това е вашата
душа. И четвъртият ваш приятел, когото познавате, е вашето
сърце. Следователно когато тези ваши четири мощни приятели
дойдат и ви освободят, вие сте влезли вече в онзи свят. Това е
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онзи свят, на който вие трябва да разчитате. В света на вашия дух,
в света на вашия ум, в света на вашата душа живее това, което
хората наричат „безсмъртието“, т.е. това което не умира. Там
живее Бог и всички живеят в Бога.
Всеки трябва да се запита: Кой ще ме посрещне на онзи свят?
Каквито са законите на Земята, такива са и на онзи свят. Любовта,
великият закон на живота, действа и на Земята, и на Небето;
колкото по-отзивчив и отворен е човек за любовта, толкова
повече се изявява тя към него.
Почнеш ли да умираш, ще дойдат да те посрещнат роднини,
приятели, които те обичат.
Детето ще го посрещне майка му. Приятеля ще го срещне
приятелят му.
Между този и онзи свят трябва да съградим моста на Любовта.
А като липсва този любовен мост, трябва да дойде някой Ангел, за
да те посрещне.
Как ще ви посрещнат...За всеки човек е определено, как ще го
посрещнат. Това зависи от вас, от това, което носите в себе си.
Който мисли, че, като умре, всичко свършено с него, той не
разбира какво нещо е смъртта.
Когато някой замине, аз никога не държа идеята, че е умрял,
а го считам за жив. Заминалите са по-израснали, по-просветени,
по-добре разбират нещата, имат по-правилно понятие за живота.
Когато умре някой, хората казват, че с него всичко е свършено.
Защо? Защото не го виждат.
Свършва се само животът на Земята, но, извън Земята, умрелият
влиза в друг живот.
Тези, които умират, ги пущат в Чистилището. Тези, които ги
бракуват (тези, които заспиват), те чакат прераждане. Тези, които
заминават, отиват в Рая. Грешните се мъчат. Тези, които се стремят
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да се усъвършенстват, те се трудят, а пък тези, които помагат на
другите, те работят.
Сега по някой път вие мислите тъй: „Защо е умрял?“ Аз може да
ви кажа защо е умрял. Аз може да ви обясня положението, защо
някой заминал за другия свят. Но питам: Вие какво право имате
да ограничавате някого, че е заминал за другия свят. Може да ви е
мъчно. И на онзи, който заминава, и на него може да му е мъчно,
но и ти ще отидеш там, дето той отива. Сега аз не казвам, че не ви е
мъчно, но казвам: С нашите страдания, с нашите плачове ни наймалко могат да се решат противоречията. Не може да се утешим.
Някой замине за другия свят, вие посърнете, вече вашият мъж е
отишъл. Христос казва на учениците Си: „Аз отивам да ви приготвя
място, като ви приготвя място, ще дойда да ви взема и да бъдете
с Мене.“ Мъжът ти заминал, той отива да ти приготви място. Като
ти приготви място, ще дойде да те вземе. Баща ти, дядо ти, баба ти
приготвят място,
... докато сте още на Земята, работете върху себе си, да се
освободите от старите възгледи и разбирания. Като умре някой,
близките му плачат, скърбят за него. Аз пък виждам, че той
стои близо до тялото си, радва се, че се освободил от затвора.
Близките му питат: „Нашият заминал мисли ли за нас?“ - Не
мисли. Заминалите ви казват: „Излезте от тялото си и елате при
нас, да видите колко е хубаво тук“. - „Какво да направим? Как да
постигнем това?“ - „Както ние го постигнахме.“ - „Значи да умрем.“
- „Ще съблечете старите си дрехи, както ние ги съблякохме.“ „Не ни се иска да умираме.“ - Искате или не искате, ще умрете. И
Христос умря. Обаче след смъртта иде възкресението. - „Страшна е
смъртта.“ - Страшна е, когато човек умира без любов и без знание.
Щом умира с любов и със знание, смъртта е привилегия. Където
присъства Бог, смъртта е привилегия. Нека остане у вас мисълта:
Бог, Който е вън от вас, да влезе и вътре във вас. Опитайте се да
възлюбите Бога вътре във вас.
Една душа до 40 дни е заета изключително със себе си. Завеждат
я на всички места, дето е живяла, за да види целия си живот.
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Ако разбирате оня свят, да може човек от този свят да минава
в онзи, няма по-красиво нещо. Няма по-мъчно нещо без превозни
средства в оня свят. Има една смъртна река, през която трябва да
минеш, пък мостовете са развалени.... Ти трябва да обичаш, че ще
минеш по-лесно. 40 дена ще вземе, докато се мине от този свят в
оня свят. 40 дена ще пътуваш, докато минеш от единия бряг до
другия бряг. Ще ходиш, ще се връщаш, ще ходиш, ще се връщаш
40 дена, на 40-ия ден ще ти отворят вратата. Има врата там, че
трябва да минеш в другия свят. Идеш до вратата, ще се върнеш
назад. 40 дена наред ще те изпитват. Най-напред ще те питат как
си живял, върнат те назад. Пак отидеш, пак чукаш, ще те питат,
как чувстваш, как обичаш хората, как мислиш. Ще ходиш, ще
ти задават въпроси и ти ще отговаряш. Ако на всички въпроси
отговориш както трябва, ще ти отворят вратите, ще влезеш в
другия свят. Ще те приемат вече да живееш... Казвам: 80 пъти нас
като ни режат, все ще научим нещо. ...... ти ще се научиш как да
живееш, как да постъпваш, как да чувстваш и как да мислиш.
Та докато хората ни говорят за този свят, работите ни добре
вървят, но като почнат да ни го ворят за онзи свят, че е красив, че е
хубав, като че ли с нож ни прерязват. - Не ни се харесва да слушаме
за този свят. Защо? Защото този свят го разбираме, а онзи свет не
го разбираме. Аз не съм виждал нито един човек, който да умира
радостен. Малки изключения има в това отношение.
Умирането не е произволен процес. Има закони, които
определят умирането. Да умре човек, това значи да му дадат от
невидимия свят паспорт, заверен и подписан от държавата, в
която е живял и от тази, в която заминава. Щом взема паспорта в
ръката си, той заминава и се готви да мине през ред митници.
Всички хора не умират по една и съща причина. Светията умира
по едни причини, а грешникът по съвсем други. И за единия, и за
другия е страшен пътят през смъртта. Не е лесно да мине човек
през смъртта. Мъчно се минава през тъмната зона на смъртта. Там
душата среща своите приятели, които й се притичат на помощ.
Колкото повече приятели има човек, толкова по лесно минава
през тази зона. Мине ли благополучно през тъмната зона, душата
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влиза в Духовния свят.
Като влезеш в Астралния свят, всички срещи с хората, всички
картини на минали прераждания ще минат през вашия ум.
Умира. Като умре обаче, вижда своето заблуждение. Това
състояние на смърт представлява минаване на Божественото
съзнание от едно състояние в друго. Всякога между два етапа,
между две граници А и Б на Божественото съзнание се намира
една междина С, наречена долина на смъртта. Това значи, че
човек трябва да се освободи от всички свои лъжливи възгледи за
Живота. В това отношение смъртта изчиства праведния човек, а
грешния, упорития човек го оставя да си носи последствията.
Като отидете един ден горе, ще ви покажат какво имате да
вземате и какво имате да давате. Ние сме отговорни за мислите,
които изпращаме. Ще ни съдят, ако са лоши. Защото сегашният
живот е построен въз основа на мислите от миналото. Това, което
мислиш се хроникира. Един ден ще ти го покажат и ще ти кажат:
„Това е твое“. Това е то съдбата... И за добрите и за лошите мисли
ще патим.
Казвам: време е вече всички хора да изчистят съзнанието си,
да бъдат готови да потърсят Бога с всичкото си сърце, да научат
името Му. Щом намерите Господа, Той ще ви се изяви във всичката
пълнота. Щом Го намерите, Истината ще ви се разкрие, и вие ще
изпитате небивала радост в душите си.
Всеки човек влиза в живота, след като е прекарал няколко
години в затвора - в долните сфери на Астралния СВЯТ.
Много път човек влиза в затвора и излиза от него, докато научи
нещо и облагороди характера си.
Когато умираш, ти се струва, че цялата вселена се разрушава,
че нищо не остава. Такъв мрак, такова страдание, което не си
сънувал. И на сън не ти е идвало такова страдание и на ум не ти е
идвало, такива страдания ще имате.
Има една тъмна зона около Земята, в която витаят всички
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отрицателни човешки мисли, желания и постъпки. Докосне ли се
до тях, човек настръхва. Когато възвишенита същества минават
през тази зона, те, като Мойсея, вдигат тоягата си и я разделят,
отварят си свободен път. Който има знания, лесно минава тази
зона; който няма знания, удавя се в нея. Мостът, който свързва
тъмната зона със светлата, е много тесен, като конец. Праведният
лесно минава по него. В това отношение той е акробат. Грешникът,
обаче, като дойде до него, поколебае се, завие му се свят и пада
в пропастта. Затова е казано, че когато заминава за другия свят,
човек трябва да се откаже от всичко земно, от всичко човешко,
нищо да не носи със себе си. Само така той може да мине
благополучно тъмната зона. Като познавал човешката природа,
Бог поставил тъмна зона за граница между този и онзи свят, да
не стават никакви кражби. На Земята можеш да крадеш, колкото
искаш, но в обетованата земя не се позволяват никакви кражби и
престъпления. Там можеш да занесеш само светлите си мисли и
желания. Там всичко е безсмъртно. Дойдеш ли до своите смъртни
мисли и желания, ще ги оставиш на Земята.
Заминалият трябва да мине през една тъмна зона и само онези,
които разбират законите на материята, могат да минат през
зоната, без да ги забележат нисшите духове. След смъртта нисшите
духове почват да гонят човека в тъмната зона, за да отнемат това,
което той носи. Който е живял добре, лесно ще мине оттам, ала е
мъчно за онзи, който не живее добре. Такива души до 40 дни след
смъртта са на голямо изпитание.
Има ли нещо страшно в смъртта? Страшното е, докато минеш
митницата. Митничарите ще те спрат, ще оберат всичко, което
носиш. Както сме дошли на Земята, така ще отидем на оня свят.
Нищо земно не можем да вземем със себе си. Всичко, с което си
разполагал на Земята, е взето назаем. Ще оставиш земното и ще
заминеш с празни ръце.
Знайте, че вие ще заминете на другия свят с празни ръце. Всичко
което имате на Земята и разчитате на него, ще ви се вземе.
Когато човек умре, нищичко от своето имане не може да
пренесе от този свят в онзи. На границата има митничари, които
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всичко спират и задържат.
Човек заминава за онзи свят, както е дошъл, без никакви
богатства, без никакъв имот. Материалните, физическите блага,
той оставя на Земята, отдето ги е взел.
Като отивате за другия свят, ще оставите багажа си на
митницата; малко багаж ще вземете със себе си.
Какво ще вземете със себе си на онзи свят? Вие можете да
вземете само онова, което не могат да задържат на митницата. Това
са вашите светли мисли, чувства и постъпки. Всичко непотребно
ще остане на Земята.
След смъртта си човек се освобождава от всичко временно и
преходно.
Живейте на Земята, ползвайте се от благата на живота, но не
си поставяйте за цел да занесете тези блага на онзи свят. Докато
дойде часът за заминаването ви на онзи свят, вие трябва да сте се
отрекли от всичко земно. В онзи свят има повече и по- ценни блага
от земните. Не носете със себе си неща, които гният и се развалят,
но занесете своите добри, светли и възвишени мисли, чувства и
постъпки и благодарете на Бога за тях. Благодарете за всичко,
което ви е дал. Благодарете и за страданията, и за радостите,
които сте имали на Земята. Всичко ще се превърне на добро.
Мисленето е единствения процес, който продължава и след
смъртта. Като замине за другия свят, човек нито яде, нито диша,
но мисли.
Сега, желая ви, като заминете за другия свят, да вземете със
себе си своите светли мисли, чувства и постъпки, за да бъдете
радостни и весели. След това ще се върнете отново на Земята,
да учите и другите на това, което сте изработили и придобили.
Следвайте пътя на свещената любов и няма да бъдете далеч от
Царството Божие.
Заминаването от този свят, може да се нарече издигане.
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Един ден ще се яви пред Онзи, който го е създал, за да даде
отчет за живота си - какво ще отговаря тогава? Божията светлина
е толкова голяма, че всичките ви мисли, желания и постъпки ще се
осветят, ще станат обективни, ще тръгнат след вас, както малкото
дете върви след майка си - как ще се справите с това положение?
Тогава ще разберете, че няма нищо скрито-покрито. Докато сте
били на Земята, много неща сте скривали даже и от себе си, но
пред голямата Светлина нищо не може да се скрие. Тогава ще
разберете, че не е безразлично дали сте живели добре или зле.
Един ден, когато отидете на онзи свят, няма да ви питат как
сте живели, но ще прекарат светлината през вас и всичко ще се
очертае на екрана. Ще ви кажат: „Гледайте сега, сами да видите
какъв живот сте прекарали на Земята.“ Вие ще видите живота си в
картини, отначало до край. Вие ще видите как сте родени, в какъв
дом, кой е бил баща ви и коя майка ви, през какви перипетии
сте минали и ще ви питат: „Харесвате ли всичко това?“ Вие ще
се ужасите от това, което видите, но красиво е да видите своите
животи и да се изправите. На този екран вие ще видите и добрите
работи, които сте правили, и лошите, и по този начин ще можете да
се оправите. Като видите погрешките си, ще разберете, че много
неща не са били така, както вие сте ги мислили. Тия картини ще ги
видите в един по-висок свят от физическия.
Когато отидеш в Невидимия свят, трябва да си готов. Ако не си
готов, ще те върнат. Не всеки, който отива горе е приет.
Вие мислите, че човек като е на Земята, живее. Но човек, който
е на Земята, е на изпитание. Него само го изпитват може ли да
живее. И след като го изпитат ще го пратят на друго място.
Ако са изплатили дълговете си на Земята, ще отидат направо в
рая. Обаче, ако не са изплатили дълговете си, много време ще стоят
пред райската врата и ще хлопат, докато един ден отново слязат
на Земята, облекат се в плът и започнат съзнателно да плащат
дълговете си. Като изплатят дълговете си, като се примирят с
всички хора, райската врата ще се отвори за тях. Това значи, да
придобие човек любов. Райската врата се отваря за онзи, който
носи любовта в себе си и я прилага.
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Когато отидеш там, няма да те питат колко книги си написал,
но ще разгледат дали ти самият си хубаво написана книга.
Ще кажете: да заминем веднъж от Земята, да си поживеем и ние
малко спокоен и красив живот. - Не се отива изведнъж в Ангелски
свят. След заминаването си от Земята, непробудените души
минават през един преходен свят, дето няма още истински ред и
порядък. Тук те престояват известно време, според степента на
своето развитие. Пробудените души, обаче, минават и заминават
този свят, без да се спират. От тук те отиват в Ангелския свят - свят
на разумност, свят на истина и красота, свят на любов, свят на
вечна светлина.
Душата, която си заминава, ако не е свободна от земни връзки,
остава тук, долу, да живее; за да отиде във висшите сфери, тя
трябва да се освободи от всички земни връзки. Човек, който е
привързан много към този свят, след смъртта си отива в по-лош
свят, а като не е привързан, отива в по-добър.
Мине ли благополучно през тъмната зона, душата влиза В
духовния СВЯТ.
Трябва да излезем от физическия свят и да отидем в Духовния,
в който има много повече условия за развитието ни.
Никой не може да влезе в Духовния свят, докато не издържи
успешно своя изпит. Духовният свят е съвършен. Следователно,
ще издържите изпита си на Земята и след това ще влезете в
Духовния свят.
Като отидете в онзи свят, ще дишате етер, по- рядка материя от
въздуха.
Къде е мястото на Духовният свят? - Навсякъде. Този свят не се
определя от мястото си, но по разумността на съществата.
Онзи свят е място на възвишен живот. Да мислим добро на
ближния си, да се обичаме, да правим добро, това е онзи свят.
Като влезете в Духовния свят, ще видите, че там няма затвори,
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няма болници, няма гробища, няма престъпления, никакви обири
не се вършат там. Всяка къща е отворена. Там няма ключове, като
тук...... Ако отидеш в една библиотека и вземеш две книги, едната,
която още не ти трябва, веднага ще излезе от ръцете ти и ще се
върне назад. Ако отидеш в един магазин и си вземеш два чифта
обуща, единият от тях, ще падне от ръцете ти и ще върне назад.
Не е позволено да се взимат две неща. Всеки има право да вземе
само по едно нещо,от това, което му трябва. Ако си взима само по
едно, това не се счита за престъпление. Обаче вземат ли се две
неща, едното непременно се връща назад. Тъй щото, в онзи свят
няма възможност за кражби. Там не може да се краде. В онзи свят
не можете да чуете повече от една обидна дума. Кажат ли се две
обидни думи, езикът на човека се свързва. После трябва да кажете
една добра дума, за да се развърже езикът ви. Там всичко се
допуща само по един път. Ако се опитате да кажете една обидна
дума, езикът ви се връзва. Ако дадете ухо на една обидна дума,
ухото ви оглушава. След това трябва да кажете една добра дума,
за да се възстанови слухът ви.
Между живите на този свят и живите от онзи свят няма разлика.
..... съществата от Духовния свят биват добри и лоши. Добрите
същества правят добро на хората, а лошите им причиняват
пакости. Добрите същества създадоха добрите мисли, чувства и
постъпки; те създадоха добрите и полезни растения и животни,
за да бъдат в услуга на човечеството. Лошите същества създадоха
лошите мисли, чувства и постъпки. Те създадоха вредните
растения и животни, да пакостят на хората. Това, което осакатява
и изопачава човешкия ум,сърце и воля, е зло.
Мнозина мислят, че след смъртта всичко се свършва. Добре е
след смъртта да се свърши всичко, но не е така. Човек продължава
да живее и след смъртта, и то толкова по-добре, колкото посъзнателно е живял на Земята.
Когато човек минава от физическия към Духовния свят, той
навлиза в по-високи форми на живота и вижда, че такъв живот
съществува и в духовния, и в умствения, И В Божествения.
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Онзи свят, в който отиват умрелите, е много по- красив от
нашият.
Заминаването от този свят, може да се нарече издигане.
В Духовния свят душата е свободна от всякакви задължения
и отговорности. Каквото прави, тя го прави от любов. Животът в
Духовния свят е блаженство.
„Ще бъдем ли на онзи свят с тези, които най- много обичаме?“
Точно така ще бъде.
В онзи свят хората, които се обичат, се виждат, а които не се
обичат, не се виждат.
Когато отидете на онзи свят, ще се съберете с хора, които
еднакво мислят с вас и имат еднакви идеи.
Един ден ще дойдем до положение да виждаме какво се върши
не само на този свят, но и на онзи свят. Не до висшите светове,
но поне дотам, дето са стигнали нашите близки. Ще имаме поща,
съобщение от онзи свят и ще можем да се разбираме със своите
близки, заминали за онзи свят. Ние ще получаваме поща от
другия свят, с адрес от еди-коя си улица, едикой си град. И там има
градове, както и на Земята.
Под „Царство Божие“ се разбират добрите условия, при които
човек може да постигне всичко, каквото желае. Да влезеш в
Царството Божие, това значи, да си в реалността на живота, дето
няма смърт, дето нещата са непреривни.
Вие не може да влезете от физическия свят направо
в Божествения свят, първо ще минете през Духовния... В
Божествения живот, взет в своята целокупност, всеки човек има
свое определено място и определено предназначение.
Който живее в широкия свят, може да прави погрешки. Но ако се
готви за Царството Божие, там не могат да го приемат. В Царството
Божие приемат хора, които не грешат, които са се отказали вече
от слабостите на обикновения човек. Някой критикува ближните
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си и се готви да влезе в Царството Божие. Това е невъзможно. Там
критиката е абсолютно изключена. Той критикува своя ближен,
но сам не знае как да постъпва. Ако го поставят на мястото на
неговия ближен, и той ще направи същите погрешки, а някога и
по-големи от него.

ПРЕРАЖДАНЕ
Наследствеността е закон за физическия свят, прераждането е
закон за душата, а преселването на душата - закон за духа.
Казано е: „Ние живеем и се движим в Бога.” Това значи
прераждане. На Земята се раждаме и живеем. Щом се оттеглим от
земния живот и влезем в Божествения свят, ние умираме. Значи
на физическия свят човек умира, а се ражда в Божествения свят.
Като поживее известно време там, той слиза на Земята. Сега
става обратното - той умира за Божествения свят, а се ражда на
физическия. Който не разбира този закон, пита: Може ли Дух да
се преражда? Духът не се преражда, но се вселява, минава от една
форма в друга. Духът се явява в разни епохи и времена, за да научи
великия закон на Битието, да разбере, че Вселената е велико,
обективно училище. Всички души - малки и големи, минават през
това училище. Като свърши земната наука, човек напуща Земята,
и отива в друга планета, там да се учи. Така ще обиколи всички
планети на Слънчевата система.
Христос говорел за прераждането и казвал: „Роденото от
плътта, плът е; роденото от Духа, дух е.” Прераждането не е
принцип, но закон, да си в общение с другия свят, да имаш право
да минаваш от един свят в друг, да се преродиш. Да се преродиш,
това не значи непременно да помниш, че си живял някога на
Земята. Днес законът за прераждането е толкова изопачен, че ако
се върнем в средните векове и си позволим да говорим за него, ще
ни изгорят на кладата. Това не е религия, това е наука. В религията
основен принцип е любовта. Божията Любов е религия за душата,
а Божията Мъдрост - наука за ума.
Мислите ли, че за първи път идвате на Земята, че за първи път
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сега се раждате? Не, всички вие имате една дълга история, и ако
някой ви опише историята, ще ви се види много интересно това,
какви сте били в миналото, и какви ще бъдете в бъдещето. Това е
един велик процес, през който минавате.
Човек се е прераждал хиляди и милиони пъти. Започнал своя
живот от микроб, увеличавал се, преработвал се, за да се роди
най-сетне като човек в пълния смисъл на думата.
Как може човек да живее дълго време на Земята? Чрез
преражданията. Много пъти човек се преражда, докато научи
уроците на живота. Но и това не е лесно. За да се въплъти и дойде
на Земята, човек трябва да се конкурира с милиони души. Един
от тях ще се прероди, но докато постигне това, той минава през
големи страдания.
Прераждането е закон за усъвършенстване на човешката душа.
Човешкият организъм постоянно се изменя. Следователно, той
се облича във все по-нови и нови дрехи. Павел казва: „Има тяло
естествено, има и тяло духовно.” Напредналите ще изучават
великата наука на живота, а не напредналите ще се занимават
с обикновени въпроси. Дойдете ли до някой маловажен въпрос,
турете го настрана, не се занимавайте с него. Законът за
прераждането не е догма, не е религиозен принцип. То е научен
въпрос само за учените и разумни хора. Любовта, обаче, е религия
за душата, необходима за всички хора. Тази религия е път към
Бога.
Питам: на какви начала почива животът? Отговорът на този
въпрос се крие във всяко семенце. Не е достатъчно само да се
създаде семето, но се изискват ред условия за неговото растене
и развитие. Ако това е нужно за семето, толкова по-необходимо
е за човека, който представлява разумен зародиш. Ако не се
дадат на този зародиш съответните условия - светлина, топлина,
влага, почва и нужните в нея елементи - неговото развитие ще
се прекрати, ще се опорочи. В това отношение, не е достатъчно
човек да работи и да се развива само през един живот, но трябва да
продължава своето развитие и през втори, трети и ред още животи.
Умът на много съвременни хора е толкова плитък, че той не може
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да възприеме идеята за прераждането, т.е. за съществуването на
човека в много предишни животи и казва: „Ние живеем на Земята
само един път и след това умираме.”... Коя философия може да
докаже, че човек в един живот може да добие всичко това, с което
разполага днес? Човек разполага с ред дарби и способности, с ред
положителни и отрицателни качества в своя характер, за които
едва ли и най-гениалният философ би могъл да докаже, че те са
резултат само на един живот.
Човек, като излезе от своето тяло, отива в друго и т. н., додето
най-после намери най-хубавото. Значи, във всяко прераждане
човек си прави по-хубаво тяло, по- добре организиран мозък, подобра глава. Човек трябва да мине през всички народи, защото
всеки народ носи известни качества и който не мине през този
народ, не може да ги придобие.
И тази дума „прераждане” в българския език подразбира
преработване на нещата. Да преживяш, като вола, когато се наяде
и легне, не е нищо друго, освен да преработваш. Значи и ние
тука на Земята не вършим друго, освен преработваме известна
опитност, която сме придобили от милиони години.
Човек трябва постоянно да се ражда и преражда. Прераждането
е закон за изучаване на вечната младост.
„Христос дойде един път на Земята и повече няма да дохожда.”
Не е така. Много пъти е дохождал Христос на Земята и още много
пъти ще дохожда. Когато Адам и Ева бяха в рая, Христос дойде
при тях и им предаде заповедта на Бога. Той се яви на Аврама и
говори с него. Когато се устройваше нашата Вселена, пак Христос
взимаше участие. Законът за прераждането е Христов закон. Той
нареди да се прераждат хората.
Кажете ни, защо човек трябва много пъти да се ражда и
преражда? Защо е нужно много пъти да минава през една и съща
опитност? - Всяко раждане на Земята и заминаване за другия
свят са различни при различните условия. Следователно, в тях
няма повторение на опит- ностите. Всичко се ръководи от една
велика разумност, която се отличава с голямо разнообразие. Като
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знаете това, за всичко благодарете! Тайната на живота се крие в
благодарността.
Който не е разбрал смисъла на страданието, той е още животно,
микроб, който ще се преражда много, и обратното, оня, който
е разбрал смисъла на страданието, той се е родил, той е човек.
Страданието е дял само на човека.
Не само един път, но много пъти човек слиза на Земята, и то в
различни форми: ту като мъж, ту като жена.
И животните, и рибите, и микробите се прераждат и имат
стремеж да завършат този цикъл на прераждането.
Има ли прераждане? - Има прераждане, но то се осмисля,
само когато дойдеш при по-добри условия, между хора, с които
се разбираш. Ако в тоя живот не изработиш по-добри условия
за бъдещия, прераждането няма смисъл. При всяко прераждане
условията трябва да се подобряват.
Колкото повече човек слиза на Земята, толкова повече
условията му се подобряват. Той намира все по-добри майка и
баща, братя и сестри, които му създават добри условия за растене
и за развиване.
Човек всеки ден се преражда. Вечер, като легне да спи, той
заминава за другия свят. Сутрин, като стане, той се връща от
другия свят. Следователно, ако човек не може да свърши една
работа днес, в сегашния си живот, ще я свърши утре, в бъдещия
си живот. Ако човек всеки ден не се преражда, животът му на
Земята няма смисъл. Като не разбират закона за прераждането,
хората внасят в него криви тълкувания и се успокояват, че ако в
сегашния си живот не могат да постигнат нещо, ще го постигнат в
бъдещия. Така те отлагат нещата и не работят. Не, прераждането
е закон за подобряване на живота. Прераждането подразбира
прогресиране, всеки ден човек да подобрява условията на своя
живот. Той трябва днес да свърши една работа, утре - друга
работа. Това значи прераждане. Прераждането подразбира денят
на човешкия живот, когато човек работи съзнателно, активно.
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Христос казва: „Ако се не родите от вода и Дух, не можете да
влезете в Царството Божие.” Христос говори за раждането като
непреривен процес. Човек може по няколко пъти през деня да
се ражда. Хората мислят, че човек се преражда, но след смъртта
си. Да се преродиш 45 или 50 години след смъртта си, това е
статически процес. Ако поне три пъти на ден - сутрин, на обяд и
вечер, не се прераждаш, ти преждевременно си остарял. Сутрин
ще се преродиш за ума, на обяд - за сърцето и вечер - за душата. На
другия ден пак ще се прераждаш. Това е вечното подмладяване.
Един познат ми разправяше своята опитност, как се отказал от
пиянството. Цели 20 години той пиел. Другарите му също били
пияници. Всяка вечер се събирали заедно и пиели. Един ден той
отворил Евангелието, да види какво се крие в него, и се увлякъл,
започнал редовно да чете. Под влияние на Евангелието, той
се изменил и се отказал от пиянството. Един ден той срещнал
другарите си и се сбогувал с тях. - Къде отиваш? - го запитали те. Отсега нататък няма вече да пия. - Защо? - Не мога да ви кажа нищо.
Досега пиех, но реших вече да не пия. Другарите му съжалявали, че
губят такъв добър приятел, но той бил доволен. Казвам: Тоя човек
се преродил, т.е. влязъл в нови, по-добри условия на живота.
Който злоупотребява с правата, които му са дадени, лишава се
от благоприятните условия на Живота, да се ражда и преражда.
Да не може човек да се ражда и преражда, това значи да бъде
завинаги затворен.
Прераждането подразбира процес на пресичане, прекъсване.
Прераждането е процес на дисхармония. Да се преродиш, значи да
почнеш изново работата, която си напуснал. Хващат те, затварят
те и като лежиш 10 години, остават ти 15; един ден избягваш, но
пак те хващат и те турят в затвор за още 10 години, стават пак 25
години. След 5 години пак избягваш. Хващат те, отново те затварят
за трети път и ти налагат още по-голямо наказание. Значи,
преражда се онзи човек, който не иска да излежи наказанието си.
Или в друг смисъл: преражда се онзи, който е пратен на Земята,
но не иска да живее както Бог е определил. Той иска да живее по
лесен начин, да избяга от затвора. Тогава, именно, ще го хванат,
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пак ще го турят в затвора и ако постоянно бяга, во веки веков
няма да се свърши този затвор.
Докато живееш в безлюбие, ще се раждаш и прераждаш. Щом
дойде Любовта, прераждането престава. Тогава ще влезеш в
закона на вселяването.
Дето е животът, там има вечно растене и развитие. Там няма
старост. Превъплъщението на човека е нов живот, който му дава
възможност да расте и да се справя с всички противоречия на
Битието. Превъплъщението е закон не само за Земята, но за целия
Космос. Изобщо духовете се превъплъщават. Това е необходимост
за всички живи същества... Какво значи въплъщение? - Това всеки
ще научи, когато съзнанието му се пробуди.
Знанията не трябва да се поверяват в невежи ръце. Като говоря
това, имам предвид прераждането. То крие в себе си голяма
опасност за ония, които криво го тълкуват.
Аз не изнасям въпроса за прераждането, за да повдигам спор и
раздори между хората. Дали ще говоря за прераждането, или няма
да говоря, независимо от това, хората ще се прераждат. Когато
се роди едно дете, трябва ли да се мълчи? Нали ще му турят име?
Фактите говорят едно, а човешките разбирания друго. И Христос
се прероди на Земята, за да покаже на хората Божията Любов. Той
пак ще се прероди, но не както индусите го разбират.
Днес се яви спор върху въпроса за прераждането. Като го
отричат, някои казват: „Ако имаше прераждане, нямаше защо
Христос да дохожда на Земята.”
Някои религиозни твърдят, че никъде в Писанието не се
говори за прераждането. Казвам: на всяка страница в Писанието
се говори за прераждането, но то се отнася само за онези, които
имат очи и могат да виждат, и за онези, които имат уши и могат да
чуват. Преди всичко прераждането не е закон на материята. Да се
облича човек, това е закон на материята, а да се преражда, това
е закон на човешкия дух. Когато се казва, че човек един път само
се ражда, това се отнася до Божествения свят, дето има само един

40

ЖИВОТ, СМЪРТ, ПРЕРАЖДАНЕ, КАРМА

дълъг ден, а когато казваме, че човек се преражда много пъти, ние
разбираме материалния свят, дето могат да се реализират идеите,
които Бог е вложил в човека.
“Но казвам ви, че Илия дойде, и сториха му, каквото щяха, както
е писано за него.” (Матея - 13 ст.) Христос казва , че Илия дошъл.
Ето едно доказателство за прераждането. Този стих се отнася за
онези, които го отричат.
Христос дойде на Земята, за да направи мост между Небето и
Земята, да има съобщение. Преди Христа хората робуваха. Откак
дойде Христос, те се прераждат. Като направи Христос моста,
хората започнаха да се прераждат. Значи, един човек от Небето
слиза на Земята, дето живее още 50-60 години. Има ли нещо
невъзможно в това?
Два важни момента има в живота на човека. Единият момент е,
когато човек се ражда, т.е., когато иде на Земята; вторият момент
е, когато човек умира, т.е., когато напуща Земята и заминава за
другия свят. Първият момент представлява момент на растене, на
придобиване; вторият момент е процес на раздаване.
Човек може да се ражда и на Небето, и на Земята; също така той
може да умира и на Небето, и на Земята.
Един е животът, и той не може да умира, нито да се ражда.
Хората слизат групаво - в групи от 10 000, 20 000, 100 000 души.
Членовете на една група се разпространяват между всички
народи, но между тях има вътрешна връзка. Всеки един от вас има
най-малко 10 000 родствени души по целия свят.
Някой човек идва на Земята, за да изкупи своите прегрешения.
Друг - за да се усъвършенства. Друг идва, за да помага на другите. За
тези три неща човек идва на Земята. Ако те изпратят за изправяне,
това не е по твоя воля, по закон си дошъл. Като те пратят като
ученик, да се учиш, да се усъвършенстваш, малко си по-свободен.
А като си дошъл да помагаш, ти си още по-свободен.
Всеки човек, който идва на земята да се преражда, минава през
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едно място, дето го потапят в една река, за да забрави всичко;
защото ако помни всичко, той няма да учи новото. И като се
връща, пак го потапят в тази река, за да си припомни всичко.
Човек трябва да слиза на Земята доброволно и да знае защо е
дошъл.
Някои хора идат на Земята да плащат дълговете си, други идват
да се усъвършенстват, а трети - да помагата на другите.. Този,
които идва да помагат, той е свободен.
Когато душата слиза от Невидимия свят, тя си има програма,
дадена от тези, които я ръководят.
Защо слизат духовете? Защото само физическия свят може да
кали човешката воля... Силната воля се добива чрез препятствията
във физическия свят.
За да се изпита един дух, за да може да се провери къде са
неговите погрешки, необходимо е въплъщение и слизане на
Земята. Така ще се направи проверка - на Земята човек се показва
какъв е... Всеки ден показва какъв си; ако си умен, ще знаеш как
да се поправиш.
Раждаш се, значи, дохождаш в света да живееш.
Когато едно дете се зачене в момент на светлината, то ще носи
в себе си благоприятни условия и възможности... Също така от
значение е и моментът на раждането. Човек, който се е родил
вечер, се различава корено от този, който се е родил сутрин, на
обяд или през деня .
Когато се ражда детето, това не е произволен процес; то се
ражда при строго определени условия.
Човек дохожда много пъти на Земята, а не само един път. - Колко
пъти дохожда? - Колкото пъти иска - от него зависи. Обикновеният
човек се преражда на всеки 45 години.
На всеки сто години се ражда по един гений в света. На всеки
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хиляда години се ражда по един светия. На всеки две хиляди
години се ражда по един Велик Учител. Всяка година се ражда
по един талантлив човек. Всеки ден се ражда по един обикновен
човек. Всеки час се ражда по един глупав човек.
Колкото по-грешен е човек, толкова по-бавно еволюира; той е
изложен на големи страдания, за да се пробуди съзнанието му.
Като се говори за живота, мнозина мислят, че лесно се живее,
че лесно се придобиват блага и лесно се развиват таланти. За да
придобие едно благо, човек трябва да работи дълго време.
Под развитие подразбирам работа, която Бог ни е предал и
която или трябва да я свършим, или да дадем мястото си на други
да я свършат.
На всеки човек е дадена специфична работа, която трябва да
свърши... Който не работи доброволно, насила ще го заставят да
реши задачата си.
Смърт не съществува. Ти може да заминеш за онзи свят, но не
да умреш. При това, който живее по Божия закон, той заминава
точно навреме. Който не живее по този закон, заминава
преждевременно, като се лишава от добрите условия на живота.
Следователно, нито преждевременно ще отидеш на онзи свят,
нито ще закъснееш. Ти трябва да живееш на Земята толкова време,
колкото ти е определено, да придобиеш нужните опитности, да
изработиш ценности за онзи свят.
Хората умират преждевременно под влияние на отрицателното
в живота. Страхът, подозрението, съмнението, безлюбието,
безверието съкращават живота на човека.
Под думата „смърт” ние разбираме минаване от едно състояние
в друго. Ако двете състояния си хармонират, човек не умира. И
след смъртта си той продължава да живее.
За съзнателния, за разумния човек, смърт не съществува.
Формата му може да се разруши, но съзнанието - никога. Какво става със съзнанието? - Разширява се. Колкото по-будно е
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съзнанието на човека, толкова повече се разширява... Страшно е,
ако съзнанието на човека не е пробудено. Той пак не умира, но
живее в тъмнина, в дълбок сън.
Трябва да излезем от физическия свят и да отидем в Духовния,
в който има много повече условия за развитието ни.
Остарееш ли, животът за теб става едно ограничение и го
загърбваш като една забава, понеже вече не те интересува.
Тогава ще влезеш в един свят по-реален. Почнеш ли да умираш,
ще дойдат да те посрещнат роднини, приятели, които те обичат.
Когато някой загуби съзнание при умиране, то е да не се мъчи..
Между този и онзи свят трябва да съградим мост на Любовта, по
който ще минаваме. А като липсва този любовен мост, трябва да
дойде някой Ангел, за да те преведе.
При смъртта животът започва да се изтегля от краката и ръцете,
събира се в горния край на главата и оттам излеза. Има една
нишка, която съединява Духа с пъпа и ако тази нишка не се скъса,
човек се връща назад, но ако се скъса , отделя се.
Когато човек умре, душата се ражда. Тя трябва да излезе от
физическата си обвивка и около нея да остане една етерна
обвивка. След няколко дни тя ще съблече и втората обвивка и
ще влезе в своето астрално тяло, т.е. в Чистилището, докато се
пречисти. Когато се пречисти, ще напусне астралното си тяло и
ще се качи в своето ментално тяло - една много фина обвивка
и дреха, която не се къса тъй лесно. И когато пристигне в Рая,
душата идва в тъй нареченото будическо състояние - човек,
който напълно се е събудил и разбира Божествената Мъдрост и
Любов. В това будно състояние няма ни спомен от всички земни
страдания, които човек е преминал, а остават само едни приятни
възпоменания за нещата, които са се случили. И от тази висота
човек ще вижда защо всичко е станало така.
Ако човек умре преждевременно, през останалите години
остава на Земята да работи невидимо и след това се качва горе.
Има някои, които умират млади, но не умират преждевременно,
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защото такъв е техния план.
Старите хора след заминаването си се прераждат след около
45 години. По-рано този период е бил по-голям. Децата се
прераждат скоро - след 1-2-5 години. Младите след заминаването
си се прераждат след 3-5-10 години.
В едно софийско семейство детенцето им умира на 6 години;
след няколко години им се ражда друго дете, което утешавало
майка си: „Не плачи, мамо, защото онова дете съм аз!”
Един баща, когато обича един син повече, дава му всичко,
защото в него ще се прероди, там е цялата погрешка.
Помятането подразбира, че жената не иска да изпълни Волята
Божия, това е грях.
Ако детето не иска да слугува на майка си, Господ го взема. Ако
майката не иска да слугува на детето си, Господ я взима.
Когато мъжът стане много твърд, турят го на противоположния
полюс, за да стане мек, и се ражда като жена. И обратното - когато
жената стане много мека, ражда се като мъж, за да стане потвърда.
Война е сега, тежки времена живеем. Ще останат много
инвалиди, но Христос ще отвори очите на ослепелите, ще обърше
сълзите на страдащите, ще възкреси мъртвите. Хората ще се
върнат на Земята по три начина: едни ще се преродят, без да
знаят, че са се преродили; други ще знаят, че са се родили, а трети
ще възкръснат.
Като поживеете няколко години тук на Земята, ще отидете
наново в пространството, дето ще прекарате също известно
време и пак ще дойдете тук на Земята.
Прераждането е благодат - дават ти се нови форми и условия,
за да прогресираш.
Животът не умира, но временно спира своята дейност на едно
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място и се пренася на друго.
Човек заминава за онзи свят, както е дошъл, без никакви
богатства, без никакъв имот. Материалните, физическите блага
той оставя на Земята, отдето ги е взел.
Някой казва: да умра! - Ами знаете ли, че като излезете от
тялото си ще дойдете до една врата, дето вратарите ще ви хванат,
ще ви оберат, ще ви вземат всичко, до иглица, нищо няма да ви
оставят. Вие още нямате тази опитност. Някои като умрат, все се
крият, дълго време ходят измежду хората. Някой път ще трябва
да минете през една баджарница, през втора, през трета, 44 са
те. Там ще опиташ много неща, и като излезеш, знаеш ли какво
ще стане с тебе? Няма да остане никаква форма от теб, ще се
изгубиш. Няма да знаеш какъв си, и кой си бил, Стоян, Драган.
Никаква форма няма да имаш. Няма да остане нищо, на което
да се опреш. Няма да мязаш даже и на един лист, който вятърът
повява из пространството. Ще дойдеш до положението на един
пътник, който е изгубил пътя си, пред очите на когото всичко е
мрак и тъмнина.
Някои мислят, че като умрат, ще отидат в друг свят; не, няма да
отидат в друг свят, но просто ще преминете от едно състояние в
друго, както става с бубата. Бубата като стои на листа и го чопли,
мисли, че това е нейният свят, но като се превърне в пеперуда,
получава крилца и почва да посещава цветята и изменя своите
възгледи за света. И ние, докато чоплим листата на материалния
живот, сме червеи, но като минем през пашкула и станем души,
облечени в хубави дрехи, ще схванем Живота в по-високото му
проявление... Питам: ако гъсеницата стане пеперуда, за какво й
са тези листа? Като почнете да се издигате, ще кажете на братята
си: „Аз оставям тези листа на вас - подарявам ви ги.”
„Дали скоро ще умра?“ Казвам: е, да умреш хубаво е, но не те
искат още. Не е добре да умреш, да заминеш от този свят без да
са те повикали, че да чакаш с години пред вратата на онзи свят.
Ти чукаш, никой не те приема, ти чукаш, никой не те приема. От
там ще ти кажат: „Не е време оше да дойдеш в този свят, ще се
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върнеш назад.“ Това е лошото! Има много такива души, които се
скитат между този и онзи свят, че не са нито тук, нита там. Това са
били все отчаяни хора, които се се самоубили.
Много хора като умрат, ходят инкогнито между другите... Между
другите хора са, но вие не ги виждате.
Ще кажете: да заминем веднъж от Земята, че да поживеем и ние
малко спокоен и красив живот. - Не се отива изведнъж в Ангелския
свят. След заминаването си от Земята, непробудените души
минават през един преходен свят, дето няма още истински ред и
порядък. Тук те престояват известно време, според степента на
своето развитие. Пробудените души, обаче, минават и заминават
този свят, без да се спират. Оттук те отиват в Ангелския свят - свят
на разумност, свят на истина и красота, свят на любов, свят на
вечна светлина.
Като идеш в онзи свят, понеже имат нужда от слуги за Земята,
ще те пратят на Земята тук, понеже познаваш земния живот,
познаваш Земята, ще те пратят между небесния и земния живот.
На някой грешник да помагаш, да го ръководиш. Вечерно време
той спи, ти ще идеш да му проповядваш. Той обича да пие вино,
ще започнеш да му проповядваш да не пие. Или може да е
месоядец, или да краде, или дълъг език има, ти ще дойдеш по
закона на любовта, той като спи, ти да го учиш. Туй е работата.
Като го отучиш от всичките тия навици, ще го спечелиш, ще идеш
в другия свят. Туй се счита за печалба, че си спасил една душа.
Като влезете в другия свят, той трябва да представя за вас
само една почва. Онзи, който не е работил в този свят, след като
замине, дълго време ще дреме или ще чака кармата му да узрее в
чистилището. Пък няма нужда да чакате с години да ви пържат в
чистилището. Тук, в Школата, в половин година можеш да минеш
чистилището, а там може да ти вземе 4-5 години. Защо ще чакаш
4-5 години, докато минеш чистилището, когато тук на Земята
може да прекараш този курс в 6 месеца. (ООК - и г. - 33 лек. - 12)
Човек, като изживее известно време на Земята, като си изкара
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работата, отива горе.
Като умира, отива в другия свят да вземе сила. Като няма кой да
го кредитира тук, отива в другия свят.
В същност, красивият живот е горе и онзи, който отива горе,
отива в красивия живот.
Заминаването от този свят може да го наречем издигане.
Когато отидеш в Невидимия свят, трябва да си готов. Ако не си
готов, ще те върнат. Не всеки, който отива горе е приет.
Никой не може да влезе в Духовния свят, докато не издържи
успешно своя изпит. Духовният свят е съвършен. Следователно,
ще издържите изпита си на Земята и след това ще влезете в
духовния свят.
Мнозина мислят, че душите на умрелите отиват далеч някъде
и прекъсват връзката си със своите близки. - Не, когато майката
замине за другия свят, душата й влиза в душите на децата и
продължава да живее. Докато е живяла на Земята, тя е била
слугиня, а в онзи свят тя става господарка, оттам диктува и нарежда
работите. Заминалият за онзи свят не остава там, а продължава да
живее в сърцата, в умовете, в душите и в духовете на своите братя,
останали на Земята.
Вашите заминали се вливат във вас и ви предават от своята
светлина, топлина и сила. Ако между баща ви и вас има добра
връзка, т.е. ако се обичате, като замине за другия свят, той ще се
влее във вас и ще увеличи светлината на ума ви, топлината на
сърцето ви и силата на вашето тяло. Ако не се обичате, той пак ще
се влее във вас, но ще изпитате понижаване в светлината на ума
ви, в топлината на сърцето ви и в силата на вашето тяло. Същото
става и при заминаване на ваши приятели или неприятели. Който
заминава за онзи свят, трябва да повдигне температурата на
ближните си, а не да я понижи.
Защо трябва да живеем добре? И в оня свят трябва да имаш
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ценностите на добрия живот, които ще занесеш. В оня свят като
идеш, какво ще занесеш? В оня свят като иде един обикновен
човек, може да живее само 45 години. Толкоз пари има, като изяде
парите, трябва да се върне. Там не обичат скитници да има. Трябва
да знаеш да работиш.
На Небето приемат само учени хора, които са напълно узрели.
Който отиде там, веднага ще му се даде работа, която трябва
да свърши добре - там не приемат хора без работа. Който влезе
неподготвен в онзи свят, ще го оставят два-три дена като гост и
след това ще му възложат някаква работа - не може ли да я свърши,
ще го изпратят отново на Земята.
Ако нямаш никакъв занаят, ще те интернират. Прераждането
не е нищо друго, освен интерниране. Ще те върнат в този свят, да
се научиш да работиш. В този свят трябва да се научиш. Като идеш
в другия свят, какво ще правиш? Най-първо законът на любовта
трябва да разбираш.
Любовта е един свят, трябва да се научите да обичате, понеже
чрез любовта ще си въздадете работа. Ако не обичате, пак се
връщате на Земята. От невидимия свят ще дойдете на Земята да
обичате хората. Ще се учите да обичате. Сега това е предисловие
на любовта. Ще те пратят да проповядваш само на един човек,
пък той е лош, не слуша. Нямаш право да го насилваш. Ще вървиш
след него ден след ден, нощ след нощ, той като върви надолу и
ти ще вървиш, като се качва и ти ще се качваш, ти ще страдаш
и ще се радваш с него заедно. Неговият живот ще бъде и радост,
и страдание. Ако те слуша, ще се радваш, ако не те слуша, ще
скърбиш. Тъй ще работиш с един човек 10, 20, 30, 40 години. Като
не те слуша 40 години, ще го напуснеш, ще те пратят при друг.
После трябва да се научиш да мислиш. Пратят те да идеш да
учиш някого. Че при даровитите деца, които са гениални, има
напреднали същества, които ги учат. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ изд. 1998 г. София - 303)
Когато една душа напусне Земята, тя прекарва 45 години
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в невидимия свят, дето й правят подробни изчисления и
измервания, т.е.определят й хороскопа.
Един ден, когато влезете в Духовния свят, вашите мисли и
чувства ще станат обективни и като ги видите, ще се засрамите от
себе си, ще разберете, че не сте готови за този свят, и ще пожелаете
по-скоро да слезете на Земята, за да работите за съграждане на
своето светло бъдеще. Затова именно човек се преражда - работа
се иска от него.
Обикновеният човек се преражда на всеки 45 години. Ако той
слиза на Земята да се учи, разумните същества му определят в кое
семейство ще се роди. Той няма свободен избор. Ако човек идва
на Земята съзнателно, да помага на хората, той има свободен
избор, да се роди дето иска. Колкото по-напреднал е човек в
развитието си, толкова по- голяма свобода има при слизането
си на Земята. Гениалните хора и светиите идат рядко на Земята,
когато човечеството отбелязва епоха в своя живот. Великите
Учители пък идат на Земята през всеки две хиляди години. Те
внасят голямо преобразование в човешкия живот.
Каже ли силният, че търси своето право, невидимият свят го
изпраща на Земята като животно; каже ли слабият, че иска своето
право, невидимият свят го изпраща на Земята като човек. Желае
ли правото на всички, невидимият свят го изпраща в ангелския,
в Божествения свят. Тъй щото, който иска правото на силния,
животно става... Който иска правото на слабия, той се смирява
и човек става. Който иска всички същества да бъдат добри, той
е между ангелите вече... Някой казва: “Обидиха ме.” Питам, като
животно, като човек или като ангел те обидиха? Ако са те обидили
като човек, и ти искаш да станеш силен, да си отмъщаваш, тогава
и тебе, и противника ти, ще ви изпратят в животинското царство:
тебе ще направят вълк или хърт, а него - заек. Ти ще го гониш,
а той ще бяга. Цял ден ще викаш: “Ха-ху, ха-ху, ще гониш заека.
Защо? - Защото са те обидили... Ако пък си обиден като слаб
човек, който не иска никакво отмъщение, невидимият свят ще
изпрати и двама ви в човешкото царство: тебе ще постави като
господар, а противника ти - като слуга, и ще ти каже: “Сега като
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господар, изправи погрешката на твоя противник.” След това ще
те наблюдава как постъпваш. Опиташ ли се да разрешиш въпроса,
както копоят постъпва спрямо заека, веднага ще приемеш
неговата форма.
Ще кажете, че и чрез прераждане може да се подмлади човек.
И това е възможно, но трябва да прекараш 45 години в невидимия
свят, докато намериш баща, чрез когото да се родиш.
Като грешим много, ще бъдем заставени да се прераждаме в
плът и кръв. Ще обикаляте тогава около някоя жена или мъж, ще
ги молите да ви спасят - да ви създадат ново тяло, но това ще бъде
само предговор на спасението.
За да дойде на Земята, душата трябва да си намери баща и
майка, които да подпишат договор, че са съгласни да я приемат
и отгледат.
Когато наближава някоя душа да дойде на Земята, тя кацва
върху главата на някой човек, и той започва да я залъгва да слезе
на Земята. Щом слезе на Земята, във форма на малко дете, то
започва да плаче, но веднага го окъпват, дават му млечице, товаонова, турят го в люлка и започват да го люлеят, докато се укроти.
Какъв смисъл има животът, който трае само един ден? Това е
живот на еднодневката. При това, често ние срещаме случаи,
когато някой човек се роди сутринта, живее до вечерта и умира.
Каква култура може да има в такъв живот?... Красотата на живота
седи в дългия разумен живот.
Хората са съществували и преди историческите времена,
съществуват и днес; те се раждали и прераждали, благодарение
на което придобивали по нещо ново, усъвършенствали се. Човек
се преражда, но с нови имена.
Който се е родил от баща и майка, ще се ражда и преражда
много пъти на Земята. Глупавият ще се ражда и преражда, докато
стане умен. Обикновеният трябва да стане талантлив, гениален,
светия, Ангел и т.н. Ако за всяко живо същество няма условия да
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се развива, животът губи своя смисъл.
Има три причини за прераждане: първата е, че има души, които
са дошли за изкупление; втората е, че има души, които са родени,
за да се усъвършенстват и трета е, че има души, дошли да помагат.
Законът за прераждането е закон за изкупване и освобождаване
на човека от погрешките на миналото.
Както си ял и пил, без да мислиш за последствията, сега ще
бъдеш герой да понесеш закона за възмездието върху себе си - ще
благодариш на този закон, че ти дава възможност да се изправиш.
Ти обичаш ли да си похапваш и попийваш? - Обичам. - Значи,
ти си същият Иван, когото аз познавам. Днес си се преродил на
Земята, да си изплатиш старите дългове и да се научиш да живееш
правилно - нови дългове да не правиш.
Защо хората се плашат от прераждането? Защо този въпрос ги
поставя в противоречия?
Някои от съвременните хора считат красивите, хубавите неща,
за лоши. И след това, като заключение на своите разбирания,
тези хора считат прераждането за нещо страшно в техния живот.
Прераждането е страшно, но за грешните хора, а за праведните то
е благословение. Прераждането е икономия в Природата. Защо
някои хора не приемат прераждането? - Защото те не искат да
изплащат дълговете си, или най-малко не искат да ги признаят.
Когато човек дойде на Земята и признае прераждането, той
трябва да се наеме с изплащането на всичките си дългове, които
е направил в миналото.
Следователно, когато човек не приема прераждането, той
прави това, защото интересите му го диктуват.
Ако някой човек ви е причинил зло в миналото, ще го хванете за
врата и ще го накарате да изправи погрешката си. Може би, вашият
лош живот се дължи на злото, което той ви е причинил в миналото.
Добре е, ако този човек може да изправи погрешката си, но какво
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ще каже, ако не може да я изправи? Ще почне да се извинява, но
понякога извинението е празна работа. Ти си сиромах, измъчен,
но извинението не подобрява живота ти. Ако извинението не ти
помогне, ще кажеш, че не вярваш в прераждането. Това е друг
въпрос. Оня, който вярва, той носи отговорност за погрешките си;
който не вярва, пак носи отговорност, но не знае защо страда и
как да изправи погрешките си.
Един млад американец се влюбил в една мома, която упътил в
разблуден живот, от който тя изтощила своето здраве, щото найсетне умряла. Момъкът станал свещеник, оженил се и тая именно
мома, която тоя развратил, се преражда в негов син, който тоже
сега се развратява и много скъпо коствало на бащата.
Два момъка се сбиват и в борбата единият убива другия. - Коя е
причината да става убийство? Някоя мома. Момата има отношение
и с двамата, чрез което събужда тяхната ревност. Момъкът, който
остава на Земята се оженва за момата. Другият заминава за онзи
свят. Ако не беше заминал за онзи свят, другарят му нямаше да се
ожени. - Как ще се примири убитият? - Като се прероди. Той ще
се роди в дома на младите. Значи, детето, което родят, ще бъде
убитият момък. Ще кажете, че те не го искат. Това не зависи от тях.
Който отнема живота на някого, той му дължи друг живот. Засега
човек не е свободен. И като се жени, не е свободен, и като ражда,
пак не е свободен. Никой не се жени по свобода. Или майка му
ще го ожени, или баща му, или приятелите му, или обществото.
Мойсей, който беше велик адепт, трябваше да се ожени, за да се
прероди чрез него убитият египтянин. Той отне живот и трябваше
да плати пак с живот.
Ако някой е оглупял, то е, защото той е употребил своето
знание за развратяването на хората. Такъв човек в следующото
прераждане ще бъде изпратен като един първокласен глупак,
със свързан ум и ограничени, свързани дарби. Вижте един човек,
който е сакат; казвате: „Горкият човек.” Добре, но той в миналото
е изпочупил много крака и ръце на другите и затова сега Господ
го свързва в ръцете и краката. По този начин можем да изясним
много от нашите страдания.
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Каквото човек дава на другите, той пак го взима назад. Каквото
бащата и майката дават, те пак го взимат назад. Според закона на
прераждането, бащата дава тяло на своя син, но в друг живот той
ще стане син или дъщеря на сегашния си син, който по този начин
ще се изплати на баща си.. В третото прераждане синът пак ще
стане баща и т.н.
Като ученици, вие трябва да работите съзнателно върху себе си,
да прилагате правилата и методите, които ви се дават в Школата.
Вашето бъдеще зависи от работата ви. „Каквото посеете, това
ще пожънете.” - казва българската поговорка. Религиозните
наричат това закон за „възмездие”. Индусите го наричат закон на
„кармата”. Учените го наричат закон за „наследствеността”. Какво
име ще се даде на този закон, това не е важно. Важно е, че хората
са се наплашили от живота и не искат да живеят. Като чуват, че
има прераждане, още повече се плашат. От кое прераждане се
плашат? Има два вида прераждане: естествено, когато духът се
преражда, преминава във все по-високо състояние на съзнанието,
и изкуствено, когато духът минава от една форма в друга, за
да изплаща дълговете си. Свободният човешки дух седи над
условията: над закона за кармата, над закона за наследствеността,
над закона на прераждането. Той е господар на всички условия.
Щом е дошъл на Земята, човек трябва да работи правилно,
да ликвидира с кармата си още в този живот, да не става нужда
пак да се преражда. Да се преражда човек, това значи да живее
в закона на кармата. Да се ражда, това значи да живее в закона
на благодатта. В този закон човек расте и се развива, без никакво
прекъсване на съзнанието. Сега, като слушате да се говори по
тези въпроси, някои остават недоволни. Те мислят, че въпросът
за прераждането не е важен, понеже в този момент пари нямат,
хляб нямат - гладни са. Въпросът за парите и за хляба може
лесно да се разреши. Щом влезе в закона на благодатта, човек
ще има и пари, и хляб, и дрехи. Каквото пожелае, лесно може
да го придобие. Обаче, какво трябва да прави докато дойде до
това положение? Ще кажете, че докато дойдете до този закон,
вие трябва да се раждате и прераждате, да се усъвършенствате.
Това зависи от човека. В един живот той може да се развие, да
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ликвидира със своето минало и да влезе в закона на благодатта.
Докато прави разлика между хората, между едно и друго верую,
човек не е влязъл в този закон. Докато хората спорят кой е спасен,
те не познават още религията. Въпросът за спасението на душите
се отнася до Бога. Той се грижи за спасението на хората, а всеки
човек трябва да мисли за себе си, да спазва великите закони на
Битието, да върши Волята Божия.
Казано е в Писанието: „Невъзможните неща за човека, са
възможни за Бога.” - Какво означава този стих? - Ако човек следва
разумните закони на живота, тази работа, за свършването на
която се изисква дълъг период от време, ще се свърши в 24 часа.
По този начин, кармата на хората може да се ликвидира в кратко
време и животът им да се подобри. Прераждането, като условие
за ликвидиране на кармата, има отношение към обикновения
човек, който свършва работата си за 2,400 години; обаче, като се
съберат усилията на талантливия, гениалния и светията на едно
място, те могат да свършат същата работа за един ден. В това се
крие силата на вярата. Казват: „Повярвай в Господа Исуса Христа,
за да бъдеш спасен ти и домът ти.” Ония, които цитират този стих,
вземат механическата му страна. Ние имаме предвид вярата на
светията, на гениалния и на талантливия, които са познали Бога
и прилагат Неговите закони. Само за тях времето се съкращава.
Кога ще дойде Божият съд? Когато Божествената светлина влезе
в умовете на хората и те започнат да виждат ясно всичко, каквото
са направили в сегашния и в миналия си живот. Те се намират вече
пред нова задача, да изправят живота си, да изправят всичките си
погрешки.
Щастието не се придобива чрез закона на еволюцията, нито
чрез раждане и прераждане. Чрез раждане и прераждане човек
изкупва греховете си, а щастието принадлежи на новата епоха.
Първо човек трябва да ликвидира с кармата си, с прераждането
си, да стане едно с Бога и тогава да дойде до новата фаза на
живота - до щастието.
Има една история, в която са писани само хубави работи.
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Но има една история, която хроникира нещата точно, както
времето ги хроникира Там всичко е поставено на филм. Поставят
филма, и вие гледате картини от най- ранното си детство до 120
годишна възраст. Там всичко е отбелязано: какво си говорил, как
си постъпвал. Съдиите само гледат и се усмихват, без да кажат
нещо. Всеки, който вижда своя филм, казва: Искам да се върна на
Земята, да изправя погрешките си. Тоя филм продължава цели 45
години, след което човек отново се връща на Земята, да изправи
погрешките си и да продължи учението си.
Раждането подразбира именно това, че не за пръв път човек
иде на Земята. Колко пъти човек е слизал от парахода и спирал на
земното пристанище! И след това ще ме убеждават, че за пръв път
живея. Ако едно дете иде за пръв път на Земята, отде е научило
толкова похвати в доброто и в злото? Отде се е научило да краде,
да лъже? Ако това е в реда на нещата, разбирам, но всичко не може
да бъде така. - Добре е хората да се раждат един път на Земята. Може би за пръв път идват в България, но те носят своя багаж със
себе си, те носят своята стара култура. Тия, които отиват за пръв
път в Америка или в България, и там, и тук носят своите слабости
и добри черти.
Не мислете, че младият е невежа, че нищо не знае. Той носи
знанието в себе си, но като слиза на Земята, всичко забравя. - Защо?
- Три ангела го поемат, приспиват го, потапят го в едно езеро, за
да забрави всичко. След това го връщат отново на Земята. (НОВИЯТ
СВЕТИЛНИК - изд.1946 г. София - 85)
Възлюбете живота. Това е задачата на всеки човек.
Всеки ден човек трябва да разрешава важния въпрос за себе
си, защо е дошъл на Земята и каква работа трябва да свърши. На
всеки човек е дадена определена работа, която той непременно
трябва да свърши.
Казвам: всеки да остане на своя пост, и при това положение
да служи на Бога. Разните служби, които заемате, са условия,
елементи, необходими за решение на задачите ви.
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Едно трябва да знаете: всички противоречия, всички трудни
положения, в които се намирате, не са нищо друго, освен задачи,
които вие, като ученици, трябва да решите. От решаването на тия
задачи зависи вашето усъвършенстване. Някои от тия задачи са
належащи, още днес трябва да се решат; други търпят отлагане,
но все пак трябва да се решат.
Мнозина се запитват: каква е нашата задача на Земята?
Най-първо трябва да създадете стройни тела, стройни сърца и
стройни умове.
Нашата задача е да възпитаме и очистим ума си и да
облагородим сърцето си. Това не може да се постигне в един, в
два, в три, в пет или в десет дни и месеци, но се изискват години
усилена работа. Някои окултисти твърдят, че за да се постигне
това нещо изискват се поне 777 животи и то епохални, през които
човек да е играл някаква велика роля. Покрай тези животи има
още много незабелязани.
Докато изучи законите на физическия свят, човек трябва да
мине през 777 прераждания. Във физическия свят се преплитат
и останалите два свята - Духовният и Божественият, които се
изучават едновременно. Задачата на човека е да научи законите
на Любовта, да може правилно да я възприема и предава. Ще
кажете, че Любовта е майка на човека. Други пък признават само
физическата си майка. И това положение е вярно, но коя ще бъде
истинската ви майка, щом сте минали през 777 прераждания?
Който живее в любовта, той е сам на себе си майка, баща, брат и
сестра.
Вие сте минали най-малко през 30-40 прераждания: женили сте
се 30-40 пъти, имали сте много жени, деца; имали сте коне, овце,
говеда. Някои от вас са били царе, заповядвали са на хората, а сега
са прости, невежи. Казвате: „Какво да правим сега?” Чудно нещо,
едно време като царе и царици, князе и княгини оправяхте света.
Сега нищо ли не знаете? Де отиде вашето знание? Де отива захарта,
като се тури във водата? - Разтваря се и отива между частиците
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на водата. Захарта не се губи. Ако вие сте изгубили знанието си,
това показва, че то е сянка на истинското знание, то не е реално.
Всичко може да загуби човек, но не и царственото в себе си. То
е любовта, която трябва да задържи. Царственото в човека е
любовта. Царственото в човека е знанието. Царственото в човека
е свободата. Следователно, задръжте в себе си царственото.
Човек ще изучава много пъти едни и същи неща, ще ги забравя,
отново ще ги изучава, докато най-после станат в него втора
природа. Истинското знание е това, което никога не се заличава
от съзнанието на човека. Според теорията на прераждането,
вие сте дохождали много пъти на Земята и в някои от своите
прераждания може да сте били виден адепт в Индия, да сте имали
последователи, да сте учили хората на великото знание, а днес
нищо да не помните. Защо? - Отклонили сте се от правия път,
вследствие на което всичко сте изгубили. Сега трябва отново да
работите да придобиете старото знание... Ако човек не иска да
регресира, а желае да запази знанието си, той трябва да живее
абсолютно чист живот. Само при такъв живот човек може да
запази знанието си. да даде простор на духа си и да работи със
законите на живата Природа... Каквото знание придобият, те
трябва да го обработят в себе си и част от него да дадат на другите.
Сега искат да ни кажат, че в света има много прераждания и
от там се явява кривата страна на окултизма, който казва, че като
има много прераждания, то втори път като се преродя, тогава ще
подобря живота си. Не, ти си от мързеливите ученици и Природата
ще те отбележи с особени знаци. Ти не туряй в себе си мисълта,
че много пъти ще се прераждаш. Второто прераждане ще бъде за
втори клас; седмото прераждане - за седми клас.
За утеха някои казват, че като се преродят втори път, тогава ще
се подмладят. Ако сега не се подмладят, и в другото прераждане
няма да се подмладят.
Ще кажете, че не можете да приложите любовта сега, но ще я
приложите в бъдеще, в друго някое прераждане. Няма защо да
отлагате. Това, което предстои на човека да свърши, може да го
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свърши в един ден, а може и в продължение на много години.
За предпочитане е човек да свърши работата си в един ден,
отколкото да я отлага. В Божествения живот има само един ден.
Като кажете, че можете да свършите работата си за един ден, това
значи да живеете в Божествения свят.
Обръщайте внимание на всичко, чрез което Бог се проявява.
Само така човек може да се възпитава. Казвате: Да оставим
възпитанието за бъдещето, когато се преродим. - Ти сега си
прероден и нищо не си научил. Каква е вероятността, че като се
преродиш втори път, ще бъдеш по-добре. Ако в бъдеще се родиш
при по-лоши условия? Днешният ден е най-добър; той носи найдобри условия за човека.
Не казвайте, че не е дошло още времето за любовта към Бога. Кога ще дойде това време? - В другото прераждане!... Не може да
отлагаш нещата, да не свършваш работата си и да казваш, че е
добро.
Ще е зле да чакате при друго прераждане да се поправите.
И тъй, дръжте в ума си идеята, че вие сте даровити и можете да
постигнете всичко, което желаете. - Кога? - Още днес. Не отлагайте
нещата за друг живот, за друго прераждане. Отлагането изопачава
човешкия характер.
Прераждането подразбира непреривно подмладяване или
постоянно увеличаване светлината на ума, постоянно усилване
пламъка на сърцето и постоянно разширяване полето на силите,
които действат в нас.
Законът за прераждането изправя всички мъчнотии. Един човек
може да бъде убит десет пъти на Земята, т.е. в продължение на
десет прераждания, но Господ ще го изпраща пак на Земята и ще
му даде всички условия да се развива. Ако той е убит като просяк,
в следното прераждане Бог ще му даде големи възможности: ще
го направи талантлив, после гениален, след това светия и найпосле ще го направи цар.
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Като се ражда и преражда, човек изучава закона на жертвата.
Той е готов да се жертва за благото на своите ближни, които един
ден ще съзнаят всичко, което той е направил за тях.
Казвате:колко пъти човек се е прераждал? Безброй. Всичките
окултисти казват, че има седемстотин седемдесет и седем
прераждания кардинални, дванадесет Божествени, а седемстотин
седемдесет и седем кардинални, дето велики работи върши. А
дванайсет прераждания, където двете сродни души се явяват.
Някой казва: ”Дали тази е моята сродна душа?” Тия, сродните
души, в цялото развитие на човешката еволюция, дванадесет
пъти се срещат на Земята и като се срещнат, цяла една еволюция
образуват на Земята.
Раждането е велик свещен процес. Днес то е опорочено, затова
в бъдеще ще се измени.
Ще дойде ден, когато жените ще раждат по нов начин.
Докато служи на злото, човек живее в закона на раждането и
прераждането. Откаже ли се от този закон, той служи на Доброто
и влиза вече в закона на вселяването.
Щом влезеш в епохата на истинското развитие, имаш чистота,
законът на жененето и раждането вече ще се измени. Хората
вече няма да се женят, да се раждат и въплътяват по този начин,
както е било досега... И всички ние ще почнем да дохождаме чрез
вселяване, а не чрез раждане, въплътяване.
То е от Бога. Новораждането се предшества от голяма скръб,
голямо страдание. Това се нарича ускорена ликвидация на
кармата и са родилните мъки на новия човек. Защото всеки, който
иска да работи за едно велико дело, за Бога, трябва да е свободен
от карма, а това се постига чрез ускорена ликвидация на кармата чрез страдания. Това, което трябва да плати, останало от многото
прераждания, в този случай се плаща в много по- скоро време, за
да стане и по-скоро свободен гражданин на Новия живот.
И на Никодима е казано, че ако не се роди от вода и дух, не

60

ЖИВОТ, СМЪРТ, ПРЕРАЖДАНЕ, КАРМА

може да влезе в Царството Божие. Значи има две раждания, но не
прераждания.
Често запитват: „Как може да се влезе в Царството Божие?”... Когато се родите... Думата „раждане” съдържа велика идея, която
Бог е вложил в Духа.
Прераждането е процес, а раждането един завършен цикъл от
този процес.
За да служи на новото, човек трябва да се новороди. Затова,
именно, Христос казва: „Ако се не родите изново, не можете да
влезете в Царството Божие.”
Ние трябва да имаме желание да се новородим духовни. Още
преди раждането ни изново ние искаме да бъдем щастливи, но
това не може. Чак когато човек се роди изново, ще бъде щастлив.
„Ние сме се родили вече.“ Тъй, физически, вие сте родени.
Да допуснем, че досега вашият живот е бил нещастен, отсега
нататък вие може да го направите щастлив. Как? Вие може да се
родите духовно и вашето духовно раждане да се съвпадне с едно
щастливо благоволение на съществата от по-висшите йерархии.
Туй е, което Христос нарича „новораждане“. Може да се родите,
без да умрете, и пак да живеете в тялото си. Целият ви живот ще се
измени, всички нещастия ще ви напуснат и отгоре започва едно
благоволение. За да дойдете до това щастливо съчетание под
ръководството на тия висши йерархии, които да се заинтересуват
от вас, вие трябва да намерите своя Учител и да нямате абсолютно
съмнение в Него. В небето в този, висшия живот, съмнението е
изключено.
И когато всеки от вас почувства, че се е родил, тогава ще се
избавите и ще разберете смисъла на живота. Защото мнозина
от вас не сте се родили още, а се прераждате и в прераждането
трябва да се родите един ден, и ангелите да кажат за вас: „Роди се
в града Дави- дов.” Във всяко сърце и във всяка душа трябва да се
роди Христос.
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В раждането се крие една велика сила на движението; то е найсилният импулс, който може да се даде на човека.
Многобройните ваши мисли толкова струват, че не можете
да ги впрегнете да свършат една свестна работа; те не могат да
усъвършенстват вашия живот. Обаче, когато дойде оная основна
Божествена мисъл, тя ще бъде жива и едно с вас; ще се развива,
като новородено дете. Туй, което християнството нарича „идване
на Духа”, то е тази Божествена мисъл, която едни наричат
подсъзнание, други - съзнание, трети - свръхсъзнание... Когато
дойде във вас туй положение, вие ще усетите мир, постоянна
радост, която не се менява.
Законът за новото раждане подразбира изпълнение на волята
Божия. Не е мъчно човек да изпълни волята Божия. Мъчнотията
лежи в неразбиране на живота.
Христос е дошъл да покаже, че трябва да се борим със смъртта,
да я победим и да възкръснем. Това означава рождението.
Човек трябва да слиза на Земята доброволно и да знае, защо е
дошъл. Той трябва и доброволно да замине за другия свят. Щом
и едното, и другото става с насилие, човек още не се е пробудил.
Човек трябва да бъде буден и на този, и на онзи свят.
Възкресението не е нищо друго, освен влизане в Рая.
Какво означава думата възкресение? - Да възкръснеш, значи да
оживееш.
Туй, което хората наричат възкресение, то е раждане, тъй
наричат християните възкресението - да излезе от гроба.
Под думата „възкресение” разбирам борбата и победата на
едно дете върху смъртта. И затова се ражда човек - за да се бори
и победи смъртта. Когато победите смъртта, ще дойде денят на
възкресението.
Кой може да възкръсне? - Всеки, който придобие свобода на
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душата си, той е възкръснал. Който придобие сила на духа си, той е
възкръснал. Който придобие светлина на ума си, той е възкръснал.
Който придобие доброто в сърцето си, той е възкръснал, той е
оживял. Достатъчно е човек да придобие свобода, сила, светлина
и доброта, за да възкръсне, да оживее.
Един брат попита: „Нали това възкресение се разбира и
духовно, и физически?” - Два вида възкресение няма. Има само
едно възкресение - то е пробуждане на съзнанието, протичането
на Любовта в човека, то е свързване с Бога, то е познаването на
Бога. Нали е казано: „Това е живот вечен, да позная Тебе Единаго,
Истинаго Бога и Христа, когото си изпратил.” Да познаеш Бога,
това значи възкресение. А познаването на Бога става чрез Любовта
към Бога.
Щом възкръснеш, ти ставаш безсмъртен.
Който възкръсне ще бъде свободен от закона на кармата, от
всички недъзи. Възкръсналият живее на Земята така, както на
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Небето, дето всички изпълняват Божията воля с любов.
Време без ограничение се нарича вечност.
Животът се проявява в безброй форми, но сам по себе си той
е без начало и без край... Всички форми в света да се разрушат,
животът няма да изчезне.
Освобождаване на човешкото съзнание от всички ограничения
и заблуждения, от всичко отрицателно: от болести, бедствия,
старост и др. - това значи вечен живот - живот на безсмъртието.
Тия, които са спазили великите Божии закони, те живеят вечно.
Затова и Писанието казва: „Грешните ще изчезнат от лицето на
Земята.” Това подразбира, че развитието на тия същества ще се
прекрати.
Животът и смъртта са в зависимост от спазването на великите
закони на Природата. Ако спазва тия закони в аб-солютен смисъл
на думата, човек е дошъл до безсмъртието. Не ги ли спазва, той
живее в областта на смъртта.
Повдигнете съзнанието си към Бога и кажете: Господи
благодарим Ти за ума, за сърцето, за душата и за духа, които си ни
дал. Отсега нататък ще работим така, че да Те познаем, да влезем
във вечния живот.
Ние не трябва да стоим на едно място. Умът, сърцето, душата
и духът ни трябва да бъдат в постоянно движение. В разумното
движение е Любовта.
Седмото тяло е на любовта. Когато се облече в тялото на
Любовта, най-красивото и съвършено тяло, човек може да се
яви при Бога. Дрехата на любовта включва в себе си дрехите
на мъдростта и на истината. Който се е облякъл с трицветната
дреха на Любовта, на Мъдростта и на Истината, той е опитал
топлината на любовта, светлината на знанието и на мъдростта,
както и силата и свободата на истината. Да облече човек дрехата
на великата Любов, мъдрост и истина, това значи да е придобил
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вечния живот,т.е. животът на безсмъртието.
Ще бъдете при праведните. От съвременните хора при
праведните ще дойдат.
От праведните - при светиите.
От светиите - при ангелите и от ангелите - при Бога.
Туй е един път, по който постепенно ще минеш. От стъпка в
стъпка. И като идеш при Бога, тогава ще се върнеш да слугуваш на
Земята. Който не е ходил при Бога, той не може да слугува. Веднъж
човек ще слезе да се учи на Земята и след като завърши науката,
ще иде при Бога. Втори път като завърши, ще дойде пак.
Свети Иван Рилски е идвал пак на Земята, но не чрез прераждане,
а чрез вселяване. Този светия е идвал под името Йосиф и работил
тук, във Варна и Месемврия - той е който подготви освобождението
на България. Тогава е живял около 80-90 години. Към края на
този век свети Иван Рилски ще дойде пак, но и засега работи в
пространството за българския народ. Най-напредналите духове в
българския народ са Кирил, Методи и цар Борис. Кирил и Методи
са славяни. Те ще се явят чрез въплъщение до края на този век, за
да подготвят духовно този народ и ще повдигнат славянството.
Казакова ще дойде след четири години чрез въплъщение на
физическото поле, а д.р Миркович - след две години. Те се явяват
да подготвят душата на този народ.
Цар-освободител е бил оръжие на Духа, който обединява
славянството.
Цар Борис Български е сега на физическото поле, в България.
Сократ например е един мъдрец, който е познавал Христа, а
това явства от сегашното му особено появяване в Толостоя. Да,
Сократ е сегашния Толстой - той е живял едно време в Гърция.
Толстой е същинското прераждане на Сократ.
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С Ъ ДБ А
[ОСЪДЕН СИ СПРАВЕДЛИВО]
Ние създаваме тази съдба... - от хиляди години.
Твоят живот е бил определен, преди да си се родил... Ще
съгласиш с онзи ред на нещата, който е определен още преди
слизането ти на Земята.
Господ е написал съдбата в човешката ръка. Не само е написал.
Ако някой не вярва, аз може да му чета по ръката и да му кажа
какво ще стане.
Съществува два вида съдба или наказания - за зло и за добро.
На Земята наказват само онези, които правят пакости и злини...
колкото по-голямо е престъплението, толкова по-голям шум се
вдига около него... На Земята няма закони, които да разглеждат
добрите дела на хората и да им отдават заслуженото. На Земята
съдят само престъпниците и злосторниците. На Небето е точно
обратното - там се интересуват от добрите дела на хората.
Провидението е основната точка, от която произлиза
неизбежността... Защо ви преследва съдбата - защото сте в
несъгласие с провидението. Защо не ви преследва съдбата?
Защото сте в съгласие с провидението.
Външно или вътрешно, всички хора минават под ръката на
съдбата, която им прави разтривки... Никой не може да избегне
разтривките.
Когато се оплаква мъжът от жена си, че тя хапе, Господ какво ще
направи? Ще я чукне, тя ще умре, и той ще се освободи. Жена, като
се оплаква от мъжа си, Господ какво ще направи? Ще го чукне,
и мъжът умира... Той чука със средния пръст; средният пръст е
законът на Сатурн, на съдбата. В закона на Божествената Правда
всеки ще пожъне, каквото сее. Искам да бъдете свободни от
вашите стари навици и очите на вашия ум трябва да са отворени,
когато Господ почва да чука. Щом си извадил жилото, Господ ще
те чукне.
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Питам: кой от вас няма да бъде разпнат? На кого от вас Пилат
няма да каже, че има власт да го разпъне, но има власт и да го
пусне? И вас ви очаква същата съдба, каквато имаше Христос.
Следователно приемете участта си доброволно, както Христос
прие своята.
Слушате ли някой да плаче и да се оплаква от съдбата си, ще
знаете, че той е слаб човек. Силният не се оплаква. - Защо? - Защото
Бог се е вселил в него. Той е пожертвал живота си в служене на
Великия.
Не мислете, че в света хората сами уреждат своите съдбини. Те
ще забележат, че сега Господ много лесно урежда съдбата им.
В Германия имало един лекар за такива, които имали изкривени
челюсти. Като отивал такъв болен при него, той силно го удрял
по едната страна, после по другата, и тъй го изпращал, нищо не
му вземал, а онзи побутвал се под брадата, но просветвало му,
и всичко се намествало. Тъй и вас съдбата понякога ви удря. Ти
влезнеш при нея да се оплачеш, но Господ като те удари силно от
едната и после от другата страна, и ти каже „вън!“, ти ще се хванеш
за главата и като излезнеш, казваш: „Аз поумнях“. Само животът
на изпитанията и страданията, и то не само на индивидите, но и
на народите.
Аз казвам само едно: ти си длъжен да се подчиниш на Бога. Не
му слугуваш и затова всички тия неща са те сполетели, никаква
друга съдба няма в света. И в деня, когато ти се подчиниш на Бога,
на съдбата си, всички други неща ще ти се подчинят.
Когато съдбата ви стегне, започвате да мислите за Бога, за
Христа - искате помощ.
В каквото положение да ви поставят, трябва да знаете, че това
е вашата съдба - работете върху себе си, за да подобрите съдбата
си. Това се постига само по един начин: като служите на Бога с
всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката
си сила - с други думи казано, да служим на Господа с всичките си
мисли, чувства и действия.
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Човек трябва непрестанно да се моли, за да бъде във връзка с
Бога. Съдбата трябва да се предаде в Негови ръце с вяра. Той ще те
докара някога на косъм, но не ще те остави.
Онова, което може да освободи човека от неговата съдба, това
е Любовта му към Бога, чрез която ще научи закона на служенето.
Когато човек реши да започне да служи на Бога, тогава той се
освобождава от своята тежка съдба, от тъмното робство, в което
е изпаднал. Приложете всички ваши хубави желания и светли
мисли! Бъдете смели и решителни, и Божието благословение ще
дойде върху вас! Помощ ще ви дойде първо чрез добрите хора на
Земята, които Павел нарича светии. Свържете се с всички добри
хора, които работят с любов за Божието дело, без разлика на
тяхната народност, или тяхното религиозно верую.
Студент си. Професорът те обиди нещо. Крайно възбуден, ти
казваш: „Аз ще му дам да се разбере! Ще ме помни!... И съдбата
постъпва като професора - къса студентите. Защо ни къса
съдбата? Защото мислим, че тя нищо не може да ни направи.
Искаме да я победим. Има философи, които също казват: Можем
да победим съдбата. Едно е вярно: Можеш да победиш само това,
което си направил. С него можеш да се справиш, обаче, има
една съдба, която никога не можеш да победиш. Главата си ще
разбиеш, но нея няма да победиш. Като дойдеш до нея, кажи й:
„Много знаеш, господин професоре! Когато пожелаеш, можеш
да ме скъсаш.“ Като излезеш против нея, тя ще те стъпче на общо
основание.Тя тъпче всеки, без разлика; не тъпче безразборно, но
без разлика. Справедлива е съдбата. И царския син да направи
грешка, професорът ще го накаже. Ако царският син вземе ореха
от ръката на бедното дете, няма ли съдбата да го изобличи? Има
неща в света, които са еднакво задължителни и отговорни за
всички хора - царски син да си, ти трябва да ги изпълниш... Щом
влезе в главата ти една лоша мисъл, изхвърли я навън. Изхвърлете
лошите мисли от главата си и ги оставете на мястото им. Всяка
лоша мисъл, лошо чувство и лоша постъпка са форми, които
трябва да се поставят на мястото им. Ако не направите това,
очаква ви лошо. Това е кармата на човека.
Ако човек е прекарал няколко непорядъчни живота, той трябва
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да се опретне на работа, да не разчита нито на баба и дядо, нито
на баща и майка, нито на приятели. Подобрението на съдбата му
зависи му изключително от него.
Ако в днешния ден духът, душата и умът на човека са изпълнени
с Любов, той може да бъде сигурен, че за хиляди години ще бъде
щастлив. Но ако в днешния ден духът, душата и умът на човека
не са изпълнени с Любов, такъв човек го очаква в бъдеще само
страдания. Само в един момент човек може да измени съдбата
си. Ако човек в даден момент прояви жестокост, той предрешава
съдбата си за хиляди години, но ако веднага разбере, че е сгрешил
и се старае да изправи погрешката си, той изменя своята съдба в
добро направление. Човек постоянно трябва да държи в ръцете
си юздите на своята съдба. И за бъде господар на съдбата си, той
трябва да даде ход на Божественото да проникне в душата му, да
даде ход на Любовта и да обича по принцип всички хора, както
Бог ги обича.. Съдбата на всеки човек се определя от идеала,
който има.
Ако при усилията, които правите, можете да се свържете с
разумни същества, вие ще подобрите съдбата си. Това значи, да
вярва човек в Бога и да уповава на Него. Да се подобри съдбата на
човека, това не значи да се освободи абсолютно от товара си, но
да му се покаже, как да го носи и по кой път да върви.
Най-голямото изкуство е човек да може да измени съдбата си.
Работете съзнателно, да станете творци на съдбата си. Това
подразбира, да бъде човек господар на своите сили, да разполага
със знанието си във всеки даден момент, да познава законите на
Битието и да се ползва от тях.
Какво представлява днешната война? Съдба на човечеството значи днес се съдят всички хора, но не на Небето, както те очакват,
а на Земята.
Иде съдбата на света - Бог слиза на Земята да съди хората и да
отдаде на всеки заслуженото.
Аз ви давам тези мисли, за да разсъждавате и да съградите
вашия живот не тъй, както сте го градили досега.
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КАРМА
Понятията причина и последствия имат по-дълбок смисъл,
отколкото този, в който се крие думата съдба.
И всички въобще неприятности в живота, ние си ги заслужаваме.
Гледай с живота си да не причиняваш никому вреда.
Помнете: всичко, което става в света, се ръководи от могъщото
Божествено съзнание, което прониква в цялата Природа и
хроникира нещата. Божественото съзнание никога не забравя. То
отдава на всекиго заслуженото. Рано или късно човек ще понесе
последствията на своя живот - добри или лоши. Като знаете, че
човек носи отговорност за всичко, което мисли и върши, не се
страхувайте, но живейте така, че да поставите здрави основи на
бъдещия си живот.
Каквото човек е мислил и правил в миналото, то е настоящият
ден. Всеки един човек жъне плода на миналото.
Животът е предопределен, не фатално, но има ред причини,
които предопределят съдбините на хората. И нашият живот тъй
както сега се слага, и той е предопределен от ред предшестващи
причини. Ако използваме тези причини, може да подобрим този
живот, може да се борим със злото.в света, може да го победим.
Това наричат индусите карма или грехопадение.
Думата „карма“ - закон за причини и последствия. Карма може
да бъде карма в прилив и карма в отлив, т.е. добра карма и лоша
карма.
Що е карма? - Последствие от всички лоши плодове, които сам
си посадил в миналото.
Под „карма“ се разбира закон, който заставя човека да плаща,
т.е. да оправи сметките си. Карма съществува за всеки, който не е
оправил сметките си.
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Всяка стара, неизплатена полица наричаме карма.
Кармата е резултат на нехармоничната проява на любовта
между хората.
В любовта не съществува никаква карма.
Едно от качествата на любовта е добрата обхода към всички
живи същества.
Сега раждането и женитбата и пр. е под закона на кармата.
Как се е явила кармата, т.е. как се е явил закона за кармата?... Аз
ще засегна въпроса за кармата от гледище на Божествената наука.
Кармическият закон води началото си още от излизането на
човека от Бога. А действието или проявата на този закон започва
от поляризирането на човека, т.е. явяването на двата пола, на
двата полюса в света. Поляризирането подразбира раздвояването
на човешкото съзнание, на положително и отрицателно, на
възходящо и низходящо, или в най-висока степен казано, съзнание
на любов и съзнание на мъдрост. Това са двата полюса в човека.
Казвате: Коя е причината за раздвояване на човешкото
съзнание? Във всеки индивид, във всяко его е вложено желание
да обсебва, да владее нещата, вследствие на което е станало
раздвояване на човешкото съзнание. Тия два полюса оставени
самостоятелно да се развиват, са се заблудили и забравили, че са
страни на едно цяло. Следователно, веднъж раздвоили се, в тях се
явява вътрешно желание да се завладеят по механически начин.
Обаче, дето съществува механическо влияние на нещата, там
се ражда насилието. Като контраст на това положение, се явява
Природата, която изисква от човека доброволно жертва. Тя казва:
Човек за човека е брат и трябва доброволно да се жертва.за него
доброволно, от любов... Жертвата подразбира закон „за правилно
растене и развитие“.
Кога се е явила кармата?... Когато първото съзнание в света
е ограничило второто съзнание, явили са се вече условия за
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кармата. Ще изясня тази мисъл със следния пример. Представете
си, че Природата е поставила двама души, еднакво богати и
интелигентни, да търгуват заедно. Те имат нужда един от друг,
но въпреки това и в двамата по отделно се явява желание да
привлече богатството на другия към себе си. Най-после единият
успява да заграби богатството на другия, който остава без никакви
средства. Какво трябва да прави този човек? Той трябва да стане
слуга на онзи, който е успял да заграби всичкото богатство.
Значи, единият ще бъде господар, а другият - слуга. В този смисъл,
господарите в света представят първото съзнание, което по сила
взима надмощие над второто съзнание. Слугите пък представят
онази категория хора, съзнанието на които се е подчинило
на влиянието на първото съзнание. Обаче, в самите слуги не е
изчезнало още желанието да бъдат господари, да владеят над
другите хора. И затова, когато някой господар има много слуги,
те започват да се организират, да се събират заедно, да работят
за събарянето на господаря си, и един ден го хващат, налагат го
добре, и по този начин стават господари, а той - слуга.
Питам: Как се ражда злото в една школа? Злото между учениците
се ражда тогава, когато някой от тях пожелае да бъде господар,
да разполага със знанието на другите. Злото се ражда и тогава,
когато някой от учениците иска да се наложи на другите: Той има
някаква идея за себе си и желае всички да приемат тази идея. Или
някой има известен навик в характера си, известни сили, които
непременно иска да прокара между другите. Обаче, ученикът
трябва да знае, че в Природата съществува закон, който регулира
действията, проявите на всички живи същества. За всяка сила, тя
е поставила граници, предели, до които той най-много може да
се развива. Дойде ли до тази граница, настъпват вече обратни
действия. Докато не знаят вашите вътрешни, интимни намерения
за нещо, хората са наклонни да ви слушат, да ви се подчиняват.
В който момент узнаят целта, намеренията ви, те веднага
започват да ви се противопоставят, да ви противодействат. Това
противодействие се явява по силата на закона за самозапазването.
Следователно, законът за кармата може да се регулира само,
когато човек е готов да се самопожертва за другите, да стане
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техен слуга, да отдаде правото на всяко живо същество. Пра-вото,
което искате за себе си, трябва да отдадете и на другите; благото,
което желаете за себе си, трябва да желаете и за другите.
Кармата влезе в света, след като хората съгрешиха; преди да
бяха съгрешили, карма нямаше - тя влезе след съгрешаването. А
законът на Любовта съществува преди законът на кармата.
Казвате, че кармата на човека е тежка, затова страда. Какво
нещо е кармата? Кога се създава тя? Когато хората не живеят в
съгласие с Божествените закони, те се отклоняват от правия
пъти и вървят по крива, вълнообразна линия, наречена път на
„астралната змия“. Който попадне в този път, скъпо плаща. Дълго
време той се мъчи, ще страда, докато се освободи от клещите на
тази змия. Много нещо ще научи, много качества ще придобие, но
може и с живота си да плати. Бъдете будни в изкушенията, които
срещате на пътя си, за да не попаднете във вълните на кривата
линия. Който е доволен от условията на своя живот, върви по пътя,
който разумните същества му определят.
Днес много хора говорят за кармата, представят си я нещо
страшно. Нищо страшно няма в кармата. Кармата е нищо друго,
освен непотребна стока, която не може да се продаде... Кармата е
тор, с който хората трябва да наторяват нивите си. Съвременните
хора имат криво понятие за кармата. Де какво стане все на
кармата го отдават. Някой пострадал нещо, карма било това.
Умрял, карма било. Ученик пропаднал на изпитите си, пак карма.
Пукнали някому главата - карма. Това не е решение на въпроса...
Кармата е задача, дадена на човек, която той трябва правилно да
реши. Тя подразбира разумно справяне с минало. Може ли човек
да се справи с миналото си, той е решил задачата си, освободил
се е от кармата. Грехът пък се явява като резултат на желанието
у човек да заобиколи по някакъв начин кармата, да я избегне.
Дадат някому някаква работа, но той не иска да я свърши, търси
този-онзи да му я стовари. Това пък, което християните наричат
благодат, представя добрите условия, чрез които невидимия свят
иска да помогне на хората, да ги освободи от кармата им.
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„С каквато мярка мериш, с такваз ще ти се възмери.“ Туй сега
източните народи го наричат „закон на кармата.“... Те отиват много
далеч, и в закона на кармата внасят някои религиозни догми -...
като един модус за сплашване някого. Но законът на кармата не е
да сплашва човека, но да му покаже причините и последствията
на нещата, как вървят по един математически закон, ни повече,
ни по-малко. и всяко едно страдание, което ще изпита човек,
съответства на престъплението, което е направил, т.е. каквато
болка си причинил другиму, същата болка ще се върне и на теб,
по същия начин, за да знае човек, че каквото прави за себе си го
прави.
Всяка мъчнотия показва, че човек се натъква на някакъв възел
от някое минало съществуване, и той трябва правилно да го
развърже. Тази мъчнотия е кармическа, и трябва разумно да се
разреши.
Има неща кармически, които не могат да се избегнат.
Представете си, че в някое от своите минали съществувания вие
сте убили някакъв човек, но сте забравили това престъпление.
В сегашното си съществуване вие сте доста изменени външно,
никой не може да ви познае. Обаче, при движението по орбитата
на вашето съзнание, вие минават през своето минало, когато
сте извършили престъплението и срещнете, онзи, когото сте
убили. Тази среща е необходима, за да ликвидирате с кармата
си. Човекът, когото в миналото си сте убили, веднага ви познава.
Вашият образ, вашите движения са се отпечатели в съзнанието
му, и той се нахвърля върху вас с мисълта си, започва да търси
случай да ви отмъсти. Неговите неприятни мисли и чувства се
отразяват върху вашите, и вие преживявате големи сътресения.
Какво трябва да правите при това положение? Ще се обърнете
към Бога с молба да ви помогне правилно да ликвидирате с
кармата си. Каквито страдания да ви сполетят ще ги понесете с
търпение, защото знаете, че причината за тези страдания лежи
във вас. Както сте създали престъпленията, така ще ги изправите.
Има случай, когато някоя душа, на която сте причинили някаква
пакост, с години ви търси, докато ви намери да ви отмъсти. Когато
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тя е горе, в невидимия свят, вие сте на Земята. Тя ви търси горе, не
може да ви намери. Ако тя е на Земята, вие сте в невидимия свят,
пак не може да ви намери. Случи се и двамата да сте на Земята, но
вие сте някъде в Америка, а той на другия край на света, не може
да ви намери. Най- после условията се съчетават така, че и двамата
се срещате в едно и също място. Тогава вие не можете да бягате,
но трябва да се обърнете към Бога с молба да ви помогне. Вашия
кредитор пита: Готов ли си да платиш? Ако сте готови да плащате,
той ще ви пусне на свобода и ще ви чака да се изплатите. Кажете
ли, че не признавате задълженията си и не искате да плащате,
той ще ви хване, ще ви тури в затвор и ще ви подложи на големи
мъчения и изпитания. Това е моментът, когато човек трябва да
признае престъплението си и да започне да плаща. Тогава той ще
се обърне към Бога, към Вечния извор на Любовта, да му помогне
правилно да ликвидира със своята карма.
Когато човек извърши убийство, той сто години се спира в
своето развитие и работи за онзи, когото е убил. Онзи се ражда у
него.
Два момъка се сбиват и в борбата единият убива другия. Коя е
причината за това убийство? Някоя мома. Момата има отношение
и с двамата, чрез което събужда тяхната ревност. Момъкът, който
остава на Земята, се оженва за момата. Другият заминава за онзи
свят. Ако не беше заминал за онзи свят, другарят му нямаше да
се ожени. Как ще се примири убития? Като се прероди. Той ще
се роди в дома на младите. Значи детето, което родят, ще бъде
убитият момък. Ще кажете, че те не го искат. Това не зависи от тях.
Който отнема живота на някого, той му дължи друг живот. Засега
човек не е свободен. И като се жени не е свободен. Животът на
съвременните хора е живот на последствия. Каквото са сели
някога, това жънат. За да разберат последствията, те трябва да
знаят причините на нещата. Някой момък иска да се ожени за една
мома, само за това, че я обичал. Обичта е последствие на някаква
причина. Ако знаеше причината за обичта си към момата, той не
би се оженил за нея. Щом се оженва, любовта му ще се измени
Второзаконието, че Бог въздава за престъпленията до четвърти
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род. В 100 години едно престъпление трябва да се ликвидира.
Тези, които са изучавали закона, са забелязали следното нещо: ако
някоя черна жена има сношение с бял мъж, в първото поколение
може да се роди бяло дете и ако не във второто или третото,
в четвъртото непременно ще се роди черно дете. Ако се роди в
началото, добре - ще свърши кармичността. Законът действа и
обратно: ако бяла жена има сношение с черен мъж, черното дете
може да се роди в началото и ако не се роди тогава, то след 100
години непременно ще се роди. И чудят се хората: „Откъде Господ
ни е дал това черно дете?“ Някоя ваша прабаба преди 100 години
е имала сношение с черен мъж. Този закон работи и в нашите
чувства и мисли. Седите денем и ви се явява лоша мисъл. Защо?
- Преди 100 години вашата душа е имала сношение с черен мъж.
Този черен мъж ние наричаме дявол. Едно лошо ваше желание, то
е също ваше дете. Този закон на кармичността е строг; ние трябва
да се пазим добре, защото не можем да избегнем последствията.
Никога не трябва да даваме място в ума си на лоша мисъл, защото
тя ще изработи своя форма и в бъдеще, когато и да е, ще ни
спъне. Не е въпросът тука, че някой се родил от бял или от черен
мъж; въпросът е, че има вибрации на черни и бели хора, които
се различават. Черните хора имат стремеж към земята, а не към
небето.
Като се говори за кармическия закон, подразбираме различни
видове отношения. Например, слуги и господари, ученици и
учители, братя и сестри, майки и бащи, това са все кармически
отношения. Майката и бащата са едно от смекчаващите положения
на кармата. Според този закон всички хора се намират в близки,
или в далечни отношения, с цел да се разплатят. Съвременните
хора трябва да знаят този закон, за да ликвидират правилно със
своята карма. Иначе, ако не знаят, какъв е този закон и какво
той изисква, те създадат помежду си нови кармични отношения,
които в бъдеще трябва да се изправят.. Например, ако някой
господар третира зле своите слуги, в бъдеще той ще стане слуга,
а те - негови господари. Дълго време ще трябва да им слугува
той, за да се изплати. Тъй щото, когато някой се запитва, защо
трябва да слугува на хората, ще знае, че причината за неговото
услугване се крие в миналото, когато той е искал да подчини
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съзнанието на някои хора, да ги направи свои слуги. А това е
абсолютно забранено! Да подчиниш съзнанието на някои човек,
това значи да подчиниш Божественото в този човек на себе си, да
го направиш твой слуга. Единственото невъзможно нещо в света
е това, именно, да подчините Божественото на човешкото.
Престъпленията се дължат на нисшите духове, които работят
чрез човека, но човек е отговорен, че ги допуска. Вашият прогрес
зависи и от кармата ви. Които имат по- тежка карма, те ще имат
по-големи мъчнотии, по-големи спънки, вследствие на което побавно ще еволюират. Някой ден сте весел, доволен от себе си, че
сте постигнали нещо, и току-виж, дошъл някой от кредиторите ви
и ви ограбил. И след това отново трябва да събирате материали,
инструменти, да работите, да дойдете до същия резултат. Онези
пък, на които кармата е по-лека, те ще еволюират по-бързо... За
да вървите добре, всеки от вас трябва да знае своята най-слаба
черта и да работи върху нея, да я развива, защото тя е вратата,
през която влизат неприятелите му.
„ Каквото посееш, това ще пожънеш“ Тук се разбира за сеене на
мисълта. Между хората има толкова погрешни схващания, толква
погрешни постъпки, че ако не послушат гласа на Великия Учител,
ще се изтребите един други. Той казва: Отсега нататък няма да
позволя на никого да излезе стъпка напред. Ако не измени своята
мисъл, ако не освети името Божие, хиляди години да хлопа на
вратата Ми, горко му! Той ще жъне още плодове на кармата си – от
хиляди години.
Един ми каза: „Като влязох в новия път, всичко ми тръгна назад.“
- Това дето ти върви сега назад, то е от стария живот, а плодовете
от новия живот, ще дойдат после.
И животните имат карма - животинска карма, и те не са
беззащитни. Вълкът, който е изял десетки и стотици овце, в
далечното бъдеще ще се превърне в овца. Клетките на овцата,
които той е изял, влизат в неговия организъм и постепенно го
преустройват, така че в едно близко или далечно бъдеще той
се явява на Земята, не като вълк, но като овца И, за да изкупи
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кармата си, другите вълци го нападат, започват да го давят. Докато
нападаше овцете, добре му беше, опитваше прясното месце, и
мислеше, че Бог е наредил така. Но като опита вълчите зъби на
своята кожа, казва: „Тая работа не излезе така, както мислих едно
време“.

ДИХАРМА
Никому не се дава по благодат. Някой хора по благодат
разбират тъй: дядо ми да умре, че да ми остави наследство. Това
не е благодат. Индусите имат думите: „карма и дихарма“. Карма
подразбират съдба, лоши последствия, т.е. туй, което си правил,
ще ти го правят, а дихарма подразбира най-хубавите условия,
които Бог е дал на разположение на твоята душа. Това ти се дава
като благодат. Всички хора наоколо те обичат, всички ти треперят
и са готови да изпълнят всички твои желания. Това наричат в
християнския свят благодат. и казват, че благодатта освобождава
човека от всичко. Не благодатта показва, че туй същество е
живяло в съгласие с Божиите закони., затова има тази благодат. А
онези същества, които не са живели в съгласие с Божиите закони
нямат благодат - за тях има карма.
Всичко, каквото правите, не е само за другите. Направеното
от вас ще отиде при другите хора, а и придобивката ще се върне
при вас... И злото и доброто, което правите на другите хора, ще се
върне при вас.
Какво означава думата „даром“? Тя означава дихарма противоположен закон на кармата, според който всичко, което
ти се дава, е заслужено. Който ти дава нещо, дава го от сърце. При
този закон и двамата плащат: и който дава, и който взима. Това
означава думата даром. Ако някой ти даде нещо даром, но ти си
недоволен и отказваш да го приемеш, между вас се създава карма.
Недоволството създава кармата.
Срещне те някой човек и, без да знаеш защо, ти направи едно
добро. Ти си свързан по съзнание с неговото далечно минало.
Това е подсъзнателна проява на любовта. В миналото някога, ти
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си направил добро на тоя човек, и днес той ти благодари.
Всяко зло, което хората ви причиняват, се дължи на вашата
карма с тях. Всяко добро, което ви правят се дължи на вашата
дихарма с тях. Тъй щото, когато някой човек ви направи добро,
или се отнесе добре с вас, не питайте, защо става това. Някога в
миналото, вие сте направили добро на този човек и, след като ви
е търсил стотици години, най-после ви намира, доволен, че ви е
намерил, той бърза да ви благодари, да не ви изпусне. Също така
постъпва и онзи, на когото сте направили зло. Той ви търси със
стотици години и, когато ви намери, постъпва с вас по същия
начин, като някога вие сте постъпили с него.
Според окултистите душата представлява добрата карма на
човека: Добрият човек е изпълнявал Божиите закони, събирал
доброто съкровище в сърцето си и днес има какво да вади и
раздава на ближните си... Ако при всички изпитания, които ви
се случват през деня, запазите разположението си, вие сте богат
човек, вадите добрини от своето съкровище. (
Човек трябва да бъде предпазлив, да знае как да постъпва.
Законът на справедливостта е неизменен и се прилага еднакво
към всички живи същества. Няма същество, което може да избегне
този закон. Някой го наричат „закон на възмездие“. Според този
закон, кой каквото мисли и чувства, един ден ще се върне към
него. Както постъпва към другите, така ще постъпвате към него.
Всички хора са опитали и опитват този закон.
В живота си човек трябва да знае следното правило: Каквото
мисли, каквото желае, той непременно сам ще го преживее.
Следователно, каквото писателя, романистът пише, рано или
късно, и той ще го преживее. Не само той, но и целия му дом ще
преживее романа, който е написан вече. Ако това не стане в този
живот, ще стане в един от бъдещите животи... Ако съдията осъжда
несправедливо, и него ще поставят при условия да преживее
същото нещо. Каквото човек направи, добро или зло, всичко ще
изпита на гърба си... И доброто и злото, което човек прави, в края
на краищата ще се върнат при източника, от който са излезли...
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Никой не може да избегне закона на възмездието.
„Защо дойдоха тези времена до главата ни?“ Кой е виновен за
бедите по света? Виновникът не е един - всеки сам за себе си е
виновен за лошите последствия... Като си ял и пил, без да мислиш
за последствията, сега ще бъдеш герой да понесеш закона за
възмездието върху себе си - ще благодариш на онзи закон, че ти
дава възможност да се изправиш.

СЪЗДАВАНЕ НА КАРМА ПРИЧИНИ
Всяко нещо има причина и последствие.
Всички вие ще бъдете викани. Не само вие, но и всички
млекопитаещи, всички мушици, па дори и най.малките същества,
всички ще се викат по същия закон, да дадат отчет за делата си.
Сега някои, които не разбират Божия закон казват: човек може
да върши каквото си иска. Не, престъпленията, и на един паяк
се записват; престъпленията, кражбите на една мрава, или на
една пчела също се записват. Престъпленията на птиците, на
всички животни в света се записват. Няма престъпление в света,
последствията на което да се избегнат. Даже и престъпленията
на растенията, на ония паразити, които се качват по другите
растения, за да им изсмукват соковете им се записват. Такъв е
великият Божи закон. Вие ще кажете: възможно ли е този закон
да е толкова строг? Прокопсали ли са всички ония същества,
които са злоупотребявали с Божия закон? Някои от тях са се така
изродили, че са станали бълхи., въшки или други паразити. Че
действително е така, виждаме от това, дето всяко същество, което
не върви в Божия закон, или по закона на Природата, постепенно
се изражда, изменя своята форма... Ако човек не живее един
възвишен Божествен закон, той е паразит на кожата на Земята.
Един ден земята ще се отвори, ще привлече този човек и ще му
каже: „Слушай, понеже твоят господар не е доволен от тебе, ела
при мене, аз ще ти дам първия урок, да знаеш, че не трябва да
бъдеш паразит.“ Защото, казано е в Писанието, че всички грешни
ще изчезнат от лицето на Земята. Той трябва да знаете! Всяка
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форма, която живее на гърба на другите, няма да остане.
Коя е причината да дойде кармата в живота на човека? Когато
човек загуби любовта си, кармата дохожда на нейно място....
Когато човек изгуби правдата, безправието дохожда на нейно
място. Когато човек изгуби милосърдието си, страхът и насилието
дохождат на негово място. Следователно, недъзите в човека
показват какво му липсва, т.е. какво е изгубил той в живота си. И
тогава, приложи ли човек безправието, насилието, жестокостта,
веднага кармата се явява.
Как може човек де си създаде лоша карма.Ти си студент, имаш
един добър, но строг и справедлив професор. Той е внимателен
към теб. Едно нещо има той, което студентът не харесва - не обича
да се ръкува. Ти искаш да се ръкуваш. Защо се явява в теб такова
желание? По две причини: от една страна, приятно ти е да се
ръкуваш с този професор; от друга страна, знаеш, че в джоба си
той има един скъпоценен камък, който те интересува. Мислиш си:
Като се ръкувам с професора, ще извадя скъпоценния камък от
джоба му и ще го разгледам. Ако успееш да постигнеш желанието
си, ти си успял да създадеш карма с професора.
Представи си, че пътуваш с един твой благодетел. Той носи на
гърба си торба с пресен, хубав хляб. Ти си гладен, три деня не си
ял. Поглеждаш към торбата и си казваш: Аз имам право да ям от
този хляб. Сграбчваш торбата и бягаш. Как ще погледне на теб
благодетелят ти? Разбира се няма да бъде доволен. Ще каже: Не
можа ли да поиска хляб, а трябваше да открадне торбата?
Някой може да ти причини пакост. Причината за това се крие в
далечното минало. Всичко каквото е направил човек в миналото,
добро или зло, се връща. И най-малката лоша мисъл или лошо
чувство се връщат към оня, от когото са излезли. Доброто и злото,
което днес се изявява се крият в далечното минало. Техните
корени са дълбоко заровени в съкровищницата на човешкото
подсъзнание.
Забелязано е, че когато иска да обсеби нещо с чувствата си,
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човек си създава карма. Когато даде свобода на хората, той
ликвидира със своята карма. Ако искате от някой ваш приятел
да ви обича, да ви покаже любовта си, той ще тури на главата ви
юлар, отзад ще ви боде с остен и ще ви пита, съгласен ли сте да ви
обича по този начин. Това значи да се създаде карма между двама
души.
За всяка лоша дума, за всяка крива мисъл, човек носи
последствията им. Нищо не може да го спаси от отговорност към
Божественото. Тази е причината за страданията на хората.
Кармата може да започне от една горчива дума, казана на
някой човек, при неблагоприятно съчетание на условията. Тази
дума може да е казана привидно деликатно, с усмивка на лице, но
щом е горчива, тя произвежда вече своя ефект. Както и да е казана
горчивата дума, тя носи със себе си хиляди злини. Следователно,
бъдете внимателни към всяко свое чувство, към всяка своя мисъл.
Преди да ги изразите, прецедете ги, да не падне с тях заедно нещо
нечисто През какво ще ги прецеждате? През филтри. От гледище
на окултната наука, сърцето, умът и волята на човека са филтри,
с които се прецеждат неговите чувства, мисли и действия. Всяка
мисъл, всяко чувство и всяко действие трябва да минат през ума,
сърцето и волята на човека да се филтрират.
Не късайте плодове от чуждите градини. Някои деца късат
плодове от чужда градина, и като видят, че не са узрели, хвърлят
ги на земята. Други късат зрели плодове... Те не знаят, че всяка
кражба, всяка лъжа носи своите последствия, даже и в далечното
бъдеще. Ще дойде ден, когато нещастия ще се сипят върху
главите им, без да подозират, че те са резултат на кражба, лъжа и
престъпления., направени в далечното минало.
Когато говоря за яденето на хората, не ги съдя, но казвам, че
колкото кокошки и пуйки е изял човек в живота си, на толкова
кокошки и пуйки ще служи. Колкото агнета е изял в живота
си, на толкова агнета ще служи. Такъв е законът в Природата.
Нарушеното равновесие трябва да се възстанови. Следователно,
вие сте свободни да ядете, каквато храна искате, но ще знаете, че
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за всичко това ще плащате със слугуване.
За да разбере човек, кога се е създала карма между двама
души, не е нужно той непременно да бъде ясновидец. И без да
бъде ясновидец, той ще разбере, как и кога се е създала кармата.
Достатъчно е човек да направи най- малкото отклонение от
закона на любовта, за да стане веднага поляризиране на мозъка;
в едното полушарие на мозъка ще се събере повече енергия, а в
другото - по-малко, вследствие на което той ще почне да се гневи,
да нагрубява своите приятели. Например, ако в лявата страна на
мозъка се събере повече енергия, човек става много любезен,
много учтив, но това не е естествена проява. При това положение,
забелязва се, мускулите на дясната страна на лицето започват да
се свиват, да се съкращават. И тогава на лицето на този човек, се
забелязват особени нехармонични движения, които се дължат на
нехармонични мисли или действия. Ако тия неволни движения
на лицето траят по-дълго време, случва се устата на човека да
се изкривява... Не се минава много време, виждаме, че кармата
налага своя печат... било на лицето, било на очите, или другаде
някъде. Когато човек си служи много с лъжата, някои мускули на
лицето се свиват, а лъчът, който излиза от очите му пада надолу,
към центъра на Земята.
Има ред страдания и несгоди в живота, които са резултат на
миналото и могат да ползват човека, ако той знае причините
им. Представете си, че преди 20 години вие сте направили едно
слабо въже и сте го продали някому за здраво, доброкачествено.
Случва се, че по някакъв начин, вие падате в един кладенец и
трябва да ви извадят вън от кладенеца, именно, с това въже.
Връзват ви за въжето,започват да ви теглят навън, но като слабо,
въжето се скъсва, и вие отново падате в кладенеца. Казвате: Тъй
ли трябваше да стане с мене? Кой е направил това слабо въже?
Сърдите се, роптаете, без да знаете, че причината за това сте вие
сам. Вие направихте това слабо въже и го продадохте за здраво,
но сам опитахте неговата сила.
Когато се казва, че човек не трябва да създава нова карма,
подразбира, че той не трябва да продава лоша стока. Иска ли
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да се освободи от кармата си, той трябва да продава, макар
и непотребна, но хубава стока. В какво седи хубавата стока?
Хубавата стока се заключава в това, дето минеш, на каквото
и нещастие или страдание да се натъкнеш, да кажеш по една
добра дума. Срещнеш ли болен човек, кажи му: не се отчайвай,
ще оздравееш. Това е за твое добро. Някой ученик пропаднал на
изпит, кажи му една насърчителна дума. Друг някой счупил крака
си, притечи се на помощ, услужи му с нещо.
Как се явяват споровете в света? Представете си две братчета
А и В, които си играят тихо, мирно, братски се разбират. По някое
време някои им подхвърля една ябълка. Те се спущат към ябълката
и започват да я теглят: Единият тегли, и другият тегли - започват
да се борят, кое от тях да вземе ябълката... Децата се държат за
ръцете, борят се, а ябълката остава свободна... В дадения случай,
ябълката е причина за явилия се спор, който създава кармически
отношения. Как се разрешава този въпрос? Дохожда трето лице,
което има известно задължение към едно от братчетата и казва:
Аз ще платя за него. Плаща, и въпросът се разрешава. Същото се
случва и във вашия живот Ако дойде някой ваш благодетел да ви
помогне, лесно ще ликвидирате с вашата карма. Ако никои не ви
помогне, ще минете през големи нещастия и страдания, докато
най-после изплатите всичките си задължения. Всеки човек има
поне по един приятел, който се застъпва за него и го защитава, и
по един неприятел, който го преследва и постоянно му пакости.
Приятелят и неприятелят са еднакво силни и се борят помежду си
за един човек. Приятелят казва: ‚Аз обичам този човек, той е дал
живота си за мене.“ Неприятелят казва: „Аз го мразя, в миналото
той ме уби. „Щом е така, от мене искай, аз ще платя заради него.“
Двамата се погаждат и, с това спорът се разрешава.
Не казвам, че е грешно да се целуват хората; може да се
целуват, но как? Ще се спрете, ще застанете пред Бога и ще
запитате: „Господи, мога ли да изкажа твоята любов?“ Ако Господ
ви проговори и каже: „Изкажи любовта ми.“ Тогава може да се
целунете но, ако отидеш в името на Господа, туриш подписа Му, и
не дадеш никаква любов, това е престъпление, за което Господ ще
те държи отговорен. Това е то кармата, кармичното престъпление
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с любовта на хората, които си играят с лъжливата любов... Всяка
целувка трябва да има съдържание на любов. Всяка целувка, в
която няма любов, е престъпление, а всяко престъпление носи
след себе си нещастие или на сърцето или на душата.
Мъже и жени трябва да живеят абсолютно чист и свят живот,
без никакъв примес от площадски морал. Мъжете казват: „Може
и иначе“. Може, но тогава ще си натрупа една карма, от която ще
страдат ред поколения, и децата им, и внуците им, и ще се питат:
„Защо са тия страдания?“
Не поставяйте никакви капани за умовете и сърцата на хората,
защото сами ще паднете в тях! Хиляди години могат да минат от
създаването на този капан, но няма да го избегнете. Той ще ви
чака векове и хиляди години, но ще ви издебне някъде. Колкото
и високо да се издигнете, ще дойде ден, когато ще ви върнат от
това положение, и като муха, като мишка, като микроба даже, вие
ще изпитате капана. Ще ви затворят в него, докато научите урока
си.. Вие мислите, че в еволюцията няма връщане. Не си правете
илюзии, не се залъгвайте да мислите, че можете да избегнете
закона на кармата. В каквото и положение и да сте, додето и да
сте стигнали, ще ви върнат да изплатите дълговете си, и пак ще
продължите.
Кармата е резултат на недобре приложената и употребена
любов. Кармата е резултат на недобре употребената вяра.
Кармата е резултат на недобре употребената надежда. Значи, ако
животът, който е излязъл от любовта, не е използван добре, дава
един резултат, който индусите наричат „карма“. Мисъл, която не
е употребена както трябва, и тя образува карма. Ако и човешката
воля не е постъпила както трябва, също образува карма. И тогава
в един живот се струпват всички нещастия на главата ти. Ти
казваш: „Защо Господ създаде света така?“ Щом се намериш в това
положение, ще си кажеш: „Този свят, аз го създадох такъв.“
Когато прилагате лошите мисли, и отлагате приложението
на добрите, вие сами си създавате кармата. Когато прилагате
добрите мисли, а отлагате изпълнението на лошите, вие си
създавате дихармата.
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Не е достатъчно да се ползвате от благата на Природата, но
трябва да й благодарите по някакъв начин. Как да й благодарите?
- Ще украсите с нещо нейните цветя и плодни градини. Нищо не
се дава даром.. Вие живеете десетки години в къщите си - вашите
тела, без да плащате поне малък наем. Знаете ли какви дългове
трупате? Ще дойде ден, когато ще плащате задълженията си с
лихвите заедно. За да не се намерите в затруднения, отправяйте
всеки ден по една добра мисъл към Природата. Добрата мисъл за
нея представя красиви цветя и доброкачествени плодове. Ако в
продължение на десет години изпращате по една добра мисъл
на Природата, вие ще превърнете нейните градини в рай. Найдобрият начин на плащане на дълговете е любовта. Чрез любовта
човек може да изплати и най-тежката си карма.
Който къса цветя, един ден и той ще заприлича на откъснато
цвете. Откъсването на едно цвете се отразява зле върху човека.)
Понеже човек е богат на енергия, изразходва я безразборно.
Той не знае, че за всяка енергия, която му е дадена, Природата
държи сметка. Тя го кредитира във всички случаи, но каквото
дава, пише в тефтер. Един ден човек ще плаща за неправилното и
неразумно изразходване на енергията. Тя е Божествена енергия и
трябва да се използва разумно. Колкото повече придобива човек
от тази енергия, толкова по-добре за него, но разумно трябва
да я използва. Когато заставят човека да плаща за неразумното
използване на енергията си, за направените дългове, той плаче,
страда, моли се да му простят. Той казва: „Тежка е кармата ми!“
Какво нещо е кармата? - Закон за възмездие. Всички дългове,
които човек прави, трябва да ги плати, и то наложително. Докато
яде и пие, човек не мисли. Щом дойде плащането, тогава започва
да плаче и да се моли, да го отмине горчивата чаша.
Това, което преживяваме днес и усещаме, че тежи над главите
ни, е карма на цялото човечество. Това е дълг, който трябва
да изплатим. Всички ще бъдат засегнати от общата карма на
човечеството. Всеки ще понесе нещо от нея.
Работата, която трябва да свършите на Земята, не е само ваша.
Тя е колективна.

86

ЖИВОТ, СМЪРТ, ПРЕРАЖДАНЕ, КАРМА

И тъй, сегашният живот изисква от нас смелост и решителност,
за да използваме разумно условията, които ни са дадени.
Понякога външно човек е разположен, а вътре изпитва някаква
горчивина. Това показва, че работата, която предприема, ще
започне добре, а ще свърши зле. - не може ли да се избегне лошият
край на това предупреждение? - Ако в човека има благоприятни
вътрешни условия, може да се избегне, ако няма такива условия,
не може да се избегне. Когато известно нещастие не може да се
избегне, това показва, че човек се намира под закона на кармата. В
миналото някога човек е създал нещо, на което днес носи лошите
последствия. Някои от състоянията, които човек преживява, имат
връзка с миналия му живот.
На всеки човек е дадена една задача, която трябва да разреши.
В изпълнение на задачата си, човек не е сам - Бог присъства в него
и всеки момент го изпитва. Като греши, Той го поучава, съветва
го втори път да не прави същата погрешка. Като греши и върши
добри дела, човек трябва да се самонаблюдава, да разбере, под
чие влияние се намира. Щом се изучава, човек дохожда най- после
до съзнанието, че не той сам, но други същества, лоши и добри, го
подтикват към нещо добро или лошо, и той ги слуша.... Човек живее
в един колективен свят, дето еднакво го засяга и доброто, и злото.
Хората са тясно свързани един с друг, вследствие на което като
греши първият от редицата, грехът се предава и на последния...
Като знаете това, вие трябва да бъдете будни и разумни да не се
подават на влияния.... Дръжте мисълта си будна, да не прекъсвате
връзката си, от дето иде Божествената светлина.
Ако някой човек си позволи да извърши една голяма кражба, с
него заедно ще държат отговорни всички около 20 хиляди души,
с които е свързан. Той не знае къде са тия, но независимо от това
отговорността е обща. За да не страдат тия хора с него заедно, той
трябва да бъде внимателен, да не греши. Ако някой печели, с него
заедно се ползват и тия 20 хиляди души.
„Дотегна ми вече да уча и работя.“ Искаш или не искаш, ще
учиш и ще работиш. Един слуга се оплаква от положението си.

87

Петър
- Учителя
Петър Дънов
Дънов-Учителя

Гледам на ръката му, остава още един месец, да ликвидира с това
положение. Ако напусне преждевременно работата си и не се
справи с противоречията си, ще плати с лихвите заедно. Той трябва
да изтърпи докрай и тогава ще стане господар. Ако не изтърпи,
положението му ще се усложни. Човек става слуга за лошите си
постъпки, за лошия си живот, а господар - за добрите си постъпки.
Следователно, ако искате да бъдете господари, живейте добре.
Ако живеете лошо, ще станете слуги. Аз взимам думата „господар
и слуга“ в красив смисъл, а не както днес се разбира. Бъдете
господари и слуги първо на себе си, за да изправите своя живот.
След това можете да бъде господари и слуги на близките си.
Дойде ли до това положение, вие се убеждавате, че добрият живот
носи добри последствия и определя условията на бъдещето ви
развитие.
Злият човек е нарушил Божиите закони, правил злини, с което
си е създал лоша карма. Днес го турят в затвор, дето лежи няколко
години, докато добие известна опитност - чрез страданията
соковете на злините се превръщат в добрини.
Когато човек осиромашее, когато изгуби всичкото си богатство
и тръгне гладен, гол и бос по света, тогава ще съзнае, че е сгрешил,
че е взел крив път, и ще започне да очаква идването на Христа това означава пробуждане на човешкото съзнание. Това е процес,
който се налага вече на хората: Всеки трябва да се върне при своя
Баща, да съзнае погрешките си и да се разкае. Само така човек
ще види последствията на своя живот както и миналото, така и в
настоящето.
Който мисли, че може да надхитри закона на кармата, той се
лъже... С кармата игра не бива... Кармата е кредитор. Тя не допуща
никакво закъснение, нито с половин ден. Тя не прощава нищо:
Точно ще платите, даже с лихвите... Тя отстъпва само след като
всичко се изплати.

88

ЖИВОТ, СМЪРТ, ПРЕРАЖДАНЕ, КАРМА

ОТМЪЩЕНИЕ
Завистта се е явила с първите прояви на творческия ум в
човека, и то главно в неговото стяженолюбие, на желанието му
да придобие повече богатства, повече знания. И всякога, когато
поставят някакво препятствие в тази област, веднага в човека
се явява завистта. Щом се противодейства на творческия ум на
човека, той започва да се страхува, да не би някой да го изпревари,
да излезе пред него. Този страх събужда завист, а понякога
и омраза. След това се явява гневът. Щом се разгневи човек,
творческия ум започва да работи в него, но в разрушителните
области. Тогава и въображението в човека взема участие, и той
започва да търси някакъв начин за отмъщение. В това време
религиозното чувство в човека, съвестта, моралните чувства като
че се парализират, докато той даде ход на своето отмъщение.
Като се извърши експлозията, човек утихва, прибира се в себе си
и започва да мисли. Но тук действието не спира. Всеки акт, или
всяка реакция има обратно действие. Няма да мине дълго време,
този човек от друго място ще получи същия удар, какъвто сам е
нанесъл на другите. Вторият пък ще получи същия удар от трето
място, и така ще се образува цяла верига на отмъщение. До кога
ще се продължи това нещо? Докогато най-после се намери един
разумен човек, който ще даде друго разрешение на въпроса и ще
спре тази верига от отмъщения. Хиляди хора могат да влязат в
тази верига, но една разумна душа е в състояние да извади всички
тия хора от кръга на престъплението, в което са попаднали.
Ако някой мрази някого, то е, защото, според кармичния закон,
този последният в миналото му е сторил зло, което е спряло
еволюцията му, и той иска по един или друг начин да си отмъсти; но
първият направи ли го зет, даде ли му дъщеря си, той се помирява
с него. Има и друг начин за помирение, той е следният: някой
момък се влюбва в една мома, но тя се оженва за друг. Момъкът се
влюбва в сестра й, ако и нея не вземе, влюбва се в третата сестра;
защото, за да се помири, трябва да вземе една от трите. Женитбите,
които стават в този свят имат кармични причини. Кажете ми защо
един мъж има стремеж към известна жена и дадена жена има към
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известен мъж? Защо някоя жена се оплаква от своя мъж, дори го
мрази? Защо мъжът говори зле за жена си?
Не мислете, че можете да правите грешки и да минават
безнаказано. По закона за наследствеността всеки жъне това,
което е сял; всеки жъне плодовете на своите мисли, чувства и
постъпки. Бог дава свобода на човека и го оставя да изпитва
нещата.
Всичко, което мислите, най-първо ще се върне при вас и след
туй ще иде при другите.
Каквито мисли и чувства сте създали и изпратили в
пространството, един ден ще ги изпитате. Те ще се върнат пак към
вас и ще проверите техните добри и лоши резултати... Каквото
посееш, това ще пожънеш. Всеки ще пожъне това, което някога е
посял.
Защо трябва да се изправят погрешките? Защото при всяка
погрешка, човек губи нещо от себе си. Дали съзнаваш това, или
не, ти си изгубил половината от силата си. Кармата иде с цел, да
изправим погрешките си от миналото и да придобием двойно поголяма сила. Следователно, като грешиш, ти намаляваш силата си;
като изправиш погрешката, увеличаваш силата си. Изправянето
на погрешката подразбира удвояване на нашата сила. В този
смисъл, добър е онзи човек, който изправя погрешките си.
Дали ще направиш добро или зло, и едното, и другото ще се
върнат при тебе с придобитото. Ако запалиш къщата на някого,
ще я платиш. Опиташ ли още в началото да изправиш грешката
си, по-малко ще платиш. Колкото по- бързо изправиш грешката
си, толкова по-добре... Това, което си дал, ще се върне при тебе с
лихвите.
Защо идат страданията в живота? - За изправяне на погрешките.
Малките страдания изправят малките погрешки, а големите
страдания - големите погрешки. Като се изправят погрешките
страданието изчезва.
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Кога идат противоречията в живота? Когато човек има да дава.
Имаш много задължения, ще имаш големи противоречия.
Според новото учение кармата няма да внася страх за хората...
Кармата обича смели хора. Бъдете смели да по-срещнете кармата
добре като гост дошъл в дома ви. Бягате ли от нея, тя ще ви
настигне с пръчка и така ще се разправя с вас. Благородство има
в кармата. Тя може да ви бие, да ви плюе, но в края на краищата,
ще ви отмине без да ви напакости... За смелия човек кармата е
подобна на настръхнала мечка: Тя минава покрай него, нахохори
се, наплюе го и заминава... Вие ще й благодарите, че не се е
докоснала до кожата ви. Че ви е наплюла малко, че страх сте
преживели.. Важно е, че сте останали живи и здрави. Като знаете
това нещо, съоб- разно него ще разрешавате задачите на своя
живот. Когато ви дойде някакво голямо нещастие, кажете: Моята
възлюбена карма се е нахохорила и ме плюе, но повече от това не
може да направи.
Като говоря за кармата, има няколко положения, които
човек трябва да знае. Запример, има кармически страдания,
които идат от миналото. Обаче, има страдания, които днес, по
не предвиждане на известни положения, човек сам си създава.
Представете си, че турите в джоба си едно празно шише за вода и
тръгнете да се разхождате. Дохождате до края на града, спирате
се пред една чешма и сядате на сянка да си починете. Почивате и
размишлявате върху разни философски въпроси... Забравяте да
напълните шишето с вода и тръгвате назад за дома. Денят е летен,
горещ и чувствате голяма жажда. Изваждате шишето и виждате, че
е празно... Следователно, в случая, вашите страдания се дължат на
факта, че сте се увлекли в мисълта си и сте забравили да напълните
шишето си с вода. Друг пример: Взимате една голяма кошница и
туряте 70-80 кг хляб, който трябва да носите на гърба си, но пътят
е дълъг, 40-50 км. За да не плащате на някой човек да ви помогне,
от желание за повече печалби, вие се нагърбвате сами да носите
кошницата с хляба. По пътя срещате деца, на които непременно
трябва да дадете от хляба си, да ви олекне. Не дадете ли, гърбът ви
ще се охлузи. Значи, в дадения случай ще изпразните кошницата,
за да не дойдат страданията.
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Какво разбирате от двата примера - за празното шише и за
пълната кошница с хляб?... Да любиш и за те любят, на окултен
език подразбира правилно разпределение на товара между двама
души. Отношенията между тия двама души представят примерите
с празното шише и пълния кош.. Ако шишето ти е празно, ще
оставиш другият да ти сипе в него вода; ако кошницата ти е пълна
с хляб, ще раздаваш от нея на ония, които нищо нямат.
Всяка отрицателна мисъл, всяко отрицателно чувство
предизвикват особени състояния, особени експлозии в
клетките на човешкия организъм. Тези сътресения се отразяват
болезнено върху неговия организъм. Човек може да внесе такива
отрицателни мисли в ума си, които след известно време ще
експлодират. Тази мисъл е работила с години в него, копала е,
докато най-после е намерила път да излезе навън. С излизането
си, обаче, тя е предизвикала разкъсване на някой нерв, или на
някой кръвоносен съд. Причината на всички болести се крие в
човешката крива и отрицателна мисъл.
Ако сиромашията, страданията и болестите идат по закона на
кармата, те имат за цел да ни научат на нещо. Който не е живял
както трябва, непременно ще се натъкне на кармата.
Разумният свят ще държи отговорни всички народи, които
приготвят взривни вещества и с това внасят дисхармония в
Природата.
Задачата е да се справите с кармата си, да се освободите от
всички свои кармични връзки, правилно да се развържете
Първата задача на човека е да изправи своята карма, т.е. да
изплати дълговете на своето минало.
Всяка погрешка на миналото трябва да се изправя... Страшна
е кармата! Колкото и да е страшна, трябва да се ликвидира с нея.
За да ликвидирате с кармата си, трябва да се примирите с
всичките хора.

92

ЖИВОТ, СМЪРТ, ПРЕРАЖДАНЕ, КАРМА

Човек ликвидиране със своята карма, когато работи за другите,
за Бога. Чрез Любовта човек ликвидира със своята карма. Казано
е в Писанието: „Любовта ще покрие множество грехове.“ Всяка
погрешка трябва да се покрие с едно добро.
Веднъж за винаги вие трябва да ликвидирате с всички ония лица
във вашия живот, които във ваше име, създават ред неприятности
и страдания. Как ще ликвидирате? Като не се подавате на тях, като
не ги съдете. Не съдете нито себе си, нито другите, но не допущайте
нови грехове и грешки, които ще ви създадат страдания. Ако не
правите нови грешки, Бог ще заличи старите. Той ще ликвидира с
тях. Но ако правите нови погрешки, тогава ще ви остави сами да
се разправяте и със старите, и с новите. Ако пък направите нова
погрешка, гледайте веднага да я изправите. Божественото във вас
казва: Изправи погрешката си, и напред върви!
С Любов се ликвидира кармата.
Щом живееш в закона на Любовта, ти излизаш от закона
кармата. Тогава вече имаш свобода.
Докато човек не се свърже с Бога, той живее под закона на
кармата.
Когато дойде Новораждането, като се роди човек изново, ще се
освободи от закона на кармата.
Когато не се справиш с кармата, не можеш да приложиш новото.
То ще чака друго прераждане. Не мисли, че другото прераждане
носи по-добри условия. Всеки живот на Земята е съчетание от
добри и лоши условия на минали животи. Задачите от миналото
трябва да се решат още през този живот.
На Земята при човека идват всички тези лица, на които дължи
по закона на карма, и вземат от него някои неща; и ако знаеш
закона, ще благодариш. Други пък лица ще дойдат и ще ти дадат.
Някой хора са ни симпатични по кармическия закон, но други
ни са антипатични пак по същата причина. Ние трябва да се
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издигнем над този закон.
При закона на кармата трябва да идеш някъде, защото си
създал връзки с известни лица, за да се изплатиш.
Днес повечето хора чрез страдания ликвидират своята карма.
За да се справите лесно с кармата си, спазете следното: не говорете
лошо един за друг... За онези, за които се говори лошо, казвам: „Не
се обиждайте.“ Който обижда и който се обижда, и двамата не
разрешават задачите си. Тогава кармата ще я разреши. Тя е строга
и неумолима. Ако чакате кармата да разреши задачи, нищо няма
да постигнете. Другият път, по който може да ги разрешите, е
Любовта. Ако човек избере този път, за него се отнася стихът: „Бог
да обърше всяка сълза от очите ви.“ Това наричаме ликвидация
на старата карма. Всички хора са оплетени от нея. Ликвидирайте
с нея !
Кармата се ликвидира със закона на Любовта, а не с бягане.
Недоволството е кармически свързано с човека. Като дойде
любовта, всички човешки противоречия изчезват.
Чрез любовта човек ликвидира със своята карма.
Всяка погрешка трябва да се покрие с едно добро... Хилядите
злини са хиляди нишки, хиляди конци. как ще ги скъсаш? Като
направиш хиляди добрини.
Човек ликвидира с своята карма като работи за другите.
От две хиляди години християнството се сили да освободи
човечеството от /разни/ омотавания, да ликвидира със своята
карма. Човечеството ще ликвидира с кармата си, когато всеки
по отделно ликвидира със своята карма, когато се освободи от
всички връзки на миналото си.
Виждаш, че някой страда. не казвай, че това е карма, която
сам трябва да носи, но спри се пред него и му кажи: Братко, не се
отчайвай, всичко ще се оправи.

94

ЖИВОТ, СМЪРТ, ПРЕРАЖДАНЕ, КАРМА

За да се справите с кармата си, вие трябва да желаете доброто,
щастието на всички хора. По този начин, вие се повдигате,
същевременно помагате на себе си, както и на цялото човечество.
Щом желаеш доброто на всички хора, ти изучаваш Христа. Тогава
Христовия Дух е в теб и почваш да разбираш Христа. Тогава ти си
под влиянието на Съществата, които са напреднали и искат да
те употребят, както една далекогледна тръба се насочва, за да се
доближат звездите.
Със страданията се изплаща кармата.
Страшно е положението на човека, който се мъчи от спомена за
някое свое прегрешение от миналото или от сегашния си живот.
Той се моли на Бога да го избави от тези спомени, но никой не го
чува. Защо? - Защото той иска само да се освободи от мъчнотията
си, без да плати нещо. Плащането подразбира изправяне. Ще се
изправиш, няма да грешиш както по-рано и с това ще платиш.
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Кармата се ликвидира с разумността.
Щом живееш в закона на Любовта, ти излизаш от закона на
кармата.
Като изплаща човек кармически задължения, не трябва да
прави нови дългове.
Ако продължаваш да грешиш, ти ще влошиш положението си кармата ти ще стане по-тежка.
Всички престъпления, които човек е извършил в миналото
си, днес трябва да ги изправи. Ако някога е бил крадец, днес
трябва да дава; ако някога си е служил с лъжата, днес трябва да
говори изключително истината; ако е говорил лошо на хората,
днес ще говори добро. Тъй щото не се осъждайте, но изправете
погрешките си. Всяка мъчнотия показва, че човек се натъква
на някакъв възел от някое негово минало съществувание, и той
трябва правилно да го развърже. Тази мъчнотия е кармическа,
и трябва разумно да се разреши... Представете си, че в някои от
своите минали съществувания вие сте убили някой човек, но сте
забравили това престъпление. В сегашното си съществуване вие
сте доста изменени външно, никой не може да ви познае. Обаче,
при движението по орбитата на вашето съзнание, вие минавате
през своето минало, когато сте извършили престъплението и
срещате онзи, който сте убили. Тази среща е необходима, за
да ликвидирате с кармата си. Човекът, когото в миналото сте
убили, веднага ви познава. Вашият образ, вашите движения са
се отпечатали в съзнанието му, и той се нахвърля върху вас са
мисълта си, започва да търси случай да ви отмъсти. Неговите
не проявени мисли и чувства се отразяват върху вашите, и вие
преживявате големи сътресения. какво трябва да направите при
това положение? Ще обърнете към Бога с молба да ви помогне
правилно да ликвидирате с кармата си. Каквито страдания да
ви сполетят, ще ги пренесете с търпение, защото знаете, че
причината за тези страдания лижи във вас. Както сте създали
престъпленията, така ще ги изправите. Има случай, когато някоя
душа, на която сте направили някаква пакост, с години ви търси,
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докато ви намери да ви отмъсти. Когато тя е горе, в невидимия
свят, вие сте на Земята. Тя ви търси горе, не маже да ви намери.
Ако тя е на Земята, ви сте в невидимия свят, как не може да ви
намери. Случва се и двамата да сте на Земята, но вие сте някъде
в Америка, а той на другия край на света, не може да ви намери.
Най-после условията се съчетават така, че и двамата се срещате на
едно и също място. Тогава вие не можете да бягате, но трябва да се
обърнете към Бога с молба да ви помогне.. Вашият кредитор пита:
„Готов ли си да плащаш?“ Ако кажете, че сте готови да плащате,
той ще ви пусне на свобода и ще чака да се изплатите. Кажете ли,
че ни признавате задълженията си и не искате да плащате, той
ще ви хване, ще ви тури в затвора и ще ви подложи на големи
мъчения и изпитания.. този е моментът, когато човек трябва да
признае престъплението си и да започне да плаща. Тогава той ще
се обърне към Бога, към Вечния извор на Любовта да му помогне
правилно да ликвидира със своята карма. Кармата се ликвидира
с закона на любовта.
За една лъжа Яков трябваше да слугува на Лавин двадесет и
една година, а Мойсей за едно убийство трябваше да слугува
на еврейския народ цели четиридесет години. Всяка погрешка,
всяко престъпление се изкупуват със страдания.
Малките погрешки трябва да се изправят, понеже в противен
случай стават големи.
Всяко страдание има свои далечни причини. Страданията не
идат напразно. Кармата може да се изрази на физическия свят,
но може да се изрази и в астралния, или в менталния свят, т.е. в
света на чувствата и желанията, или в света на мислите. Както
и да се изрази кармата, вие трябва да изучите урока си от нея и
геройски да понесете страданията си. Хиляди години могат да
минат, но онзи, с когото сте свързани кармически, непременно
ще ви намери и ще ви застави да му платите.
Какво ще стане с човек, ако е изял сто кокошки? - Ще го турят и
в стоте, тъкмо когато ги колят, и ще изпитва състоянията им. Сто
пъти ще се повтори, а това е страшна работа. И в края на краищата
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хората ще станат вегетарианци., защото по вътрешен път ще се
отучи.
Ученикът трябва да има такава любов, с която да заличи първо
своите погрешки.
Кажи и на себе си една добра дума, да се насърчиш. Заболи те
ръка, крак, глава, стомах, кажи им: Ще оздравеете. те са вашите
ближни. Поглади ръката, крака, главата си, и те ще оздравеят.
Чрез ръката се предава Божествена енергия.
В нашия живот указват влияние 50% - съдбата, Природата; 25% ние сами и 25% - обществото. Следователно, когато тия три фактора
дойдат да работят съвкупно, в окултно и морално отношение, ще
дойде един подем, едно подобрение.
Едно се иска от човека: всеки сам да изправи, да коригира
погрешките си. Никой не може да изправи живота на другите
хора. Всеки сам ще изправи своя живот. Да изправите живота на
другите, това значи, да минете през техния живот. Как можете
да изправите живота на другите, когато не сте влезли в тяхното
положение? Най-мъчното нещо е да коригирате другите хора.
Ако искате да ликвидирате със закона на кармата, дръжте се за
Божествения закон, за закона на Божествената Любов. С кармата
си не се борете, нито мислете за нея, за да не я предизвикате.
Мислете за Любовта и работете с нея, като единствено средство,
като единствено условие, чрез което можете да ликвидирате с
кармата си. Някой казва, че сам може да ликвидира със своята
карма. Всеки може да ликвидира с кармата си, при условие да
приложи любовта в живота си. За тази цел, той трябва да се запита,
обича ли всички същества еднакво. Това може да се постигне,
когато гледате на хората, като на същества, в които Божественото
се проявява.
Сегашната война [казано 1940 г.] е ликвидиране на кармата.
Всички първи християни - мъченици ликвидираха с кармата си
като прощаваха. И така се прекъсва връзката. Законът е: щом
прощаваш кармичната връзка се скъсва. Като не прощаваш и се
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противиш, връзките на кармата се продължават.
Дойде една сестра при мене, да ми каже, че много страда.
Защо страда? Била голяма грешница. Казах й: не греши! „Какво да
правя с миналите грехове?“ Като не грешиш... Щом не грешиш, ти
ще изправиш греховете си. „Лоши неща съм говорила“. Сега ще
говориш добри работи. Срещаш един болен човек, кажи му:
„Ще оздравееш.“ Срещаш един обезсърчен, нещастен човек. Кажи
му: „И твоята работа ще се оправи.“ На всеки човек казвай по една
дума за насърчение, за да се простят греховете ти.
Какви методи има за освобождаване от лоша карма? - Да си
платиш борча. Този въпрос евангелистите го разрешават така:
повярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен ти и домът
ти. Аз казвам: повярвай в Господа Исуса Христа и твоята карма
ще бъде ликвидирана. Този стих за повярването има отношение
към спасението само в този смисъл, че Христос само те връща от
една посока в друга, хваща те и те избавя, изважда те от потъване,
но с това изваждане ти не си станал изведнъж благороден, а си
оставаш същия човек. За да станеш благороден трябва да работиш
върху себе си. Само чрез работа и страдания може да изплатиш
кармата си. Най-добър и бърз метод за ликвидиране на кармата са
безкористието и самопожертването; по-бързи от тях няма.
„Какви са начините, с които може да се ограждаме от лошите
духове и влияния?“ Като върви все по дирите ви, това показва,
че има кармическа причина. Може да е някой дух който иска да
се прероди чрез вас, а вие не му давате възможност. Той ще ви
преследва по целия свят, и през цял живот докато си изплатите
кармата.
При ликвидиране на кармата има обратни положения. Това са
добрите случай във вашия живот, когато вие сте правили добро на
хората, а те не са могли на времето си да ви благодарят. Тъй щото,
когато някой ви хване за гушата и настоява да платите, каквото
му дължите, едновременно с това, друг иде да ви благодари, за
доброто, което някога сте му направили. И двамата са еднакво
силни; те се хващат за раменете и започват да се борят. Вие
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оставате между тях. В дадения случай вие не трябва да взимате
участие в тяхната борба. Ще седите настрана и ще се молите. Те
сами ще се разправят.
Не отвръщай лицето си от сиромаха. - Той има карма. - Знаеш ли
каква е неговата карма?
Когато дойде Новораждането, като се роди човек изново, ще се
освободи от закона на кармата. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША
- I том - 217)
Като умреш, временно се освобождаваш от кармичния закон
временно не искат от тебе вземане и даване. Но в онзи свят те не
се ликвидират и като дойдеш тук, пак ще искат да се изправиш.
Не мислете, че тези грешки, които имате, тъй в един ден
магически ще изчезнат. Не мислете, че след като сте живели 10
години добър живот, у вас ще стане голяма промяна. За да стане
една чувствителна промяна във вас, изисква се цял живот усилена
работа. При тази карма, която имате, с един замах от 10 години
не може да се направи нищо. Например, да кажем, че имате една
карма от 8,000 години; ако за всеки 1,000 години изплащане на
кармата са потребни 10 години добър живот, тогава ще ви са
необходими 80 години добър живот, за да ликвидирате с тази
карма. Ако кармата е от 2,000 години, трябват ви 20 години усилена
работа, за да ликвидирате с нея; ако кармата е от 1,000 години,
в 10 години чист и свят живот, ще ликвидирате с нея. Но онези,
които регулират този закон, не оставят да се изплаща наведнъж
кармата... Господ изисква в края на краищата да поправите всичко,
което сте развалили; ще съградите къщата тъй, както си е била, и
тогава ще имате извинение, прошка - всичко ще се ликвидира.
Ние можем да се борим с грехопадението. Един човек, който
може да пада, да прави грехове, той може да стане и да победи.
Ако сам не можеш да изправиш погрешката си, обърни се към
Бога, Той да ти помогне.
Във всеки живот има неща, които са определени да станат и са
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неизменяеми, а има неща, които са определени, но може да не
станат. Те зависят от нас, ние можем да ги изменим. Има за пример
такива хиромантически знакове по ръката, които ние можем да
изменим. Ако линията на живота на едната ръка някога е скъсана,
а на другата е цяла, значи, че около 40 - 50- годишната си възраст
той ще умре. Но ако реши да живее един добър, хармоничен
живот и вземе мерки за това, тогава ще може да измени тази
скъсана линия на ръката си и ще може да продължи живота си до
60 години. Следователно, има неща, които могат да се избегнат.
Следователно сегашната карма, която имате, може да я измените,
може да е преодолеете, да я смекчите.
Сегашната карма, която имате, може да я измените, може да я
преодолейте, да я смекчите. Мога да ви кажа, че 9/10 от мъчнотиите,
които имате можете да се справите с тях, освен само 1/10, с която
мъчно можете да се справите. Но, за да се справите с известни
мъчнотии, непременно трябва да имате едно хармонично
разположение на духа. Без това хармонично разположение
на духа не може да се постигне нищо. За да може една окултна
сила да работи, за да може да добие нещо, трябва да имаме един
дълбоко мир вътре в душата си. Но размъти ли се нещо в душата
ни, окултната сила не работи.
Като изправя своята карма, човек непременно ще се натъкне на
някои чужди погрешки. Щом се натъкне на чуждите погрешки, той
не трябва да ги избягва, но да търси начин за тяхното изправяне.
Тъй щото, човек трябва да се заеме с изправяне на всички неща,
които са преплетени с неговата карма.
Понякога вие виждате в ближните си някакво криво чувство,
или някаква погрешка, за което сте готови да го съдите. Не, според
закона на кармата, каквато погрешка видите в ближния си, вие
сами трябва да се заемете да я изправите. Казвате: Как можем да
изправим чуждите погрешки? Ще ви приведа един пример, който
ще ви покаже един от начините за изправяне погрешките на
вашите ближни. Един млад момък от Варна отишъл един ден при
един евангелист книжар, да си купи някакви книги. Като го видял,
книжарят му казал: „Преди няколко седмици един твой приятел
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дойде при мен да иска пари на заем. Аз му услужих, но ето толкова
време, мина вече, и той не ги връща. Такива са твоите приятели!“
- „Колко ти държи?“ - Еди колко са. - „Заповядайте, вземете тази
сума и считайте, че сметката е уредена. Аз и моят приятел сме
едно и също нещо“... Как би постъпил някой човек, който няма
този морал в себе си? Като чуе, че се говори лошо за приятеля му,
той ще каже: „Да вярно е, моят приятел има тази слабост, той е
нехаен малко, но аз ще му поговоря, ще му кажа да плати.“ - Няма
какво да му говориш... Извади кесията си... И после, като видиш
приятеля си, нищо не му казвай... Този метод се отнася до онзи,
който има възможност да плати дълговете си, а остава приятелите
му да плащат вместо него. Това е насилие, изнудване на съвестта
на хората, с което си създават негативна карма. Ако имате добри
приятели, които използвате, за да плащат дълговете ви, вие не сте
на прав път... Ще дойде ден, когато Провидението ще ви постави
в същото положение; тогава вас ще използват и вие ще плащате
двойно, с лихвите.
Той има карма. - Знаеш ли каква е неговата карма? Има случаи,
когато някой човек носи на другиго кармата, която е вече назряла.
Той не е на Земята, но трябва да я плати. Неговият приятел, който
живее на Земята, поема кармата му и си казва: „Такава е Божията
воля. Добър е Господ. Аз ще понеса кармата на своя приятел с
радост и Любов“. Казвам: Тоя човек е външно беден, вътрешно
богат.
Има един господар в света, който, отнема силите и богатството
на човека. За да се освободиш от него, затваряй вратата си вечер,
за да не влезе в къщата ти, да те изсмуква. Ще каже някой, че това е
неговата карма. Ако беше затварял вратата си, отде щеше да влезе
този господар? Някой падне, счупи крака и казва, че това е карма.
Ако беше внимавал, нямаше да паднеш. - Нервен съм, наследих
тази слабост на нервите от баща си и майка си... Не обяснявай
своите слабости с погрешки с кармата и с наследствеността. За
разумния и за онзи, който има будно съзнание, не съществува
нито карма, нито наследственост!
Какво трябва да се направи, или как трябва да се живее, за да не
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се създава карма между хората? Ще ви дам един пример, от който
вие сами можете да извадите заключение. Представете си два
успоредни железни пътя, по които се движат влакови, единият
отива на изток, а другият - на запад, в две противоположни
посоки. Допуснете, че по едната линия, по която влаковете
вървят на изток се движат сто трена, на еднакво разстояние един
от друг. Ако при това положение влаковете се движат с еднаква
бързина, няма опасност от никакво сблъскване между тях. Обаче,
ако бързината на тия влакове е различна, между тях непременно
ще стане сблъскване. Следователно, при закона на кармата, не е
важно направлението на влаковете, дали отиват на изток или на
запад, но важна е бързината. Бързината на движещите се влакове
трябва да е еднаква. Значи, когато двама души се движат в една
посока, но с различна скорост, между тях непременно ще стане
сблъскване. Ако един трен се движи със скорост 100 километра
в час, а другият с 80 километра в час, няма никаква опасност от
сблъскване. Но ако първият влак се движи със скорост 80 км. в
час, вторият - със скорост 100 км в час, а при това вечер, тогава има
опасност от сблъскване: вторият ще се сблъска с първия. За да не
стане сблъскване между тия два трена, вторият трябва да намали
скоростта на движението си, да стане поне като на първия, но
непременно на известно разстояние един от друг.
Сега, докато живеете между хората, не трябва да бъдете нито
много умни, нито много глупави. Защо? Защото и глупостта
и интелигентността са кармически закони. Ако си много
интелигентен, ще се движиш много бързо и ще се сблъскаш с тия,
които бавно си движат. Ако пък си много глупав, ще се движиш
бавно и ще се сблъскаш с тия, които бързо се движат... Какво
трябва да се прави тогава? Ще бъдеш толкова интелигентен, или
толкова глупав, колкото окръжаващата среда.
На какво съответства голямата бързина? На добродетелите.
Значи, бъдете бързи в доброто, т.е. ходете отпред! Бъдете бавни в
злото, т.е ходете отзад!
Който разбира законите на новия живот, не говори много. Той
разбира как трябва да постъпва. При всяко неправилно отношение
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към хората, той изпитва болка в слънчевия възел и, вместо да се
извинява, бърза да изправи погрешката си. Всяка болка, всяко
свиване или притесняване в слънчевия възел е предупреждение
от Божествения свят, с което му обръщат внимание, че не е
постъпил както трябва. От Божествения свят го запитват: „Ти
прецени ли своята постъпка?“ Защото, всяка постъпка се връща
към онзи, който я е направил.. Ако е добра, ще се ползваш. Ако
не е добра, ще носиш последствията й. Преди да направиш нещо,
три пъти мисли. Ако правиш нещо добро, прави го; ако не е добро,
мисли за лошите последствия.
Докато в любовта на хората няма хармония, кармата между тя
ще се увеличава, ще натежава все повече и повече... Тъй щото, при
днешните разбирания, при днешното развитие на хората, и онези,
които любят, и онези, които ги любят, взаимно се ограничават.
Задачата на всеки човек е да използва дадените условия чрез
вътрешните си възможности. Само при това положение той може
да бъде господар на последствията в своя живот. Причините на
нещата са в Причинния свят, а последствията - на Земята. Значи
хората живеят в последствията.
В сегашното ваше положение, като ученици, бъдещата ви
карма ще се определя от вашата любов. Вашата сегашна любов
ще определя бъдещето положение в другите съществувания.
Ако в тия хора, около които живеете сте вложили вашата любов,
тази Божествена любов, те ще ви бъдат приятели в следващото
съществуване; ако не сте вложили любовта, ще ви бъдат
неприятели. Този, когото не си обичал може да ти бъде мъж, жена
и като такъв ще ви малтретира, може да ви бъде син, дъщеря, може
да ви бъде слуга, господар; в каквото положение и да бъде, ще ви
малтретира. Но ако сме дали тази любов всички ще дойдат да ни
помагат. Тази любов ще се повърне, и ще каже: „Вие ни дадохте, и
ние ще ви дадем“. Тогава, няма какво да се сърдите.
Задачата на човека не е в оправянето на света, но в оправяне
погрешките на миналите поколения, с които и той е свързан. Баща
ти оставил дълг, ти си негов наследник - ще плащаш. Ние вървим
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по известна линия, по която получаваме блага и задължения.
Казваш: „Нямам нищо общо с миналото.“ Можеш да се отказваш,
но последствията не може да избегнеш. Ние сме свързани с
миналото и не можем да се освободим от него... И вие, във вашия
живот, много клечки сте запалвали, много плевни сте изгорили. И
в отношенията си вие имате много неправилности, поради което
не можете да се търпите - голяма дисхармония съществува между
вас.
В бъдеще бащата няма да отговаря за сина си, нито майката
за своята дъщеря. Мина времето, когато родителите отговаряха
за децата си. Едно време за злото се въздаваше до четвърто
поколение. Сега сам ще отговаря за погрешките си. Никой за
никого няма да плаща.
Време е вече хората да се откажат от своя минал живот, от
проявите на животинското си естество, и да дадат ход на светлите
и красиви мисли и желания в себе си, останали в наследство от
възвишените същества. Красивият и чист живот ще спаси човека.
Чрез него той ще разреши своята карма и ще влезе в новия живот.
Един албанец - бозаджия продавал много хубава боза. Два деня
от седмицата той оставял за себе си, за своята душа. В това време
той излизал на края на града, с две стомни, пълни с чиста вода
и, като минавал жаден, уморен пътник, предлагал му чаша вода,
да утоли жаждата си. Вие не можете ли да направите, както този
албанец?
Само чрез ликвидиране на кармата и приложение на дихармата
се създава светлото бъдеще на човека.
Който изпълнява Божията воля, в следното прераждане, ще
заема висок пост; който не изпълнява Божията воля, в затвор ще
го поставят.
Когато искам да изправя човека, на злия казвам: да убие в себе
си всяко лошо желание, за да не прави злини на себе си и на хората;
на добрия казвам да възкреси в себе си всички добри желания, да
ги реализира, за да бъде добре за него и за ближните му. Човек
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трябва да бъде внимателен в желанията си, да не се забравя.
Може ли да избегнем страданията? - Можем да ги избегнем. Има
една наука, според която по един правилен начин ние можем да
избегнем страданията. Кога? - Когато ликвидираме с всички свои
стари сметки, когато ликвидираме с всички свои стари вярвания,
когато ликвидираме с всички свои стари обичаи, изобщо с всички
старо и започнем с новото. Само тогова страданията в света ще
престанат.
Сега, ако ме питате, защо дойдоха страданията ще ви кажа;
когато човек излезе от Бога и помисли, че може да живее без Него,
всичките страдания се наредят след него като войници в бой и от
тогава насам светът все страда. Казвате: Ами тогава какво трябва
да правим? - Ще мислите, че може да живеете само с Бога и от тоз
момент всички страдания ще престанат, т.е. няма да престанат, но
ще започне живота на великата култура, която ще даде един велик
импулс. Обаче, за да дойде тази велика култура, ние трябва да се
обърнем към оная посока, отдето иде Божествената светлина. Вие
ще кажете: отгоре иде тази светлина. Не, от главата вътре иде тази
светлина. Работи тази глава! За физическия свят светлината иде
отгоре, но за нас хората светлината не иде от горе. Човешкият
мозък, човешката глава е един акумулатор, отдето се предава.
Божествената светлина. За нас, тази светлина иде от мозъка, от
сърцето, от душата, от духа.
Който възкръсне ще бъде свободен от закона на кармата, от
всички недъзи. Възкръсналият живее на Земята така, както на
Небето, дето всички изпълняват Божията воля с любов.
Отче наш, който си на Небето, да се свети Името Твое, да дойде
Царството Твое.
Сега може да се опита стиха: „Търсете Царството Божие и
Негова правдата и всичко ще ви се нареди.“... В туй Царство Божие
е вложено разумното, разумният живот е вложен, в туй Царството
Божие са вложени всички разумни сили, с които можем да
работим. То е кредит, то е основата върху която можем да градим.
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Царството Божие не търпи невежество, критики, престъпления,
зло. То е живот на вечна хармония и любов. Царството Божие е за
онези, които искат да изучават основните закони на живота и да
ги прилагат.
Първият основен закон подразбира приложение на Истината.
Царството Божие не търпи никаква измама, от какъвто и да е
характер... Не е позволено на човека да лъже, нито да греши...
Вторият основен закон е приложението на Мъдростта. Разумният
свят изисква от всички хора да учат с постоянство и любов. Животът
не е нищо друго, освен непрекъснат стремеж към придобиване
на знание, което иде от Висшето Божествено начало... Третият
основен закон е Любовта, която ражда Живота. Едно от качествата
на живота е радостта. Който живее, трябва да се радва. Може да се
радва само онзи, който учи; само свободният учи.
Това значи, да се стреми човек към Божествената Мъдрост, която
дава знание; към Истината, която дава Свобода; към Любовта,
която дава Живот; към живота, който дава радост; към знание,
което дава сила и към Свобода, която дава простор на човешката
душа.
Не можеш да служиш на Любовта, т.е. на Бога, ако не си
приложил закона на Мъдростта, ако нямаш знание и светлина.
Бъдете служители на абсолютната Истина... Бъдете служители
на абсолютната Мъдрост.
Прилагайте закона на Мъдростта, за да придобиете светлина и
знание и закона на Истината, за да бъдете свободни.
Човек, трябва да живее според основните закони на Битието, за
да разбере къде се е спъвал и как да подобри живота си.
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ПРОРОЧЕСТВА
„От сегашния ред и порядък, от лъжите на хората, от сегашната
земя няма да остане помен. Така е решил Господ. И това ще стане
скоро. Не ви плаша - това са закони, които действат.“
„В сегашната култура, култура, учениците на християнството
или на Божествената Школа ще преминат през голямо пресяване,
за да се изпита докъде е стигнала тяхната вяра, тяхната
интелигентност и техните способности. Това ще бъде генерално
пресяване, генерален изпит. Това наричаме край на една епоха,
която завършва, и начало на друга, нова, в която сега влизаме.”
“Сега да ви кажа за бъдещето: Ако сте лишени от Любовта,
голямо страдание ви чака. Ако сте лишени от Мъдростта, голямо
страдание ви чака. Ако сте лишени от Истината, голямо страдание
ви чака.”
“Вие сте родени в една епоха при най-големи възможности. Вие
сте най- големи късметлии, но и най-големи нещастия ви очакват.
По-късметлии хора от сегашните не е имало в света, но и понещастна епоха от тази няма. Защото онзи, който се качва на найвисокия планински връх, той ще се качи нависоко, за да види, но
ако се откачи оттам и падне долу, по-лошо падане от това няма.”
“И днес най-много работят Великите Учители на миналото:
Хермес, Орфей, Буда, Мойсей, самият Христос и апостолите. Сега са
настанали такива благоприятни времена за духовни постижения,
че за една година може да добиете това, което по-рано не можеше
да се добие за сто и за хиляда години.”
“Една сестра рече: Учителю, Вие бяхте казали, че осем хиляди
адепти ще се въплътят на Земята до края на този век.”
“Тези адепти ще дадат нова насока на обществения,
религиозния и семейния живот, както и на цялата култура. Всичко,
досега съществуващо, ще се измени и ще се създаде нов, правилен
живот, какъвто те разбират и познават. Взели са предвид всички
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мерки за тази реформа, с която ще изненадат света. И ще създадат
новото човечество, каквото никой не е очаквал. Мъчениците от
едно време днес идат на Земята - едни по закона на вселяването,
а други чрез въплъщение…..”
“Иде огънят. Който няма Любов, от него нищо няма да остане.
Нищо няма да остане от европейските държави. Няма да мине
дълго време, ще проверите това, което ви казвам. Само Любовта
ще ви спаси. Думите на пророка ще се чуят. Нищо няма да остане
от плановете на европейската политика - това трябва да знаят
европейските дипломати! Нищо няма да остане от сегашните
религии и църкви: камък върху камък няма да остане! Любовта
ще разруши всичко старо. След това ние ще започнем да градим.“
“Ако има епоха, когато най-много се нуждаем от Любов,
това е сегашната. И никога човечеството не е било при такива
благоприятни условия за проявяване на Любовта, както сега.
Никога Бог не е говорил тъй много, както сега. В миналото Той е
говорил на отделни лица, а сега е започнал да говори на почти
всички онези хора, които са възмъжали.”
“Казвате: «Какво ще стане с нас?» По-хубави времена от тия
никога не са наставали за разумните. Но и по-лоши времена не са
наставали за глупавите.”
“Какво ще стане със света, за това Бог си има план. Как светът ще
се оправи, това е определено от Него. Христос посочи признаците,
по които се познава кога ще бъде това - всякога, когато хората
не приемат един Божествен принцип, идва голяма реакция. Но
Божественият план, който съществува, нищо не е в състояние да го
разруши. Сега се ражда Шестата раса и народите са възпитателни
учреждения за човешките души. А умните представители на
народите са осенени от съществата на Бялото Братство.“
„В света съществуват разумни закони, които трябва да се спазват.
Ако ги престъпите, ще се натъкнете на големи катастрофи. Между
евреите имаше много пророци, които им предсказваха какво ще
стане. Ако днес един такъв пророк предскаже на сегашна Европа,
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че така, както върви и както се развиват събитията в нея, я очаква
голяма катастрофа, има ли нещо лошо в това предсказание? Щели
да се уплашат европейците! Нека се уплашат, но да подобрят
живота си. Йона отиде в Ниневия да предскаже на жителите й,
че ако не подобрят живота си, очакват ги големи страдания. Те се
стреснаха, разкаяха се, и Бог отмени решението си. Скоро обаче
те забравиха обещанието си и пак продължиха лошия си живот,
заради което бяха наказани. Предсказанието не е заплашване. То
напомня на хората за съществуването на разумни закони, които
трябва да се спазват. Ако не се спазват, човечеството е осъдено на
големи нещастия и страдания.“
„Днес силата на Черната ложа се взема и минава в ръцете на
Бялата ложа. Ние сме в един период, дето злото се връзва. По
естествен път злото се обезсилва. Черната ложа е достигнала
до края и съвсем се е изтощила и ако доброто рече да победи
злото чрез насилие, ще му даде сила. Чакайте! Добрите духове ще
надделеят над черните. Сега е време да се определи човек. Който
сега се определи, това е.“
„Ако кажем на съвременните хора, че сме в края на века, ще
кажат: “Туй е само заплаха.” Ако на японците бяха казали преди
шест месеци, че ще дойде едно голямо земетресение, в което
Япония ще остане като второстепенна държава, те щяха да се
присмеят, но сега това е факт. Един американец [Едгар Кейси]
е предсказал няколко землетресения, и каквото е предсказал,
всичко се е сбъднало. Не ви казвам аз, той казва: “В Европа идва
едно земетресение, което ще започне от север, ще разтърси цяла
Европа така, че ще помни туй земетресение с хиляди години.”
Той обяснява и причините на туй земетресение: В Стария завет
се казва: Гледайте да не станат вашите дела и тъй лоши, че да не
може Земята повече да ви търпи.“
„Днес всички се итересуват за съдбата на славянството. Русия,
като представителка на славянството, ще мине през големи
изпитания, през специфичен път на развитие. Отсега нататък
идват за нея изпитания. Ако сте живи до това време, ще видите
през какви изпитания ще мине тя - разумни изпитания. Това се
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отнася не само за Русия, но и за Европа, за цялото човечество.
Всички ще минат през разумни изпитания. Като минат през
големите изпитания, хората ще кажат: «Не се живее така! Има
и друг път в живота.» Аз зная, че политиката и политиците няма
да спасят човечеството. И те носят идеи, но не са носители на
Новото. Други ще ги спасят. Други са носители на Новото. Днес
човечеството живее в безлюбие. Любовта ще го спаси.“
„И апостолите са на Земята. Апостол Павел, апостол Петър и
сега работят, проповядват Христовото учение. Те са носители на
Любовта. Ако мислите, че имат корона на главата си, много се
лъжете. Те минават като обикновени работници, които прилагат
Любовта. Не само те, а всички апостоли, всички добри християни
работят в света и прилагат Христовото учение.“
„Сега цялото човечество минава през една фаза, която е
неизбежна. Нищо не е в състояние да измени този ход. Причините
за това са от далечното минало. Някой може да каже, че ние,
хората, сме причина за това. Не сме само ние причината. Че
стават земетресения, има и хиляди други причини - ние може да
допринесем нещо за земетресенията, но причините са още подалече. Може донякъде ние да допринасяме за земетресенията,
но какви са причините всъщност? И най-учените хора,
философите, не са могли да ги разгадаят - ако биха могли да ги
разгадаят, ако те знаеха причините, би могло да се намери лек за
тази болест. От гледна точка на Божественото има лек, има цяр, и
ние сега отиваме към излекуване. Невидимият свят е приготвил
място за избавление. Сега в пространството ние се намираме
в най-неблагоприятните условия. Мястото, дето се намираме в
пространството, ражда този безпорядък. Сега ние се намираме
в едно място на разрушение. Тези неща, които сега стават, се
дължат на известни отломъци - от пространството падат снаряди
върху Земята и всяка година се посрещат по десетина милиона
такива снаряди. Един ден ще дойдем в по-хубаво място и тогава
ще настъпи мир. В туй пространство, в което сега пътуваме, ние
се намираме в опасност - това е както в Атлантическия океан,
през който пътуват параходи и се намират в опаснаст от ледените
планини.“
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„В съзнанието си човек минава през една тъмна нощ - Кали
Юга. Попадне ли в тази нощ, той може да извърши най-голямото
престъпление. Външно човечеството има добри условия за
развитие, но вътрешно то минава през тази тъмна нощ: Кали Юга.
Дълъг е периодът на тъмната нощ. Той започва със съгрешаването
на първите човеци и продължава до времето на Христа. Христос
дойде на Земята, за да каже на хората, че това тъмно време изтича.
Сегащното време е край на Кали Юга, край на черния век. Като
изтече това време, ще настъпи светлият век на човечеството.
Идват вече светлите братя на Земята, иде Новото време в света.
Някои от светлите братя ще се въплътят, други ще се вселят, но
и едните, и другите ще бъдат видими. Те ще разрешат правилно
всички въпроси. Те ще напишат: «Не е позволено на хората да се
бият.»“
„Цяла Европа ще мине през такива страдания, каквито през ума
на хората не са минавали. Сегашна Европа е поставила бент на
реката, който един ден ще се отпуши и пробие. Затова, който е
над града, да търси спасение в планината; който е в долния етаж,
да се качи на горния. Това е кармата на европейските народи,
която се е събирала от години. Тя е назряла вече и произвежда
страдания на цялото човечество.“
„Винаги на границата между две култури - стара и нова, се
явява криза, явяват се големи противоречия, бури, сътресения,
катастрофи, защото двете течения, старото и новото, влизат
в стълкновение. Едното се руши, а другото се гради.“ „След
събитията лошите хора ще се отстранят от Земята. Тя се възкачва
вече и хората със старите разбирания не ще могат да се издигнат
заедно с нея. Земята ще ги отърси от себе си, както дървото се
отърсва от гнилите плодове. Те ще отидат на друго място и ще
изостанат в Природата. Сега Младоженецът кани хората на сватба,
но само тези ще влязат, които имат сватбарска дреха. Всеки човек,
всеки народ, който не изпълнява Волята Божия, ще бъде пометен.
Всичко, което не дава плод, което не твори, което не произвежда,
ще бъде пометено, т.е. ще бъде оставено за друга епоха.
Сега сме вече в края на стария век и в началото на новия. Няма
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връщане назад. Старото си отива безвъзвратно и няма повече
живот за него, животът е за новото. Благата се дават вече на
добрите хора, за да ги използват за общото благо, за изпълнение
Волята Божия.“ „Сега иде най-хубавият свят. Занапред няма да се
позволява на неготови хора да се прераждат, ще се забрани да идат
на Земята престъпни духове. Те ще се въплътят на друго място, а
тук - само тези, които са добри и имат Любов. Висшите същества
са направили своите кораби, които пътуват из пространството.
Земята е един кораб и там хората спорят, делят се, разправят се, а
той все напредва. И ще дойде някой и ще каже:“Тези, които спорят,
да излязат вън из кораба!“ И като се спре на някое пристанище,
Земята ще се освободи от тях.“
„Второто идване на Христа е важно за онези, които са будни
- за посятите зрънца на нивата, а не за тези, които са в хамбара.
Всяка духовна епоха се отбелязва с видоизменение на света, така
че сега Земята ще се измени съвършено. Тези, които са работили
в миналото, ще влязат в новото, а другите ще останат за друг път.
Всички трябва да знаят, че за лошите хора в света настьпва черен
период, т.е. катастрофа. Времето, което сега иде, ще им покаже,
че са изгубили добрите условия и няма да намерят онова, което
търсят. Един ден този свят ще бъде една хубава история и в бъдеще
всичко това ще бъде един много ценен материал с исторически
данни. То ще се тури на филм и като станат хората съвършени, ще
гледат как са живели едно време.“
„Страданията ще обърнат хората към Бога. Различни страдания
ще дойдат, дори няма да ни хваща сън, няма да остане страдание,
което човечеството да не изпита. И парите, и богатството - нищо
няма да ни ползва при тези страдания. Както например онзи
разбойник, който ограбил богатия в парахода, но хвърлил парите,
щом капитанът съобщил, че потъват. Макар днес да има големи
страдания и кризи, те са благоприятни в друго отношение - усилва
се духовното търсене, събуждат се душите и търсят Бога.“
„Сега е епохата, когато Господ почва да се проявява в нас и ни
чака работа за Него. Да не се допуща страх. Гледайте да придобиете
духовно богатство, за да бъдете силни духом. Силните духом ще
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издържат. Имайте придобивки в душата, понеже само това ще
занесете, като идете горе. За съжаление хората приличат на син,
който взема пари от баща си и отива право в кръчмата, за да ги
изпие.“
„В света иде огън, ще засегне и вас, но нека всеки да тури на
престол в сърцето си Бога и всичко друго - на второ място. Някои
от бялата раса ще изостанат, за да си поправят живота, и няма
да влязат в Шестата раса. Лошите хора ядат и пият на гърба на
другите, те няма да докарат до никакво бъдеще човечеството и
затова им се отнема властта. Сега всичко е в ръцете на Светлите
същества. Победата е на Светлите.“
„Сега ние сме в епохата, за която се говори в Откровението,
че са дали на хората бели дрехи да се облекат, а те казали:
„Докога, Господи?“ И им се отговорило: „Още малко.“ Няма друго
разрешение за човечеството, освен да приеме новото... Да се
премахнат границите и да дойде федерацията. И това ще стане.
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Ще има Европейска федерация и тогава всички народи ще бъдат
свободни.“
„Праведните на Агарта ще вземат надмощие в света, ще го
ръководят. Хубавото наближава. Бурята иде, но както казва
пророк Илия, Бог не е в бурята. Ще устоят тези, които живеят в
Доброто. Не бойте се: както във времето на пророк Илия Бог не
беше в бурята, а беше в тихия глас, който дойде след нея, така и
след тази буря ще дойде святото.“
„Какво представлява сегашният свят? Замръзнало езеро,
върху което се пързалят хиляди хора. Други стоят настрана и
наблюдават. След малко Слънцето изгрява и ледът започва да
се топи. Става катастрофа. Пързалящите се започват да се давят,
викат за помощ. Ония, които са настрана, благодарят, че са
вън от опасността. Иде Божествената Вълна, която ще разтопи
човешките езера - от тях няма и помен да остане. Ти вече няма да
бъдеш лед, а ще се превърнеш на чист извор, който ще тече по
целия свят, за да разнася Новото учение.“
„За хората, които не искат да слушат, идва един Божествен Ден.
Тогава всичко ще бъде тъмно! И Луната, и Слънцето, всичко ще
потъмнее - ще има такъв мрак, че хората едни други няма да могат
да се виждат, няма да знаят къде е изток, запад! Мрак ще бъде! И
хляб няма да има, и вода няма да има. Вода ще има, но няма да
може да се пие. Хляб ще има, но няма да може да се яде. Въздух ще
има, но няма да може да се диша.“
„Ние с молитва и мисъл можем да изменим посоката на
събитията, ето защо трябва да работим с молитва и мисъл. Казано
е: „Хората ще минат през огън“ - светът няма да се оправи иначе,
ще дойде нещо и ще помете всичко.
Човек трябва да си свърши работата днес, та като настане часът,
да не остане нещо недовършено от него, защото и нова работа ще
се прибави. Старият свят ще свърши, новият ще почне, тъй както
днешният ден ще угасне, за да дойде друг.“
„Главите на хората не са узрели. Сега е обсадата на Ерусалим.
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Християнският свят е Ерусалим. Днес целият свят е обсаден,
напредналите същества от Невидимия свят са слезли на Земята
и са я окупирали. Ще се изпълни техният план. Човек трябва да
вярва в плана, който съществува и който е изработен вече горе.
Небесното войнство сега е тук и е окупирало Земята. Всемирното
Бяло Братство си има свои членове по всички краища на Земята
и държи всичко в ръцете си. Ще стане не това, което този или
онзи иска, а ще стане това, което е решено от Белите Братя. Няма
да победи тази или онази държава, но ще победи планът на
Бялото Братство. Няма сила, която може да се противопостави на
Всемирното Бяло Братство.“
„Питате: «Какво ще стане с нас в бъдеще?» Представете си,
че живеете на северния полюс, дето всичко е в лед. Къщите ви
са от лед направени, никъде не виждате вода. Ако дойде някой
и ви каже, че трябва да измените живота си, че трябва да си
направите лодки, с които да плувате, ще възразите, че не вярвате
и че не можете да измените на живота, който вашите деди и
прадеди са карали. Казвам ви да вземете мерки, защото земята
ще претърпи голяма промяна. Ако не вярвате, ще дойде ден,
когато ще проверите думите ми. Слънцето ще започне по-силно
да грее, ще стопи ледовете. Къщите ви ще се разпукат, ледовете
ще се стопят и вие ще почнете да потъвате. Казвате: «Каква съдба
ни сполетя!» Никаква съдба не е това, а Земята е изменила своя
път на движение, слънчевите лъчи падат под прав ъгъл и топят
ледовете. Вие живеете върху ледено море. Закъснеете ли да
промените живота си, в скоро време ще се намерите на дъното на
морето. Сега и на вас казвам: Ако не изправите живота си, същото
ви очаква. Това не е заплашване; това е естественото положение
на живота. Великата вълна, която иде сега в света, руши ледовете
и ги превръща във вода. След хиляда години не само хората ще се
изменят, но и вълците ще престанат да ядат овце. Те ще се отвратят
от месото и ще употребяват растителна и плодова храна.“
„Нека разгледаме Христовата мисъл: „Няма да мине този род,
додето не се сбъдне всичко това.“ Там под „този род“ се подразбира
бялата раса. По време на гражданската война в Испания през 1937
г. бяха избити един милион души. Тези страдания са кармично
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последствие от някогашната Инквизиция. В Първата световна
война паднаха шест милиона убити, това е човешкият порядък,
но като дойде Божественият порядък, тези хора ще се примирят.
Ако не вземат поука, ще има тежки събития в Европа. Всички ще
минат през баня, а след това ще се облекат с нови дрехи.“
„Сега, когато се подготвя Шестата раса, трябва Любов към
Бога, спасението на света е там. Друго средство вече няма светът механически не може да се подобри. Иде една разумна
Божествена вълна и го преустройва. Няма друга мощна сила,
която да може да подтикне хората, разумното действа в хората и
изменя вътрешния строеж на техните мисли. Стига да излязат от
избите си, и светлината ще ги намери.
(Една сестра попита: Кога ще дойде тази вълна в по-силен
размер?)
След няколко десетки години. Преди това ще има един период
на чистене. Които разбират, трябва да търпят малко - красивото
е в бъдещето. Божественото иде отвсякъде и слиза между всички
народи. Достатьчно е да сте готови за работа. Правото сега е на
страната на добрите хора и всички духовни братства оказват
влияние.
Разумните същества ръководят света и трябва да вървим по
техните стьпки. Христос, щом слезна, и почна да говори за новите
времена. И вие говорете за новите времена. Виждам, че вие сте
все още в болницата, не сте се освободили от нея, но хвърлете
халатите. Казано е: „Които чуят гласа, ще станат и ще възкръснат.“
Новият живот иде. Който разбира, трябва да се радва, че се е родил
в сегашните времена, когато новият ред се налага. Ако хората
виждат духовно, ще схванат, че пространството е пълно с Разумни
същества, които постоянно изливат светлина в човешките умове
и преустройват нещата. Нали най-първо сутрин светлината е
много мека и като изскочи Слънцето, тя става силна и побеждава?
Днес навсякъде се усеща интерес към духовното. И днешното
положение не може да се оправи чрез война, трябва да дойде
нещо Разумно. Питат: „По кой начин ще се оправи светът?“ Ето
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по кой начин: снеговете и ледовете ще се стопят, щом Любовта
изпълни въздуха. Ние трябва да се съобразяваме с новите веяния,
с новите закони, които Бог внася в света. Този порядък, който
сега кове закони против евреите, е стар, а когато дойде новият
порядък, ще бъде друго.
Поражда се ново съзнание у хората. Онези, които са готови, се
радват, а онези, които не са готови, треперят от страх. Хората са на
два лагера. Онези, които побеждават, се радват над страданията
на победените, а пък те страдат, понеже не са победили. Значи
не са в пътя на Истината, не се радват на Истината, която трябва
да дойде да освободи всички хора, а се радват на това, което е
преходно. Вие питате какво ще стане, а аз казвам, че от старото
нищо няма да остане, гъсеницата, като стане пеперуда, не иска
да яде листа, а ние всички ще бъдем пеперуди. Това поколение
така ще си отиде - то живее в един свят на големи противоречия,
в който злото царува, а доброто слугува. Но сега се създава Нов
свят с друг ред и порядък, в който доброто ще царува, а злото
ще слугува. Тогава светиите ще управляват. По-важни времена
от сегашните няма и човек трябва да ги използва, това е едно
преходно състояние.
(Една сестра запита дали могат да се предотвратят някои
страдания.)
Някои страдания могат да се предотвратят, но други - не могат.
Камъкът, който пада, ще падне. Вече двадесет години говоря на
българите: „Иде голямо зло. Идат големи нещастия. Приемете тези
работи.“ За да се развие култура на Земята, тя трябва да премине
дадени зони през пространството, а то е живо. Земята трябва да
премине през съответни пространства, за да дойде необходимата
енергия за живот. Сега влизаме в нови области и Земята има вече
възходящо движение - по-рано е слизала, а сега се качва. Именно
затова нашето собствено движение на развитие трябва да бъде
в хармония с възходящото движение на Земята и Слънцето. И
всеки, който не се подчинява на този закон, ще изгуби всичките
си условия. В Писанието Бог казва:“Търсете Ме, докато съм близо.“
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„Ние сме хората на Новия живот. Сьс стария живот краката ни
бяха вързани, а сега са развързани; очите, ушите и носът ни бяха
затворени, а сега са отворени. Земята излиза от тринайсетата
сфера, излиза от гъстата материя. Всички учени същества от
Всемирното Бяло Братство са мобилизирани и приготовляват
Новата култура. Бялото Братство ще превърне всичко в добро.“
„Които не могат да се издигнат нагоре, ще останат долу. Когато
Земята излезе в новата сфера, ще даде банкет, ще каже: „Деца,
избавих се вече.“ Новият живот - това е закон за пробуждане на
съзнанието. Тьмната епоха Кали-юга изтича.“
„Сега е преходен период, една култура преминава в друга.
Сдаване на царства има, вече старата култура ще отстъпи на новата.
Идат изпитания, по-големи от сегашните, и може единствено да се
помогне чрез вяра и молитва. Дошла е буря, не можеш да й кажеш
да спре; така ще дойде известно изпитание и никой отвън не
може да помогне. В Откровението пише: „Отде идат тези синове
човешки?“ И казва се по-нататък: „Тези синове човешки дойдоха
до голяма скръб.“ Предсказано е за Новата култура, че всеки ще
бъде под смоковницата и няма да бъде устрашаван. Това ще стане,
като мине старото човечество и дойде новото. Да се молят хората
и да бъдат радостни, че ще мине това изпитание. Живееш в къща,
която не е била построена добре и се събаря. Коя е причината?
Тъй като в миналото не е била съградена, както трябва, днес рухва.
Същото се отнася и за днешната култура... (Една сестра попита:
Какво ще кажете за 7-а гл. от Даниил? Там се говори, че идва
един, който е подобен на Сина Человечески, и още - за светиите
на Всевишния, на които ще се даде Царството, владичеството и
величието на царствата, които са под цялото небе.) Това са тези,
които ще приемат новите идеи. Ще има преследване на светиите
на Господа, на тези, които вървят по Божия път, и след това Бог ще
им даде власт во веки веков.“
„Периодът на Водолей е една мистична епоха. От 1914 г. вече
сме влезли в епоха, когато всички снегове и ледове са започнали
да се топят, тъй като главното качество на Водолея е чистотата
и който е попаднал в тази област, той непременно ще бъде

119

Петър
- Учителя
Петър Дънов
Дънов-Учителя

пречистен. След 2100 години Земята ще влезе в нова зодия, а сега
е във Водолей, който ще примири всичко и старото ще отмине.
Вече има условия да се работи физически труд четири дни от
седмицата и да е достатъчно, защото пресиленият физически
труд е робство и не бива да работим физически повече, отколкото
трябва, защото губим духовно. Да не се смущава човек, че някои
работи не ги разбира, това не е и необходимо. И след 2100 години
всички хора няма да дойдат до новото съзнание, но тогава ще
има голяма промяна в живота: няма да има насилие, затвори,
хората няма да гладуват, няма да има и кражби, ще се излиза и
не ще се заключва вратата. Иде космическото съзнание в човека
и тогава той ще обича всички същества, ще бъде пълен с радост,
блаженство и дух на служене... Царството на тъмните сили си
отива, властта от техните ръце минава в други. Астралният свят е
вече очистен, тъмните сили ще отстъпят и ще отидат под Земята.
И Земята ще се очисти.“
„В беседата „Новото човечество“ се споменава за изключенията
в Слънчевата система. Сега иде изключение, но във възходяща
степен и в благоприятен смисъл. Изменението на Земята няма
да стане катастрофално, но планетата ще се преобрази. Цялата
Слънчева система влиза в по-висша връзка. Много бързо стават
нещата, изменят се умовете на хората, политиците не могат да
се ориентират в своята политика, а става промяна. От милиони
години насам Слънчевата система минава през една област в
пространството, пълна с отрови. Сега тя излиза оттам и навлиза
в една духовна област, в която живеят напреднали същества.
Това ще разшири кръгозора на човечеството за познаване на
Природата, ще го направи възприемчиво към новите идеи. Ако се
каже на мравките, че ще дойде нещо по-хубаво за тях, че ще могат
да свирят и пеят, те ще кажат - „Невъзможно!“ А то е възможно, но
не в тяхната форма, а в някоя друга. И сега, като се говори за нещо
хубаво, то ще бъде възможно, но не при тези разбирания.“
„Писанието казва: Още веднаж Господ ще разтърси Земята и
всяка жива твар ще познае, че има правда в света; всяка жива твар
ще познае, че има Мъдрост в света; всяка жива твар ще познае, че
има Истина в света; всяка жива твар ще познае, че има Любов в
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света; всяка жива твар ще познае, че има добродетел в света!“
„Като се разтърси Земята, всичко ще разберете. Това ще стане и
всички ще го видите - като го видите, всички ще поумнеете.“
„В света сега иде едно коренно очистване. Аз не искам да ви
плаша, но казвам, че голям огън идва. Вие ще бъдете свидетели на
това, ще го проверите. Сегашните хора ги е страх от революция,
но опасността не е в революцията. Страхуват се от болшевиките,
но опасността не е в болшевиките - опасността не е нито в
болшевиките, не е нито от богатите, нито от войните, нито от
безредиците. Това са играчки. Идва едно раздвижване на Земята,
от което и богати, и бедни ще хвърчат във въздуха. Идва едно
положение, при което и богати, и бедни, ще бъдат затрупани
под пепелта. Не сега, но може би след 10, 20, 30, 40, 50 или повече
години, но това ще дойде. Аз не ви плаша, а ви казвам това, което
ще дойде и което сами ще проверите. Защото ако ви казвам неща,
които няма да дойдат, това е лъжа.”
„Съвременните хора ще бъдат свидетели на тия времена, за
които са говорили пророците преди няколко хиляди години.
И днес се срещат такива пророци - и в Китай, и в Япония, и в
Америка, и в Англия, и във Франция, навсякъде. И управляващите
вече се вслушват в техните предсказания. Тия пророци казват:
«Ако съвременните хора не се откажат от своята алчност, ако не
разрешат правилно трудностите и противоречията на своя живот
и не изпълняват Волята Божия, те ще минат през големи изпитания
и страдания.» Кармата на всички народи вече е назряла. Сега е
времето за ликвидация, за разплащане. Казано е в Писанието: „Ще
въздам на всички според деянията им.“ Значи всичко непотребно,
всичко нечисто, събрано от хиляди векове насам, ще се запали да
изгори, вследствие на което всички народи ще минат през голям
огън. Аз не казвам това, за да ви плаша, а за да ви обърна внимание
върху Великите Божи Закони, които управляват света.”
„Задава се земетресение и ако то дойде, предполага се,
че Балтийско море ще се съедини със Средиземно. При това
земетресение ще стане силно спадане на почвата. (Една сестра
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попита: Защо ще станат тези земетресения?)
Това са преобразования. Строи се един нов континент във
Великия океан13. За всяка нова раса трябва нов континент.
Този континент ще се покрие с най-хубавите извори и ще има
планински релеф. За да се издигне една планина на няколко
хиляди метра височина, какъв напор ще има от известни сили?
Няма ли да се отрази това в Европа и в Азия? Казва Писанието:
„Земята ще се тресе като пиян човек.“
Тези, които ще наследят новия континент, ще бъдат от Шестата
раса. Тогава част от бозайниците ще се въплътят като хора на
Земята. Те са се спрели на едно място и пак ще започнат своето
развитие. В сегашните условия маймуните, които са вегетарианци,
са останали да живеят в горите и като дойде време да се въплътят
като хора, ще подемат своето развитие. Тогава ще има условия да
се повдигнат. Защото, ако влязат в сегашната раса, ще се научат
да ядат месо, а днес те губят физически, но духовно се запазват.
Ще дойдат няколко труса, един от друг по-страшни. Всеки
тогава да се моли и половин час преди земетресението да избяга
вън от града. В Европа трябва да дойде известно страдание,
което да застави хората да мислят. Тези неща са предвидени,
предсказани от хиляди години. Земята се преустройва и затова
ще дойдат страдания, които са години на изпитания. Вярващите,
като видят тези работи, да знаят, че е наближил вече денят на
тяхното избавление. Ако хората не могат да приемат Христа по
друг начин, тогава върху тях иде наказание, което светът не е
виждал. Цитирам Писанието:“Ще кажат на планините: Паднете
върху нас. И на мъртвите ще кажат: Излезте вие, мъртвите, за да
влезем ние, живите.“ От Слънцето се дирижира как трябва да се
преустрои Земята, кое място да се издигне и кое да потъне. Чрез
земетресения постепенно ще потъва част от Средиземно море и
бреговете наоколо. Казано е в Писанието: „Гледайте греховете
ви да не бъдат много големи, че да не ви избълва земята“ - това е
загатване за земетресение. Цяла Европа ще се мести към Екватора
и след няколко хиляди години България ще се намира там. Всичко
ще се измени, човек ще се пречисти, непотребното ще си отиде
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и един ден, като дойдете в друго положение, кажат ли ви, че се
намирате в положение или форма на сегашната, ще се докачите.
На съвременните хора казвам да не вдигат високи сгради,
защото земната кора ще претърпи големи огъвания и от тези
жилища нищо няма да остане. Къщите, които в бъдеще ще се
строят, нека да са етаж и половина и не много масивни, защото
иначе ще се разбият. Ако не се примирят народите, ще дойдат
глад, студ, големи земетресения, мор и чак тогава хората ще се
примирят. Ако не се примирят, ще дойдат такива страшни работи,
които ще ги заставят да се примирят. Но заради избраните
страданията ще се прекратят. Тези, избраните, крепят живота...
Дали ще бъде във ваше време, то е друг въпрос, но един ден ще
дойде такова земетресение, че ще се скача на един метьр нагоре.“
„Ние искаме Господ да дойде на Земята, но за да стане това,
ние трябва да бъдем готови, защото едно време Христос дойде
между евреите, но като не бяха готови, те си създадоха карма и
виждаме какви излязоха последствията. Сега Христос иде между
кавказката раса, европейските народи, и ако те не Го приемат, ще
ги завладее жълтата раса и ще ядат бой до олелия. Ще ги сполети
най-голямото нещастие, което може да бъде.“
„Два вълка се скарали за една овца, почнали да се хапят, да се
бият и овцата гледала кой ще надвие. Някой казал на овцата: „Ти
плюй на краката си и беж да те няма, защото като свършат битката,
ще те нападнат.“ Вие не чакайте кой в света ще победи, стойте
надалеч. Ако народите не поумнеят и се отвори нова световна
война, ще остане само една трета от човечеството. За България
коя е най-добрата политика? За да успее, най-добрата политика е
миролюбивата - да не се намесва във войни и положението й ще
се подобри постепенно.“ (из „Акордиране на човешката душа“)
„Какво ще стане с България? Тя е посята и ще трябва да поникне
- да пострада... Какво ще стане с Румъния? Каквото става с някой
разбойник, когато го пуснат от затвора - отива си вкъщи. Румъния
ще бъде заобиколена със славянството и ще остане като островче
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в море. Виж, друг е въпросът с гърците - те имат култура, но трябва
да се държат добре със славяните, за да имат благословение. Иначе
Господ ще им прати старите господари, италианците. (*Ванга за
самотраки: След много години островът няма да бъде част от
гръцката държава, а ще принадлежи на Италия.) Сега културата се
пренася в славянството. Българите и останалите славяни трябва
да се съединят. Но като се говори за бъдеща култура, на ума на
поляци и сърби не трябва да се разчита, защото техния ум е умът
на парите. Те са стигнали до парите, силата и властта, а бъдещата
култура иска нещо повече.“
„Бог сега вдига и стоварва тоягата Си върху гърба на българите.
Те казват «Убиха ни!» Не, само шушулките хвърлят настрана. Аз
облажавам всеки човек, бит от Господа или от някой мъдрец,
защото така се намагнетизирва. Всеки, който е бит от Господа,
става гений и светия. Блажен е този народ, върху който Божията
Тояга се вдига и стоварва. Този бой ще създаде всички добродетели.
И България, върху която се стоварва сега Божествената Тояга, ще
се освободи от всички шушулки, от всичката плява - ще остане в
нея само чистото зърно.“
„В скоро време, тази година (1923), в свещения огън на Любовта
ще влязат 4444 души българи. Знаете ли на какво ще прилича
България, когато те влязат и излязат? Като влязат и излязат, след
тях ще се отвори една врата и други ще влязат; след тях още други.
Българите, които влизат и излизат през тази врата, ще придобият
нещо особено. Който ги види, ще каже: «Това са българите.» За
кои българи говоря? За онези, които са минали през 35 милиона
градуса Божествена Топлина.“
„Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между
Европа и Азия. След обединението на славяните трябва да се
обедини цялото човечество.“
„Мисията на славянството е да облагороди Петата раса и
да подпомогне идването на шестата подраса.“ „Вие за мен сте
предварителни станции, чрез които искам да предам една истина
на целия свят чрез вас, като чрез предавателни станции ще се
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предаде едно учение. Тези идеи, които аз изнасям тук, ще бъдат
възприети в Русия и там ще се играе Паневритмията. Славянството
ще има велико бъдеще. 7000 напреднали същества, адепти,
ще бъдат вселени в славянските народи до края на ХХ век и ще
образуват една вълна на подем. Най-умните, най-добрите ще се
родят в славянството и девизът ще бъде Братство и Любов.“
„Западните народи достигнаха кулминационната точка на
своето развитие. Те цъфнаха и вързаха плод. Славяните отсега
нататък ще цъфтят и връзват. Погрешно е да се мисли, че
славянството трябва да господарува, да заповядва на другите
народи. Напротив, то ще бъде полето, дето ще се проявят техните
положителни качества. Славяните ще донесат нещо ново. Те
идват сега да създадат Нова култура. В известен смисъл те сега са
духовният Израил.
Интересно е да се направи сравнение между Русия и Палестина.
Каспийско море в славянската област е затворено море. Има
аналогия между него и Мъртво море в Палестина. Волга се влива в
Каспийско море, а река Йордан - в Мъртво море. Волга съответства
на река Йордан. Волга е голяма река, а Йордан - малка. Мъртво
море е 25 метра под морското равнище, и Каспийско море е под
морското равнище. Разликата е в това, че в Мъртво море няма
живот, а в Каспийско море има богат живот.
Реките от славянската област се вливат в Северния ледовит
океан, в Черно море, в Средиземно и в други морета. В Палестина
никоя река не се влива в отворено море. Следователно славяните
носят до известна степен културата на евреите, но има разлика.
Задната част на главата на славяните е развита. Това показва,
че те имат силни семейни чувства и склонност към уседнал живот.
Славянството има да се бори с татарското влияние, влиянието
на атлантската раса. Татарското влияние се изразява в крайния
материализъм. У западните народи изобщо умът е развит. В
латинската раса са развити чувствата, сърцето. Славяните сега
носят силите на душата - Любовта. Те са хора на човеколюбието.
Те носят културата на братството.
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В общославянския организъм България представлява волята.
Поради това тя се явява като средоточие, дето тези две сили умът и любовта, трябва да се уравновесят. Бог иска славяните да
изпълнят една мисия. Чрез славяните трябва да се внесе нещо
ново - щедростта. Щедростта е качеството на славяните. Никой
народ не е толкова щедър като тях.
Една от великите черти на славянството е саможертвата. В
славяните работи духът на жертвата. Ето защо бъдещето е в
славянството. Новата култура ще излезе от славянството. Хубавата
черта на славяните е алтруизмът. Това е Божественото начало в
тях. Досега не е имало такава компактна маса като славянството,
готова за Новата култура. Славянството е представител на
идеята за Бога. В съзнанието на славяните има нещо възвишено
- Любов към Бога. Бог прекарва славяните през огъня. Няма друг
народ в света, който да е преминал през толкова страдание като
славянският. Бог казва: „От вас трябва да излезе нещо добро.“
Определено е славяните, като едно голямо семейство, да извършат
Волята Божия. В това е величието на тяхната мисия.
До края на XX век много напреднали Същества - братя на
Любовта, предци на човечеството, ще се вселят в славянските
народи. Те ще докарат велик духовен подем. Но те са само
авангардът. Те са най-главните сили.
Тази промяна, която става сега в Русия, се дължи на действието
на тези напреднали Същества. Тези Същества, които сега слизат в
славянството, те именно докарват неговото обединение и работят
за мисията им. В Русия има пръснати на разни места хора, които
работят за духовната наука. Те са адепти, Божествени пратеници.
В Русия се изработват нови форми на живота за бъдещето. Тя е
творческото поле на тези нови форми.
Интересно е, че Америка и Русия са свързани на север. Значи
те ще се разберат в Истината, т.е. като бъдат свободни. Англия и
Русия могат да имат отношение в името на Правдата.
Славянството е дървото, върху което ще бъдат присадени
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Англия, Германия, Америка и Франция. Те са четиримата
професори на славянството. А шестата раса ще бъде плодът на
това присадено дърво. Този плод ще съчетава всички положителни
черти на народите на бялата раса.
У русите носът е детински, но той е благословен. Казано е: „Ако
не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие.“
Славяните преминаха вече своя страшен студ и сега са пред
възход. Русия и славянството сега са излезли от черната зона, от
тъмния век. Сега се дава възможност на славянството да заеме
своето място в света. Българите са пионери между славяните.
Латинската раса е дала формите. А славянската раса ще даде
съдържанието. Славяните ги наричаме слънчеви хора. Някои
ги наричат груби. Грубостта произтича от Слънцето, защото в
слънчевата енергия има изобилно светлина и топлина и при нея
живеят всички - и животни,и растения. Азиатските, източните
народи имат голямо доверие към славянството. Славяните ще
въведат в тези народи това, от което те имат нужда - ред и порядък.
Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между
Европа и Азия. Всички славяни трябва да се приобщят в едно.
След обединението на славяните трябва да се обедини цялото
човечество. Бъдещата раса ще обедини всички. Славяните ще
внесат един духовен елемент в света - побратимяването. Тяхната
мисия е побратимяването на всички народи.“
„Най-активните братя са между Моравското Братство, а между
сърбите, черногорците и поляците Братството е най-изостанало. И
вие ще можете също да разпознавате членовете на тези братства,
на вас с течение на времето и съобразно с вашето духовно ниво
ще ви се даде да познавате техните отличителни признаци. А сега
ще се задоволите да знаете това, че всички тези братства ще се
пръснат между славяните, които именно тогава ще се повдигнат.
Аз искам да ви покажа какъв е Божественият план, за да можете да
изпълните вашата мисия. Ние ще работим във връзка с него, за да
подкрепим всичките тези наши братя, които съставят Църквата.
Същинските връзки между нас не са материални, а духовни и от
това следва, че всички онези, които влизат между вас и искат да
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научат нещо, са от това Братство. И ето как ще разпознавате тези
хора - когато срещнете такъв брат, с него винаги ще можете да се
разберете, между вас няма да има никакви противоречия, нещо,
което вие няма да можете да си обясните, ще ви привлича и свързва
с него. Такъв човек е от това Братство. Числото на членовете на
това Братство в България аз съм съобщавал вече друг път.
„Обединението на българите от България с онези в Македония и
Добруджа е в реда на нещата. Също трябва да се обединят Сърбия,
България и Черна гора, и ако доброволно не се обединят, насила
ще ги накарат. Под думата “обединение” разбирайте това, че
държавното устройство ще си съществува, само няма да има онуй
ръмжене между братските народи, което сега понякога излиза
напред. Нещо повече, имайте предвид, че е в реда на нещата
всички южни славяни да се обединят в една империя, която ще
включва естествено и Солун. Но най-важното е, че докато Христос
дойде, съществуването на тази империя ще е факт.“
„Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си,
ще настане глад на земята - кокошки, пуйки, агнета, прасета
ще намалеят, почти ще изчезнат. Не само това, но и хлябът ще
намалее - ще се дават дневно по 200-300 грама на човек. Всеки ще
се пита: Защо дойдоха тези времена до главата ни?“
„Главата на Европа има да страда още много, докато разбере
има ли Бог или не, съществува ли Божествен Свят или не. Всички
народи ще узнаят съществува ли Божествено Право или не.“
„Гърците ще си изгубят и гащите. Те са като оная мишка, която,
за да влезе в капана, обиколи два-три пъти около него, не влиза,
не влиза, и като смята, че е скроила плана си, дръпва пастърмата
и хлоп - вратата на капана се затваря. Сяда тя и мисли какво стана.
Нейната философия не й е помогнала.“
„От 75 години насам светът е в обсадно положение и в 1897
година на този свят от Небето е даден ултиматум, чийто срок
изтича в 1914 година. Обаче Турция се провини - оказа се, че
тя не е готова да изпълни Божията Воля и затова ще си получи
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възмездието. Тя е правила много изстъпления, а между това на
народите, които са под владичеството й, трябва вече да се даде
свобода. Във вашите умове вие не трябва да се страхувате, защото
с това пречите на Делото Божие.“
„След войната ще се заговори за Съединени Европейски щати и
тази идея ще се осъществи.“

ПРАВИЛА
1. Във всичките си постъпки трябва да помниш следните
правила:
Да бъдеш честен - да знаеш, че си човек.
Да бъдеш добър - да знаеш, че имаш основа, на която да се
крепиш.
Да бъдеш абсолютно умен - да знаеш, че има капитан, който
ръководи кораба ти.
Да бъдеш великодушен - да знаеш, че имаш средства, с които
можеш да разполагаш.
2. Когато не сполучиш, прояви Надеждата си. Когато Бог те
поучава, прояви Вярата си. Когато ближният ти пада, прояви
Любовта си.
3. Още като станеш сутрин от сън, започни да мислиш нещо
възвишено, за да придобиеш добро разположение. Кажи си: „Днес
съм добре разположен“ и си представи, че си силен, здрав, красив.
Нещастието на човека се дължи на това, че чрез неразположението
си спира благата, които идат от невидимия свят, или от Бога.
4. Причината на болестите е неразположението. То внася
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утайки, излишъци, инертна материя и човек заболява. И тогава
болестите идват като метод за лекуване. Значи болестта не е
наказание, а подтик, подбудителна причина, която кара човека
да изхвърли всичко нечисто от себе си.
5. Не се моли без разположение.
Не работи без разположение.
Не готви и не яж без разположение.
6. Доволството е едно от необходимите правила за живота.
Ако имате вътрешно доволство, всякога ще имате приятели. Няма
душа, която като й проговорите с езика на Любовта, да не ви
разбере.
Ако един човек почувства, че го обичате, вие можете да го
преобразите - такава е силата на Христовото учение.
7. В естеството на човека е да се проявяват и животинските
желания, но той трябва да бъде буден, да не им се поддава.
Желанията на човека са резултат на известни природни сили.
Същевременно те са желания на много същества. Докато е свързан
с тия същества, той има същите желания, каквито и те имат.
8. Преди да желаете нещо, вгледайте се в себе си и помислете
- ваше собствено желание ли е то, или принадлежи на други.
Ако принадлежи на други, откажете се от него. Човек не може
да се освободи от едно свое желание, докато мисли, че то му е
необходимо.
9. Бъдете зорки в стремежите си.
Бъдете прецизни в мислите си.
Бъдете внимателни в делата си.
Бъдете благи при всички случаи.
Уважавайте копнежите и стремежите на всяка душа, без да се

130

ЖИВОТ, СМЪРТ, ПРЕРАЖДАНЕ, КАРМА

налагате и без да ви се налагат.
10. Две неща продължават живота: разумното хранене (т.е.
спазване на известна диета) и нормалните страдания. Който не
преяжда и не си дояжда, продължава живота си.
11. Между духовните и физическите прояви на човека трябва да
има пълна хармония. За това спомагат разумните упражнения. Ако
не ги правите доброволно, Природата ще ви застави насила. Ако
искате да живеете нормално, трябва да правите ред упражнения.
Например:
Каквото и неразположение да имате, като изложите гърба си
на слънце, неразположението ви ще изчезне. Слънчевите лъчи
лекуват всички болести.
С ръка на болното място, кажи с разположение: „Господи,
заради Твоята слава влей елей на здраве и живот в моите клетки,
за да мога да Ти служа с радост и веселие.“
12. Ако си при някой болен или страдащ, хвани ръката му
и мислено кажи: „Господи, Ти си силен и всемогъщ. Ако искаш,
можеш да освободиш този човек от страданията му.“
13. Дойде ли дяволът да ви изкушава, не се борете с него, но
призовете Божието Слово на помощ и си кажете: „Не само с хляб
може да се живее, но и с всяко Слово Божие. Ще живея с Него и ще
се боря с Него.“ Само така човек ще стане физически и духовно
красив.
14. Ако си болен, кажи: „Обичам Те, Господи!“ - и ще оздравееш.
Божията сила се проявява в трудните моменти на живота.
15. Когато се натъкнем на някоя мъчнотия, да кажем: „Така е
определил Господ, такава е Неговата воля.“ Трябва дълбоко да се
проникнем от мисълта, че каквото и да ни се случи, то е от Бога
определено. Дръж се за вярата и не се бой. Не се опитвай сам да се
спасяваш. За всичко съветник да ти бъде Бог.
16. Правилно е да не правим никакъв опит да избегнем това,
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което Бог е определил за нас, дори и да знаем, че ще ни се случи.
Във всичко, което става в нас и около нас, да виждаме Божия пръст.
Само по тоя начин ще придобием мир в душата си и светлина в
ума си, за да разбираме правилно живота.
17. Ако искате да постигнете желанията си, казвайте на себе си:
„Мога да бъда добър! Мога да бъда разумен! Мога да бъда силен!
Мога да бъда богат!“ Казвайте така с вяра и убеждение и търсете
добри, разумни,учени, силни и духовно богати хора.
18. В каквото вярвате, това става. Колкото е силна вярата ви,
толкова ще успявате. Ето защо постоянно дръжте в ума си мисълта:
„Мога да направя всичко, каквото душата ми желае. Всичко ще
бъде така, както Бог е определил.“
19. Когато отивате при Господа, не трябва да просите, но да
кажете: „Господи, научи ме как да работя, как да изпълня Твоята
Воля.“
20. Щом човек забърка мислите си, нека каже: „В Бога има вечна
хармония.“
21. На болния аз бих препоръчал търпение и молитва.
22. Направете опит да се лекувате чрез внушение. Например
имаш една скръб, кажи си: „Утре скръбта ми ще бъде по-малка.“
На втория ден ще кажеш същото. На третия ден пак същото и т.н.,
докато тази скръб се премахне.
Чрез закона на внушението може да се привлича радостта.
23. Искате ли да постигнете нещо, кажете: „Господи, Ти, Който
си направил и създал цялата Вселена, дай ми възможност да
проявя Твоята сила, да създам и аз нещо, с което да Те прославя.“
24. Дойде ти някоя хубава мисъл да направиш нещо. Не казвай:
„Ако е рекъл Господ“, но кажи: „Амин, така да бъде, както е рекъл
Господ.“
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25. Дойдеш ли до положение да изпълниш това, което Бог ти
повелява, ще кажеш: „Аз ще изпълня Волята Божия, ако ще целият
свят да ме тъпче. Аз зная, че никоя сила не е в състояние да отнеме
от мен това, което Бог ми е дал.“
26. Оня, на когото съзнанието е будно, може да се лекува само с
мисълта си. Щом заболее, той веднага се издига в мисълта си и-там
изправя погрешката си, която е причина за болестта му. После
той слиза в сърцето си, дето също изправя погрешката, която е
причинила болестта му. Най-после слиза в областта на волята си
и там изправя погрешката си. След това казва: „Да бъде Волята
Божия!“ Щом каже така, болестта и мъчнотията му изчезват.
27. Всяка вечер и сутрин се свързвайте със съзнанието на
вашите напреднали братя, като пожелаете те да ви помогнат.
Имате ли връзка с тях, няма мъчнотия в света, която да не може да
се разреши.
Ако имате един приятел в Невидимия свят, той може да бъде
невидим, но съзнанието му всякога ви придружава, всякога върви
с вас.
28. Знайте, че като ученици на Великата Школа има кои да се
интересуват за вас и да ви съветват в най-трудните моменти на
живота ви. Благодарете на Бога за невидимите помагачи, които
Той е делегирал да подкрепят хората в техния труден път.
29. Дори и разбойник да срещнеш, не се плаши, а кажи: „Господи,
познавам Те и в добрия, и в лошия човек. Ти, Който управляваш
Вселената, няма да допуснеш този човек да ме убие. Ти ще проявиш
милосърдието си чрез него.“ Чуе ли тези думи, разбойникът ще се
пробуди и ще се откаже от намерението си да убива.
30. Всяка сутрин произнасяйте формулата: „Ако ме любите, ще
опазите Моето Слово“. Любите ли Христа, ще опазите Неговото
Слово. То носи в себе си велика Мъдрост, която въздига и усилва
човешката воля, която прави хората свободни, щастливи,
блажени.
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31. Пийте повече топла вода, за да не сте проводници на
същества от астрала.
32. Мислите ли да направите нещо, не говорете нищо, само
кажете: „Господи, ела ми на помощ.“
33. Никой не може да свърши една работа, докато се уповава
само на себе си. Когато работиш нещо, кажи: „Господи, помогни
ми да свърша работата си тъй, както Ти разбираш.“
След това кажи: „Господи, сега пък аз в Тебе ще свърша своята
работа. И като свърша своята работа в Тебе, Ти ще се произнесеш
за нея.“
34. Постави ръката си на главата на болния с всичкото си
разположение и Любов и виж как ще се отрази на здравето му.
Твоята Любов и добро желание към болния ще се превърнат в
мощна жизнена сила.
35. Ако твоите работи са объркани, иди да видиш как изгрява
Слънцето. Ако небето е чисто, без никакви облаци, ще знаеш, че
твоята работа ще се оправи. Като поемеш чистия въздух, кажи:
„Моята работа ще се оправи. Всичко в Природата ми говори, че
моята работа ще се оправи.“
36. Ползвайте се първо от силите, които са вложени във вашия
организъм, и после търсете помощ отвън.
Ако ви боли стомах или корем, турете дясната ръка на слънчевия
възел. Като я подържите известно време, болката ви ще мине.
Ако болката на стомаха още продължава, турете дясната ръка на
стомаха, а лявата на кръста.
Ако не можете да разрешите някой мъчен въпрос, турете
дясната си ръка на пъпа.
37. Като станеш сутрин, кажи си: „Всичко, което Бог ми е
начертал за деня, мога да го изпълня. Ще реализирам всичко,
което е вложил в мен. Условията, които ми е дал, разумно ще
използувам.“
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38. Поддържай малката светлина на ума си. Поддържай
малката топлина на сърцето си. Поддържай слабото усилие на
волята си. Слушай душата си, слушай духа си.
Мине ли някоя неприятна мисъл през ума ви, усилете
светлината си и тя ще изчезне.
39. Ако не си разположен, не се поддавай на неразположението
си, но влез между хора, които са жизнерадостни, добре
разположени. Те ще събудят известни чувства в теб и ти ще
придобиеш добро разположение. Ако си отчаян и си решил да се
самоубиваш, иди между бедни хора, които живеят в глад и лишения,
и твоето отчаяние ще се разсее. Ще видиш, че страданията ти са
нищожни пред бедственото положение на хората, между които
си попаднал.
40. Ако имате някаква мъчнотия и призовете Името Божие,
няма да мине много време и мъчнотията ще се разреши.
Гладни сте, три дни не сте яли - призовете Името Божие. След
малко време хлябът ще се яви пред вас. Как става това не се казва.
Важно е да опитате силата на Божието Име. Като стане това, ще
опитате думите ми. Който произнесе Името на Бога с Любов, със
знание и със сила, хлябът ще дойде и мъчнотиите ще се разрешат.
Бог дава ухо на всеки зов, щом молитвата излиза от
дълбочината на сърцето.
41. Когато ставате сутрин от сън - пейте. Музиката носи живот
и сила. Тя се отразява здравословно върху човека.
За да пее и свири добре, човек трябва да бъде подкрепен от
добри мисли. Добрите мисли и чувства продължават живота
на човека. Правете опити в това отношение да се убедите в
истинността на моите думи.
42. Никога не мислете за погрешките на другите, ако искате
да се облагородите. Никога не отлагайте, никога не изоставяйте
започнатото. Нямайте лошо мнение за себе си. Кажете в себе си:
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„Способен съм аз да направя това, способен съм!“
Пътят, по който ще вървите, е път на труд и постоянство.
43. Природата обича постоянството. Точно навреме ще ядете,
точно навреме ще лягате, точно навреме ще ставате. Ще се научите
на точност. Точност в мисли, чувства, желания и действия. Малко
ще говорите, а повече ще изпълнявате.
44. Ако ти си силен, ето как трябва да постъпиш. Виждаш, че
един човек отива да напакости някому. Ти няма да го спреш, но
ще насочиш своята мисъл към него и ще му кажеш: „Слушай,
приятелю, ти отиваш на едно място, но нищо няма да спечелиш.“
Предадеш тази мисъл и се върнеш - ти си направил едно Добро.
45. За да се справите с известна мъчнотия, трябва да имате едно
хармонично разположение на духа. За да може една окултна сила
да работи, за да можем да добием нещо, трябва да имаме един
дълбок мир вътре в душата. Но размъти ли се нещо в душата ни,
окултната сила не работи. Най-първо ще възстановиш вътрешния
си мир.
46. Туй, което сам можеш да го направиш, никога не желай
другите хора да го направят.
47. Щом одумваш някой човек, ти му правиш услуга. Ти се
свързваш с него и се демагнетизирваш.
48. Ако искаш да ти се изяви светлината, посрещай изгрева на
Слънцето.
49. Когато мислиш за Бога, изолирай всичко друго, за да имаш
резултат.
50. Когато говорите зле за хората, подхранвате злото в
себе си. Подхранваш ли злото, ти ще опиташ горчивините му.
Подхранвайки Доброто, вие повдигате себе си и човечеството
- изпълнявате Волята Божия. Истински морал е да изпълняваш
Волята Божия.
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51. Правете Добро, без да говорите за него. Доброто трябва да
бъде импулс на човешката душа, да радва човека, но да знае, че
Бог в него прави Доброто, а не той сам.
52. Когато ви боли някъде, сложете ръката си на болното място
и изговорете следния стих: „И това е живот вечен, да позная Тебе,
Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си проводил. Това е
живот вечен, да позная Любовта“.
53. Три правила:
I. Когато се храните, първото условие, което ви се налага, е да
изхвърлите от себе си всяко недоволство. Ще обикнете хляба, за да
може тази енергия, която се съдържа в него, да проникне във вашия
организъм, след което ще почувствате една приятност.
II. Ще пиете вода, и то на гладно сърце, от 100 до 150 грама, на
глътки. Ще изпивате на ден по половин до един литър вода, от
която ще извлечете необходимата храна за вените и артериите.
III. Първото, което трябва да се развие у вас, това е
благодарността за всичко, което имате.
54. Човек трябва да се вглъбява в себе си, за да се издигне над
обикновените условия на живота. Всеки ден употребявайте по
няколко минути за съзерцание. Отправяйте ума си към всички
разумни същества, на които работите са уредени. Освободете се
от грижи и безпокойства и кажете: „Благодарим на Бога за всичко,
което е направил!“ Правете това упражнение по три пъти на ден:
сутрин, на обяд и вечер по 10 минути.
55. На всички жени препоръчвам това правило: да не допускат
в своя ум мисли, които носят отрицателни качества.
56. Бременната майка може да определи какъв ще бъде
нейният син според това какви мисли в това време я вълнуват.
57. За майките:
Най-първо вземи детето си, тури го отляво, отдясно, пък го
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прегърни, след туй го вземи отпред и после го целуни - целувката
е вече Божествена.
58. Онези, които са изгубили смисъла на живота, нека посрещат
всяка сутрин изгрева на Слънцето. Наблюдавайте изгрева на
Слънцето в продължение на един месец и вижте тогава какво ще
почувствате. Напролет наблюдавайте цветята и дърветата, когато
цъфтят.
59. При пристигането на планинско място кажете: „Добри и
светли същества, пазители на това място, приемете ни днес при
вас и нека Божието Благословение да бъде над вас. Амин.“
Когато си тръгвате оттам кажете: „Добри и светли същества,
пазители на това място, благодарим ви за гостоприемството.
Останете си с мир и нека Божието Благословение да бъде над вас.
Амин.“
60. Духнете и кажете: „Ху-у-у, очисти ме, Боже, от лошите мисли
и благослови душата ми.“
61. За прогонване на нисши духове и за ограждане от тях (при
психическо разстройство), казваме:
„Махни се, сатана! Христовата кръв измива всеки грях. Капка
кръв от Христа и за мен е дадена. Душе, в Името на Христовата
кръв, заповядвам ти да напуснеш дома ми!“
62. При тръгване от дома си казвайте: „Господи, пази ме от
туна беда, от внезапна смърт и от зли врагове. Пази и закриляй
ме, Господи, и въведи всичко в Славата Си.“
63. При трудни моменти кажете: „Господи, Ти ме изпрати на
Земята, Ти ще ме извадиш от това затруднение.“
Или: „Господи, бъди милостив към мен, не мога да си помогна
сам.“
64. Ползвайте се от всичко, което Природата ви е дала за
укрепване на здравето, за увеличаване на красотата и силата.
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Бог иска да види човека здрав, силен, красив. Например, който е
неразположен, нека мирише роза или с няколко листа от цвета й
да натърка носа, устата, ушите, ръцете си. Розата лекува човека
физически и психически.
65. Сутрин произнесете три пъти: „Любовта на Христа в нас ще
свърши всичко започнато.“
66. Когато станете сутрин, кажете: „Господи, постави страж на
устата ми, страж на сърцето ми.“
67. „Господи, какво да правя? Ти ми изпрати болестта. Кажи ми
как да се лекувам. Ти ми изпрати сиромашията. Научи ме по какъв
начин и откъде да намеря пари.“
68. При отчаяние кажи: „Господи, аз Те благославям хиляди и
милиарди пъти,“
69. Сутрин, щом станете, направете няколко стъпки
кажете: „Господи, благодаря Ти, че мога да се движа, да ходя
едно място на друго. Благодаря Ти, че мога да чувствувам,
влагам съдържание в нещата. Благодаря Ти, че мога да мисля,
прониквам във всичко, което ме заобикаля.“

и
от
да
да

70. „Мирно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме
правиш да живея в безопасност.‘
71. Сутрин кажете: „Боже, благодаря Ти, че съм останал жив, за
да мога да Ти служа и днес, да свърша работата си както трябва.“
72. Стремете се да реализирате две думи: Съгласие и Правда.
73. Щом кажеш: „Такава е Волята Божия!“ - да настане мир в
душата ти.
74. Като отчупиш залък, кажи: „Благодаря Ти, Господи, за хляба,
който си ми дал. Искам да бъда чист и устойчив като житното
зърно.“
Като пиеш вода, кажи: „Както водата разхлажда, така и моите
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чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник.“
Ако произнасяте тези думи всеки ден, сърцето ви ще се обнови.
Това е метод за подмладяване.
75. При слънчеви бани и екскурзии кажете:
„Благодаря Ти, Господи, за свещената енергия (праната), която
ни пращаш със слънчевите лъчи. Тя прониква във всичките ми
органи и всякъде внася сила, здраве и живот. Тя е израз на Твоята
Любов към нас. Благодаря Ти!“
76. Който няма правилно отношение към въздуха, той не може
да бъде здрав. Неправилното дишане е причина на много болести:
главоболие, стомах, сърце, гърди и т.н. Гръбначният стълб те
боли, защото не дишаш правилно. Нервираш се, гневиш се - пак
по същата причина. Бързото и повърхностно дишане е опасно за
организма. То води към различни болести. Дишайте спокойно,
плавно, с определен ритъм.
77. Правете опити да се лекувате сами чрез дишане.
Сутрин, преди обяд и вечер правете по 12 до 19 упражнения за
дишане. Отначало по 6. Всяко вдишване, задържане и издишване
на въздуха представляват едно упражнение. Като правите тези
упражнения, умът ви трябва да бъде концентриран. Когато
дишате, диафрагмата трябва да се свива и разпуша.
Който не е упражнен в дълбокото дишане, отначало да задържа
въздуха по 2-3 секунди и всеки ден да увеличава задържането с
по една секунда. Който може да задържи въздуха до 30 секунди,
той ще се справи с много от своите неразположения и болести.
Главоболие, гръдна болест, стомах, парализа - всичко това изчезва.
78. Упражнение за дишане:
Ръцете се изнасят настрани, бавно, като се поема дълбоко
въздух; после бавно се издигат нагоре, а въздухът се задържа.
Ръцете над главата, бавно спущане надолу, като се издиша бавно.
С издигане на ръцете се издигат и очите нагоре, а при сваляне и
очите са надолу.
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79. Правете следния опит:
Започнете да дишате и мислено си казвайте „Отче наш‘ или
„Добрата молитва.“ Вдишвайте, задържайте и издишвайте въздуха
спокойно, бавно, за да можете в едно упражнение да прочетете
цялата молитва. Като правите упражнение с мислено четене на
молитвата, ще усетите приятна топлина в областта на слънчевия
Възел.
80. За когото мислиш, придобиваш неговите качества.
81. При Всяко Вдишване, задържане и издишване ще мислиш
само за онова, което те интересува. Ако те боли стомахът, ще
мислиш само за стомаха си, ако те боли главата, ще мислиш само
за главата.
82. Дишайте дълбоко и вярвайте, че ще постигнете това, което
желаете. Вярата е Божествено чувство, което събужда мисълта
в човека и го заставя да работи. Дишайте и мислете, че Божието
благословение иде върху човека чрез въздуха.
83. Ако човек не диша правилно, и Любовта в него не се
проявява правилно; на такъв човек дъхът мирише лошо. Който
диша правилно, кръвообращението му е правилно. Той е здрав.
От каквато и болест да страдате, търсете помощ в дълбокото
дишане. Няма болест, която да не може да се лекува чрез дишане.
84. При безсъние кажи с вяра: „Господи, аз съм немощен, Ти си
силен, прояви се!“
85. За всеки човек има специален метод за дишане. Той ще се
домогне до него чрез своя вътрешен учител и лекар. Слушайте
своя вътрешен лекар, т.е. Божественото в себе си. Той ще ви
отправи в добър път. Като слушате своя вътрешен лекар, вие ще
изправите всичките си недостатъци. Каквото ви липсва, ще го
набавите. Каквото не сте развили, ще го развиете.
86. Ще дишате и ще пеете. Ако не пеете, не можете да дишате
дълбоко, правилно. Дишайте съзнателно, с Любов.
87. Като станете сутрин, преди да започнете каквато и да било

141

Петър
- Учителя
Петър Дънов
Дънов-Учителя

работа, направете няколко дълбоки вдишки. Дишането помага
за оформянето на човешкия характер. То усилва светлината на
ума и топлината на сърцето. То прави лицето красиво. Ако човек
не диша правилно, кожата на лицето и ръцете му се набръчква
преждевременно.
88. Като посетиш някой дом, кажи: „Господи, излей Твоето
благословение върху този дом.“
89. Някои избягват дълбокото дишане, защото се измъчвали.
Какво от това? В човека има нещо инертно, което не обича да се
измъчва. Като се измъчва инертното, човек се възпитава.
90. Когато правите упражнение с дишане, добре е да
произнасяте следните формули:
При вдишване:
„Да се прослави Името Божие в мен!“
При задържане:
„Да се въдвори Царството Божие в мен!“
При издишване:
„Да бъде Волята Божия!“
Ако тези формули се произнасят редовно сутрин, на обяд и
вечер, а и през друго време, човек ще може да реализира 75% от
плановете си в живота.
91. Дишането е мярка за определяне на човешкото развитие.
Който диша правилно, той може да измени състоянието на своята
дихателна и храносмилателна система.
92. Божественото се дава само на ония хора, в които няма
абсолютно никакво съмнение.
93. Не можете да говорите за правилно хранене, ако не сте
приложили правилното дишане. Като се храните, ще ядете, без да
се пресищате. Всяко пресищане изтощава човека. Ще ядеш, за да
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придобиеш сили за разумна работа. Навреме ще ядеш и няма да
преяждаш, ако искаш да преустроиш стомаха си.
94. Днес хората не могат да се домогнат до духовната наука
и да влязат във връзка с духовния свят, защото се занимават с
обикновени работи. Всеки се безпокои от мисълта за утрешния
ден.
95. Старайте се, като дадете едно обещание, да го изпълните.
Преди да обещаеш, мисли хубаво, но обещаеш ли веднаж, кажи:
„Тази дума Бог е казал, аз ще се застъпя за Бога.“ Нашето съзнание
трябва да предшества обещанието.
96. Пазете се от това - не изнудвайте другите да обещават. Ще
оставите всеки да действа по своя воля.
97. При гръмотевици и земетръси влезте в скришната стаичка
- вашата душа, и си кажете:
„Всичко, което е добро, мога да приема. Всичко, което е добро,
мога да приложа. Когато искам да направя някакво добро, няма
сила, която да ми противодействува. Всичко мога да направя чрез
живия Господ на Любовта, Който е създал всичко в света.“
98. За да ви вървят работите добре, всяка сутрин, като станете
от сън, турете ръцете си на горната част на главата си и кажете в
себе си:
„Господи, искам да Ти служа с всичкия си ум, с всичкото си
сърце, с всичката си душа и с всичкия си дух!“
99. Всичко, което сте чели от Словото Божие, трябва да
възприемете и приложите, защото то отговаря на вашия ум, на
вашето сърце, на вашата душа и на вашия дух. Само така ще се
домогнете до Истината, която ще ви направи свободни.
100. Любете враговете си. Благославяйте тия, които ви кълнат.
Правете добро на тези, които ви ненавиждат. Молете се за тия,
които ви правят пакост и ви гонят, за да бъдете синове на Отец
ваш, който е на небеса.
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НАСТАВЛЕНИЯ
1. Чистият по сърце говори само Истината. Истината пък работи
със силите на Разумността и Мъдростта. Мъдростта прозира в
световете на Светлината. Светлината вижда същината на живота
и стига до пределите на Любовта. Любовта е проявление на Бога
на Земята. Вярата осъзнава величието и моженето на Бога. Тя
прилага живота в неговата пълнота на Земята.
2. Навсякъде търсете и виждайте Бога и правете това, което
Бог изисква от вас. Този е пътят, по който можете да постигнете
своето щастие. Само по този начин ще бъдете радостни и каквато
работа започнете, ще я свършите с успех. Този е един вътрешен
ключ на живота.
3. Размишлявайте върху Божественото, за да се освободите от
всички дребнавости. Дайте свобода на ума, сърцето и волята си и
не мислете за утрешния ден. Бъдете удове на Божественото тяло,
за да се изявят чрез вас Божествените мисли, чувства и действия.
4. Дайте път на Божественото в себе си и не се безпокойте.
Дайте възможност на дарбите и способностите у вас да се развиват
и не мислете за външните условия.
5. Гледайте на човека под такъв ъгъл, чеда виждате неговата
красота. Не бързайте да се произнасяте за незавършената
картина. Знайте, че всички сте незавършени картини.
6. Бог е Бог на силните, на добрите, на чистите по сърце.
7. За да успее в нещо, човек трябва напълно да вярва. Наймалкото съмнение и колебание е в състояние да го спъне.
8. Уважавайте копнежите и стремежите на всяка душа, без да
се налагате и без да ви се налагат.
9. Когато предприемете нещо, първо призовете светлите
същества, Божествените сили. Призовете Бога и оставете в Негови
ръце вашето желание.
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10. Тихото пеене, пиенето на повече топла вода, умереното
хранене успокояват нервната система.
11. Благословение е за човека да потъне в мисли за възвишения
свят, макар да не живее още там. Мислете за Бога, вярвайте в
Него, обичайте Го, за да държите съзнанието си будно. Така ще
възприемете Новото.
12. Всеки човек е дете на някой възвишен дух, който се грижи
за него. Щом е така, задачата на хората е да учат. Ако работите им
не вървят добре, ще се молят да им дойде отнякъде помощ.
13. Бъдете честни към себе си, справедливи към другите,
интелигентни спрямо Природата и благородни към всички.
14. Успехът на човека зависи от това, доколко той държи Името
Божие чисто и свято в сърцето си и в душата си. Ако си болен и
помислиш за това Име, болестта ти ще се махне. С това Име можете
да си служите при всички мъчнотии и изпитания в живота си.
15. Ако не обръщаш внимание на малките неща, ти не можеш
да разрешиш задачите на своя живот.
16. От човека зависи да бъде млад. Младостта е в съзнанието
на човека. Достатъчно е да се чувствуваш млад, за да бъдеш такъв.
Щом се по-чувствуваш млад, ти имаш силата и духа на младия и
проявяваш неговите качества. Едно от качествата на младия е
неговата работоспособност.
17. Съвременните хора остаряват преждевременно, защото
бързат във всичко - в ядене, в движение, в учение. Те искат да
успяват бързо. Като започнат една работа, бързат да я свършат.
Ако не успеят, те се обезсърчават, изгубват разположение за понататъшна работа. Те се поддават повече на чувства, отколкото
на мисъл. Ако мислеха повече, те нямаше толкова скоро да
остаряват, а същевременно щяха да се ползват от красотата, която
Природата е вложила във всяко нещо.
18.

Всички възможности се крият в мисълта. Тя регулира
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функциите на организма в човешкото тяло. Тя регулира всички
системи в човека. Мощно нещо е човешката хармонична мисъл.
19. Когато Всичките функции в човешкия организъм бъдат
в изправност, той ще може в една година да постигне толкова,
колкото иначе в 20 години.
20. За да изправят отношенията си, хората трябва да
ликвидират старите си сметки, да изправят старите си погреижи.
Старото е трън в крака на човека. Страшно нещо е човек да държи
в ума си лоши мисли за някого. Неверните мисли се наслояват
в съзнанието на човека като утайки и му причиняват големи
мъчнотии и страдания. Отрицателните мисли правят човека
нервен и неразположен.
21. Как можете да реализирате своите идеи? Като ги вложите
в подсъзнанието си. Вложи идеята в подсъзнанието си и я остави,
без да я чоплиш. Тя ще поникне, ще израсте и плод ще даде.
22. Искате ли да дадете живот на доброто в себе си, мислете за
него, занимавайте се с добрите мисли, чувства и постъпки, за да
живеят те във вас.
23. Да посрещнеш изгрева на Слънцето, това подразбира да се
свържеш съзнателно с него, за да могат неговите сили да потекат
през твоя организъм.
24. Ако съзнаваш погрешките си - Господ ти е проговорил.
Ако имаш желание да учиш - Господ ти е проговорил. Имаш ли
желание да живееш по нов начин - Господ ти е проговорил.
25. Какво струва на човека да въздържа езика си от лоши
думи? Какво струва на човека да въздържа ума си от лоши мисли?
Какво струва на човека да въздържа сърцето си от лоши чувства?
Въздържа ли се от лошото, от злото, той може да бъде щастлив.
26. Едно обещание, което не е разумно, може и да не го
изпълниш. Човек не е длъжен да изпълнява едно неразумно
обещание.
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27. Всеки трябва да се научи да споделя със своите ближни
благата, които Бог му е дал. Няма по-хубаво нещо от това да
направите едно добро навреме, да кажете една дума или да
изпратите един поглед намясто.
28. Велика Божествена наука е да знае човек кога и какво да
говори, как и какво да слуша. Внимавайте как слушате и какво
слушате, как гледате и какво гледате. Поставете си задача да
гледате хубаво и да слушате Словото Божие, което отвътре ви
говори. Всичко отрицателно турете далече от себе си. Дайте
внимание само на хубавото, на красивото в света.
29. Не търсете да подобрите първо външната среда. Подобрете
състоянието на вашия ум - то е първото нещо. Второто е - да
подобрите вашето сърце и след туй ще бъдете в състояние да
подобрите вашия материален живот. Ще кажете: „Аз толкова
възлюбих Бога, щото давам всичко в жертва, за да Го позная,“
30. Окултният закон гласи тъй: Не противодействай на
омразата, понеже, щом противодействаш, ти я признаваш за
реалност, за сила. „Не противи се злому“ - и мисли за Доброто в
себе си.
31. Ако ние говорим постоянно за духовното, има опасност
животът ни да стане еднообразен. В живота има един закон, че
най-хубавите неща, ако се преповтарят много пъти, се развалят.
32. Да обичаш Христа, това значи да си готов заради Него да не
обиждаш никого и да не мислиш зло на хората.
И престъпник да срещнеш, бъди готов заради Любовта си към
Христа да видиш доброто в него. Като човек ти нямаш право да се
произнасяш върху характера, да казваш кой е добър и кой - лош.
Както Христос понесе греховете на човечеството, така и вие ще
понесете част от тежестта и греховете на хората. Не казвайте, че
сте слаби и не можете да направите това. Дайте място на Бога в
себе си и Той ще понесе греховете на хората.
Помнете: Бог работи в човека, а не самият човек. Човек е само
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изпълнител на Божията мисъл.
33. Диафрагмата е граница между духовния и физическия
свят. Една от причините на сърцебиенето, задуха и някои гръдни
болести се дължи на изместване на диафрагмата от естественото
й положение. Ако тя се повдигне по-високо, отколкото трябва,
дробовете и сърцето се притискат и не действат правилно. Когато
се поеме дълбоко въздух, дробовете се напълват, натискат върху
диафрагмата и тя се връща на мястото си.
34. Правилното дишане зависи от количеството на приетия
въздух и от времето на задържането му. Колкото повече човек
задържа въздуха в дробовете си, толкова е по-силен. От това
зависи и успехът на неговите предприятия.
35. Ако човек не може да приложи правилно дишането, другите
процеси остават безпредметни. Колкото по-дълго задържате
Въздуха в дробовете си, толкова по-далече можете да идете извън
Земята.
36. Иска ли да се подмлади, да бъде здрав, човек трябва да
приеме Новото, което иде в света. Макар и малко, но той всеки
ден ще прави крачка напред. Не приемат ли новите идеи, младите
хора ще остареят, а старите ще оглупеят. С Новото в света младите
растат и се развиват, а старите се подмладяват.
37. Добрата, светла и възвишена мисъл освобождава човека
от ограничителните условия на неговите мрачни, отрицателни
мисли. Вие не можете да измените мисълта си, ако не измените
дишането си. И обратното е Вярно - не можете да измените
дишането си, ако не измените мисълта си. Ако изгуби темпа на
дишането, човек изгубва и своята мисъл.
38. Мислите ли за някого, че е лош, вие веднага се свързвате
с неговите вибрации и ще почувствувате едно неразположение
- неразположението на всички лоши хора. Обикни лошите хора!
39. Човек трябва да живее за Бога и да умира за Бога. Дойде ли
до това съзнание, той е придобил изкуството да диша правилно, да
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задържа въздуха в дробовете си дълго време - най-малко половин
час. Този човек е господар на тялото си.
40. Никаква лъжа! Лъжата сама по себе си всякога влече лоши
последици. Щом излъжеш, ти се свързваш с всички негативни
сили в Природата, които ще изчерпят соковете на живота ти. Всяко
нещо, придобито с лъжа, изчезва. Страшни са последствията на
лъжата!
41. Четеш ли на един човек морал, караш ли му се, той става
повече тепегьоз и нахален, а ти след всяко каране чувстваш, че си
изгубил нещо.
42. Не трябва да правите връзки, които ще Ви причинят
ненужни страдания. Всеки един от вас трябва да бъде свободен,
да може Божественият Дух в него да расте и да се развива. Пазете
аурата си! Приятелите ви не трябва да влизат във вашата аура, да
не става преплитане.
43. Ако вие се свързвате с някое лице чрезмерно, то може
да спъне вашето развитие. Някой може да спъне ума ви, друг сърцето ви, а някой волята ви. Туй може да стане несъзнателно.
44. Виждай погрешките на хората, но не ги изнасяй. Това, което
ще изнесеш пред другите, то един ден ще дойде в дома ти.
45. По-висшите същества - ангелите, праведниците, адептите,
учителите, се интересуват от хората дотолкова, доколкото е
степента на техния стремеж към Бога.
46. Вашите стари, нечисти навици не са изчезнали. Те са затаени
Вътре във вас, но при даден случай, момент може да се проявят.
Когато някой път кръвта нахлуе в мозъка ви, у вас се събуждат тия
стари навици.
47. Решите ли се да живеете благочестив живот, веднага всички
дяволи ще дойдат отгоре ви. То е закон - това ще се предизвика,
няма какво да се сърдите. Щом решите да живеете добродетелен
живот, ще предизвикате омразата. Искаш да живееш в Истината -
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ще дойде лъжата. Ще знаете: щом дойде у Вас противното, значи
мисълта ви се е пробудила.
48. Искайте от Бога невъзможното. Невъзможното за хората
е възможно за Бога. Искайте от Бога Той да се всели във вас,
Неговата Любов да дойде у вас, да опитате тази Любов още сега,
в този живот.
49. Трябва да знаете едно нещо: Според вашите мисли и
желания вие привличате същества от по-висша йерархия или от
по-нисша. Никой от вас не е свободен. Едните носят блага, другите
- нещастия.
50. Там, дето сърцата са мъртви, Христос никога не хлопа.
51. Няма по-хубаво нещо от това човек да пази своите чувства
да се не развратят. Овчар ще станеш на своите чувства.
52. Дайте място на вашите стремежи дотолкова, доколкото
вашето съзнание е пробудено - ни повече, ни по-малко.
53. Нито майката, нито бащата могат да се разправят със
сърцето на своя син. Те могат да му дадат един съвет, но да го
оставят свободен... Ама щял да страда! Нека страда. Нека си научи
урока. Опитността е много по- ценна, отколкото тия обществени
порядки и схващания.
54. Дръжте мисълта, че условията, при които сега живеем, са
най-добрите. Всичко това е за наше добро. И ще знаем, че Бог е,
Който разполага с нашите съдбини, и няма защо да се плашим, а
да кажем: „Господи, благодарим Ти!“
55. Моментите, които преживявате, са най-трудни за вас.
Аз ви давам съвет: Малкото време, което остава, да се научите
да слугувате на Господа, за да не ви завари неприготвени. За
да слугува човек на Господа, не трябва Него да търси и Нему да
слугува, а на Неговите по- малки братя - на страдущи, натъжени,
смутени, да повдига техния дух.
56. Идва една епоха по-величава, отколкото е имало досега, и
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ние можем с радост да очакваме това светло бъдеще. От бурите,
които идват да пречистят света, не трябва да се боим ни наймалко, а да благодарим на Бога, че те идват. Всички тия неща,
които са спъвали човешкия прогрес, ще бъдат съборени и тогава
върху развалините Господ ще съгради нещо добро.
57. Срещнеш ли някой човек, кажи си мислено: „Господ живее
в теб. Ти си добър човек. Господ живее в мен, аз съм добър човек.“
58. Не критикувайте, но първо дайте пример как се живее. Не
давайте мнението си за неща, които не познавате.
59. За всеки човек е определен специфичен път, в който се
развиват неговите дарби и способности. В този път той се натъква
на доброто и злото. За да ги използува разумно, той трябва да
мисли.
60. Да разбирате хората и да ви разбират - в това седи щастието,
в това седи придобивката на живота. Отвън никой не е виновен за
вашето щастие или нещастие. Доброто и злото са в самия човек.
61. Хората са само условия за вас, а вие сами сте причинили
всичко, което ви сполетява. Докато уповаваш на хората, всякога
ще се разочароваш. Вярвай във възможното, а не в невъзможното.
62. Трябва да си представяте Бога като едно разумно лице,
което ви наблюдава, винаги щедър и мъдър.
63. Анализирайте всяка своя мисъл, всяко свое действие.
Така ще се научите да различавате своето от чуждото и да не се
поддавате на външно влияние.
64. У човека има нисши желания, които го спъват. Те водят
кратък индивидуален живот, който няма нищо общо с човешкия.
Поддаде ли се човек на своите нисши желания, той започва да им
служи.
65. В живота всички сме така свързани, че прегрешенията на
едного са прегрешения на всички и добродетелите на едного
са добродетели на всички. И най-малкият грях има такива
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последствия, както и големият, защото си свързан с милиони хора,
които чрез греха си ти подтикваш към грехове и престъпления.
66. Само когато хората се научат да трансформират енергиите
си, тогава може да се говори за хармоничен и правилен живот.
67. Който се съблазнява, не може да се издигне до положението
на мислящ човек, да разбере вътрешните, основните закони, върху
които почива човешкият дух. Има мисли и чувства на съблазън,
които свързват Бога в човека, докато най-после Го разпънат.
68. Като стане религиозен, човек започва да мисли за Бога, за
духовния свят. Ако не мисли правилно и не е привикнал да мисли,
кръвта нахлува в задния мозък, дето са страстите и обикновените
чувства. В него се събужда половата дейност и той се поддава на
неестествени чувства, които погрешно нарича Божествени. Така
той сам се заблуждава.
69. Каквото днес ти е дадено да свършиш, не трябва да го
отлагаш. Отложиш ли, скъпо ще платиш. Ако днес не можеш да
решиш задачите си, в бъдеще по-мъчно ще ги решиш. Тогава ще
имаш по-трудни задачи.
70. Вие сте обиколени от същества, които ви придружават,
затова на ученика не е позволено да плюе по земята, за да не
огорчи някое същество.
71. Задачата на човека е да изпълни Волята Божия и Бог ще го
признае за свой син.
72. Вие искате да придобиете просветление изведнъж. Знаете
ли какви ужасни страдания са минали онези хора, които са добили
просветление? Великото просветление изисква голяма смелост и
юначество, затова се дава по малко. То е силно вино.
73. Знанието няма да дойде изведнъж, но постепенно. Тогава
ще се създаде у вас морален подем. Ще се вдъхновите и животът
ви ще се осмисли. Има ли стремеж, знанието идва само по себе си.
74.

Колкото по-силен е стремежът на човека, толкова по-
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голямо е и съдействието на всички добри хора. Няма защо да се
бърза. Животът трябва да се използува разумно. Има задачи, за
осъществяването на които е нужно по- дълго време.
75. Всички велики хора имат отношение към нас. Ние не трябва
да ги разглеждаме като отделни единици. Те са дошли на Земята,
работили са, извършили са някаква мисия, показали са на хората
някакъв нов път, нов начин на работа. Зад тия хора седят разумни
души, които изпълняват една висша Воля, а не своята.
Ако гледате така на нещата, ще видите, че всяко историческо
събитие има свой вътрешен духовен смисъл. Как се е изразило
това събитие на физическия свят, това е друг въпрос.
76. Когато съзнаеш, че всичко в света е създадено и сътворено
от Бога, а ти си проява на Неговия творчески ум, в теб се ражда
Доброто.
77. Помнете: Има една Велика Разумност, която управлява
света, и един определен Божествен път. Следва ли човек този Път,
и косъм от главата му няма да падне.
78. Ние живеем с настоящето, а не с бъдещето, затова още днес
ще започнете да служите на Бога с чистота и святост. От вас се
иска здрава, положителна мисъл.
79. Новото Учение - Учението за великия Живот, изключва
нисшите желания и всичко, което опорочава и носи поквара за
човешката душа. Ние искаме Любов, която не жертвува другите, а
себе си жертвува.
80. За Новото трябват хора, които не се съблазняват, нито се
заблуждават от външните привидности на нещата. Трябва да
се откажем от всички неща, които покваряват нашите мисли
и желания, които тровят нашия живот, и да потърсим Божията
Истина. Дойде ли ви мисълта да извършите нещо неморално,
кажете си: „Бог, Който ме е пратил от Небето на Земята, в тоя
момент ме гледа“, и веднага мисълта ви ще се измени.
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81. Всеки от вас е постигнал нещо, но с това, което печелите,
изплащате стари дългове. Щом ги изплатите, тогава ще разберете
какво представлява Новото учение - Учението на Любовта.
82. Като изучавам ограничения свят на човека, виждам, че
неговото съзнание е в зависимост от друго някое съзнание, на
което той се задължава да плаща данък. Слабостта е особен данък,
който човек се е ангажирал да плаща на някого. В този смисъл
погрешката, лъжата, кражбата, престъплението, страстите са
данък, който човек се е задължил да плаща на някого.
83. Нисшето човешко съзнание, животинското, се движи в
ограниченията. Каже ли човек, че известна работа е невъзможна,
това показва, че той се намира под влияние на някое нисше
съзнание. Ако каже, че тая работа е възможна, той се намира под
влияние на съзнание, по-високо от своето. Разумното, Висшето,
т.е. Божественото съзнание прави нещата възможни.
84. Дойде ли злото върху вас, не го нападайте, но само се
отбранявайте. Дойде ли ви някакво изкушение, изговорете тихо в
себе си: „Бог е Любов, Бог е Мъдрост, аз съм Добро, аз съм Истина.“
Тази формула е мощно оръжие против злото. Щом се намерите
в известно противоречие, произнесете тази формула и мислете
върху съдържанието и смисъла й. Произнасяйте я с всичкото
уважение и почитание. Дайте път на Бога в себе си да прояви
своята Любов и Мъдрост.
85. Най-малката Любов носи страдания. Страданията дават
опитности. Опитностите дават знания. Знанието произвежда
Мъдрост. Мъдростта довежда до Истината.
86. Страдайте, за да придобиете живота. Радвайте се, за да
придобиете сили за работа. Работете, за да изпълните своето
предназначение.
87. За да можем да претърпим външните несгоди на живота,
трябва да имаме вътрешно равновесие на душата, сърцето и ума.
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88. Всички велики, възвишени души, които помагат на
човечеството, са минали през дисциплината на страданията, само
чрез тях те са разбрали своето предназначение.
89. Трябва да се пренесат сто скърби, за да се понесе една
Божествена радост. Господ започва със страданията, за да ни кали,
да издържим радостта, която ще дойде отпосле.
90. Ако се заемете първо да научите търпението в живота всякога и всичко да претърпявате със смирение и радост, ще
намерите Истината.
91. Най-ценното нещо в душата на човека е неговият характер,
който трябва да мине през огъня - изпитните. И само когато мине
през този огън и устои на всички изпитни, само тогава може да се
каже, че човек има характер. Характерът - това е човешкият дом.
92. Всички страдания в света имат за цел само да сформират у
нас търпението, да се научим да търпим, да бъдем хладнокръвни,
да гледаме с вяра на бъдещето и каквито несгоди и разочарования да имаме, никога да не се обезсърчаваме.
93. Щом човек добие самообладание, страданията в живота му
сами по себе си изчезват.
94. До тогава, докато се тревожите, докато искате само
радости, вие не можете да разберете дълбокия смисъл на живота.
Щом е дошъл на Земята, човек доброволно е приел страданията.
Откаже ли се от страданията, едновременно с това той се отказва
и от благата на живота.
95. Когато Природата постави някого в ограничителни условия,
с това тя цели да предизвика скритите сили, скритото богатство
на неговата душа - да се изявят навън и да заработят за неговото
повдигане.
96. От човека зависи да си напише добра или лоша съдба.
Затова му е даден ум - да мисли, да не се хвърля безогледно в една
или друга посока. Като мисли, той пак може да не бъде щастлив,
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но поне ще се освободи от ненужните страдания.
97. Търпението се развива главно при неблагоприятните
условия на живота. Ето защо каквото и да ви се случи в живота добро или зло, не го отбягвайте.
98. От всички хора се иска търпение. Търпението е едно от
великите изкуства на живота. И като те обиждат, да забравиш
обидата.Каквото и да говорят хората за тебе, ти няма да станеш
такъв, какъвто те мислят. От тебе ще стане това, което ти мислиш,
чувствуваш и постъпваш.
99. „Ако те ударят по дясната страна, обърни и лявата.“ Тези
думи на Христа са иносказателни. Да обърнеш и другата страна,
това значи да запазиш присъствие на духа си, да не отговаряш
със същата мярка. Ако можеш да проявиш самообладание, ти си
издържал изпита си и ставаш господар на положението си.
100. Всички мои опити, всички идеи, до които съм достигнал,
са реализирани при най-големи мъчнотии и страдания.
101. Хората са дошли до сегашното си развитие благодарение на
мъчението и страданието. Чрез тях Бог се проявява. Те подготвят
човека за обичта и Любовта. Те му донасят истинските блага на
живота.
102. Като изучавате живота на Христа, ще забележите, че няма
друг човек на Земята, който да се е мъчил и страдал толкова много
като Него. Но няма и друг човек, който да е получил толкова блага,
както Христа.
103. Постъпката ти спрямо хората е постъпка спрямо Бога!
Ако настъпим едно цвете, настъпваме ангелите, настъпваме и
Бога. Понеже Божественото съзнание е във всички, ще обръщаме
внимание на всички: на хора, на животни, на растения.
104. Във всяко сърце и във всяка душа трябва да се роди Христос.
А всяко раждане е придружено със страдание. Следователно
страданията са неизбежни.
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105. Страданията винаги обновяват човека. Изпитанията са
пробният камък, с който се изпитва човешкия характер.Найценното нещо на човека е неговият характер, минал през огъня
на изпитанията.
106. Човек, който носи добродетелта, е като бременна
жена. Той трябва да страда за тази добродетел. Не страда ли за
добродетелта, която има, той е безплоден човек. Стремежът към
благородното винази е свързан със страдания.
107. Радостта е плод, който може да зрее само върху дървото на
скръбта.
108. Обидните думи, които ти казваш на човека, по- скоро тебе
ще опетнят, отколкото него.
109. Ученикът непременно ще мине през вътрешни борби и
противоречия, но той не трябва да се обезсърчава. Добре е да се
произнасят следните думи:
„Душо моя, с теб е Бог. Ти ще победиш.
Аз вярвам в един Бог на Любовта.
Аз вярвам в един Бог на Мъдростта.
Аз вярвам в един Бог на Истината.“
110. Дойдете ли до някакво страдание, кажете си; „Аз зная, че
всичко, което се случва в живота ми, е за мое добро“.
111. Когато човек започне да се издига умствено или сърдечно,
непременно ще му дойдат страданията. Това е една фаза на
неговото развитие.
112. Страданието учи човека и буди неговата мисъл. Само
чрез страданията той познава силата, знанието, благостта и
милосърдието на Бога. Само онзи може да види Божието Лице,
който е минал по пътя на страданията. Само чрез страданията
човек може да бъде в непрекъсната връзка с Бога.
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113. Живият Бог, за Когото ви говоря, взема участие във вашия
живот. И когато дойдат най- големите нещастия, вложете
надеждата и ще познаете колко велик е Той. В най-мъчните
моменти на живота ви Бог казва: „Не бойте се, работите ви ще се
оправят.“
Няма нищо по-красиво от това да дойде Бог да живее в нас и да
направлява работите ни.
114. Който е познал Бога, той живее без страх и понася
страданията леко. Ако загуби близък човек, той казва: „Господ дал,
Господ взел.“ И при най-големите страдания той е тих и спокоен.
Отправяйки мисълта си към Бога, той благодари за всичко, което
му е дадено.
115. Привилегия е за човека да страда. Само добрият страда, а
лошият се мъчи. Истинското страдание повдига и облагородява
човека. От страданията, през които той е минал, се определя пътя,
по който е вървял, и мястото, дето е стигнал. Не трябва да желаем
по-добри условия от тези, които ни са дадени.
116. Съвременните хора лошо успяват в живота си, защото
се страхуват от страданията и бягат от тях. Така се лишават от
благата, които страданията носят, тъй като Бог е най- близо до
човека, когато той страда.
117. Истинският човек е този, който носи страданията с
Любов. За него може да се каже, че колкото по-големи страдания
преживява, толкова по-красив и енергичен става.
118. Не се оплаквайте от лошите условия на живота. Няма лоши
условия. Това, което хората наричат „лоши условия“, не е нищо
друзо освен стимул, чрез който им се дава възможност да работят
върху себе си, да открият даровете, които Природата е вложила в
тях.
119. Закон е: Ако доброволно приемаме малкото зло, голямото
няма да дойде. И обратно - ако доброволно приемаме малкото
добро, и голямото ще дойде. Следователно откажете ли се от
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малкото страдание, голямото непременно ще дойде.
Приеми малкото страдание като привилегия, която ще те
избави от голямото страдание. Ти искаш да не страдаш и пак да се
ползуваш от Божията Любов. Това е невъзможно.
120. Всяко противоречие, всяко страдание и всяка болест в
живота на човека са резултат на отклонение от пътя, който Бог му
е определил.
121. Търпението е основен стълб в живота. То е първото качество
на Любовта. В човешкия характер няма по-благородна черта от
него. Търпението не се ражда с човека. То трябва да се придобие.
А страданието е методът, чрез който може да придобием
търпението. Дълготър- пението създава условия да се прояви
Любовта.
122. Светът е свободен да мисли каквото иска, но вие ще
следвате своя път. Христос се пожертвува, без да даде външен вид
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за това.
Докато хората не се научат да търпят, със смирение да понасят
страданията си, те не могат да разберат Божията Любов.
123. Любовта на човека към Бога се познава при най- големите
изпитания, страдания и нещастия, които го сполетяват.
124. Дойде ли ви някое затруднение или изпитание, не бързайте
да се освободите от него. Страданието не е нищо друго освен жива
душа, която е дошла при теб да сподели скръбта си. И радостта
е също такава душа, която посещава хората, за да сподели с тях
своята радост.
125. Който е дошъл на Земята да се учи, ще изпита и радости,
и горчивини. Горчивините в живота крият лечебни свойства. Те
организират силите на човешкото тяло. Без горчивини човек не
може да се лекува. Без горчивини ученикът не може да напредва.
Чрез страданията Природата предупреждава човека да бъде
внимателен, да не падне в пропастта да изгуби живота си. Като
страда, човек става внимателен, вглежда се в живота си и като
намери нещо криво, изправя го.
126. Силата на човека се познава само тогава, когато той е
подложен на изпитания. На всеки човек са дадени толкова
изпитания, колкото са необходими за неговото развитие.
127. Онзи, който се стреми към една свещена идея, а
същевременно иска да остане на Земята да благува, той не може
да носи тази свещена идея. Искате ли да благувате на Земята, Бог
ще ви прекара през страданията. Ще опитате горчивини.
128. Страданията са причина за прииждането на нови енергии
в живота. Разчитайте на енергиите, които идат чрез страданията.
Те внасят нещо ново в човека.
Направете опит да отречете страданията, мъчнотиите и
сиромашията и ще видите, че сте свободни от тях. Повярвай в
невъзможното и ще бъдеш здрав.
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129. Който иска да изпълнява Божията воля, непременно се
изпитва. За да служиш на Бога, ти трябва да дадеш нещо от себе
си. Бог трябва да живее в теб, да слушаш Неговия съвет. Тогава Той
оставя Духа Си да те ръководи.
130. Иде Време, когато човек ще се ражда от Дух, но за това
се иска работа - да се приготви той за новите условия. От него
се иска работа - да извае себе си, да изработи характер, който да
не се сломява от никакви бури и ветрове. Разумното страдание
подразбира борба на човека със спънките - външни и вътрешни,
за да влезе в новите условия.
Радостта е признак, че човек е победил противоречията и е
изпълнил Волята Божия.
131. Страданието прави молитвата на човека по- интензивна, а
връзката му с Бога - здрава и съзнателна.
132. Докато е на Земята, човек ще губи Любовта и отново ще я
намира. Това е неизбежен процес. Като изгуби човек същественото
в живота, стремежът му се усилва повече в усилието да придобие
загубеното. Придобие ли го, той знае вече как да го пази.
133. Когато страда и се мъчи, човек изпитва известно напрежение.
То е напор на неговата душа да види и познае Бога. Тогава той е
готов на всички жертви. При страданието нечистотиите в човека
изгарят. Колкото по-големи са страданията, толкова по-големи
са възможностите за прочистване, т.е. за освобождаването му от
заблуждения и противоречия.
134. При сегашните условия на живота страданията и радостите
са двигателни сили, необходими за растенето и развитието на
човека. Ако страданието и радостта престанат, моментално ще
престане и животът ви. Не се молете да се махнат страданията, а
се молете за знание и Мъдрост. Няма същество, колкото и малко
да е то, да не участвува в страданията.
135. Докато материалните стимули съществуват в света, ние не
можем да избегнем сегашното състояние на нещата. Сегашните
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радости и скърби се основават на тях. Този живот обаче трябва да
се свърже с нещо по-висше. Има един път, който може да освободи
човека от страданията. Това е пътят на Любовта, който Христос ни
посочва в Евангелието.
136. Има нещо дълбоко скрито в страданието, което по никакъв
начин не може да се обясни. В изпитанията има нещо разумно.
Който се справя разумно с изпитанията и мъчнотиите, той се мъчи
в началото, накрая благува. Който иска да избегне изпитанията, в
началото благува, накрая се мъчи.
137. Ние сме на Земята. Условията се проявяват чрез хората, но
не са хората причина за благата у нас, нито за неприятностите и
страданията ни. Всички велики и възвишени души, които помагат
на човечеството, са минали през дисциплината на страданията.
Само чрез тях те са разбрали своето предназначение. Без
страдания те щяха да си останат обикновени хора.
138. Чрез страданията, от една страна, човек изучава хората,
а от друга - възпитава себе си. Чрез страданията се култивират
добродетелите. Страданието прави човека милосърден. Щом
придобие милосърдие, страданието се оттегля. Единственото
средство за освобождаване от страданията е милосърдието.
Злото пък се лекува с доброто, с Любовта, милосърдието и ред
добродетели.
139.
Понеже живеете в свят, пълен с противоречия и мъчнотии,
от вас се изисква разумност - добре да носите страданията, без
никакъв протест и роптания. Не бързайте да се освободите от
скръбта си, да я стоварите на гърба на другите. Добрият човек
всякога се товари, а лошият се разтоварва.
140. При обикновения живот човек има малко мъчнотии, но
реши ли да води чист и свят живот, мъчнотиите се увеличават. Подобре е да страдаш на младини, отколкото на старини. По-добре
е да изплатиш дълга си когато имаш, а не когато нямаш.
141. Мъчнотиите именно са условия за работа. Ако само
говорите, без да работите, бедността си остава бедност, неволята
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си остава неволя, болестта и невежеството - също. Даром се дават
само условията, а ти ще работиш и ще учиш, да постигнеш нещо.
142. Който няма воля, не може да се освободи от страданията,
колкото и да мисли. Щом имаш воля, и в дъното на ада да влезеш,
сам можеш да се освободиш. Волята е външна проява на душата,
която има вътрешно отношение към Бога. Душата се проявява
чрез съзнание.
143. Много страдания на хората не са предвидени в Божествения
план. Те сами си ги причиняват. Тези страдания именно могат да се
избягнат. Например някой се влюби в парите си, трепери над тях
като за нещо свещено, без което не може да живее. Откраднат ли
парите му, той страда, мъчи се, дохожда до отчаяние. Да се влюби
човек в златото, това е особен род престъпление.
144. Всичко, което Бог е създал и на което обръща внимание, и
вие трябва да го зачитате. Влезете ли в областта на страданията,
трябва да вървите докрай. Дойдете ли до последната крачка, пред
вас се разкрива хоризонтът на Любовта и вие влизате в новия
живот като граждани на Новото Царство - Царството на Любовта.
145. Всяко нещо, придобито без труд, не носи благословение.
146. Жертвувайте всичко за Божественото, и в тази жертва вие
ще придобиете стократно.
147. Никога не туряй Божествените интереси на опашката, а в
центъра.
148. Не можеш да успяваш прогресивно, ако не жертвуваш една
десета от онова, което печелиш. А при съвършенството - всичко
ще жертвуваш.
149. Давайте, за да ви се даде! Когато нямате, мислено давайте.
150. Пожертвувайте своите лични удоволствия за придобиване
на висшите блага на живота. Пожертвувайте своя личен живот за
живота на човечеството.
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151. Светът се нуждае от работници, които работят безкористно,
с Любов - от хора, готови на жертва.
152. Новият живот, към който се стремите, ще ви постави в
разни положения, на различни служби. Ето защо днес трябва да
учите всичко, да гледате на всяка работа с еднакво уважение.
153. Разумният човек всичко изучава и разумно изпълнява
условията на живота. От всичко се учи. На всичко се радва и за
всичко благодари.
154.
Красивото, великото в живота на всеки се заключава
в благодарността му към Бога за това, което му е дадено. Не
огорчавайте духа ми със своето постоянно недоволство и
неблагодарност.
155. Приеми скръбта и радостта като благословение, изпратено
от Бога, и благодари за него. Като благодариш, ти ще придобиеш
някакво благо. Доволният всякога се възнаграждава.
156. Искате ли да получите Божието благословение, застанете
на мястото, дето то минава, и чакайте. Ако очаквате първите
слънчеви лъчи, качете се на някой планински връх и бъдете
готови да ги посрещнете.
157. Благата се добиват мъчно и трудно, затова трябва да
бъдем доволни от онова, което Бог в своята велика Мъдрост е
благоволил да ни даде. Малкото, прието с благодарност, внася
мир в душата на човека. Няма по-велико нещо за човека от това
да бъде благодарен за всичко дадено и да има импулс за работа.
158. Животът не седи в многото, а в онова, което можем да
използваме в даден момент, и в това да бъдем благодарни за туй,
което Бог ни е дал. Правим ли нещата както Бог изисква, Той е
готов да ни даде повече от това, което очакваме.
159. Дайте път на Божественото в себе си, за да се озари лицето
ви от Светата Божия усмивка. При каквито мъчнотии и страдания
да се намирате, спомнете си за Божията усмивка. Погледнете към
небето, към необятния свят. Приемете всичко с благодарност. Ако
днес сте скръбни, знайте, че на другия ден ви очаква радост. Човек
трябва да се вглъбява в себе си, да се издига над обикновените
условия на живота.
160. Размишлявайте три пъти на ден (сутрин, на обяд и вечер,
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по десет минути най-много) за Божественото, за да се освободите
от всички дребнавости, от всички грижи и безпокойства. Дайте
свобода на ума си, на сърцето си и на волята си. Благодарете на
Бога за всичко и не мислете за последствията.
161. Който не е благодарен за това, което има, той сам си
противодейства. Ако сиромахът роптае против сиромашията си,
вместо да подобри положението си, той ще го влоши. Знайте,
че малката мъчнотия, малкото страдание е отдушник за вас. Не
запушвайте отдушника, за да не си създадете по-голямо зло.
162. Благодарността е условие за усилване на вътрешната
връзка между Бога и нас. Искрената благодарност и признателност
на човека към Бога е плащане на получени блага. Който не е
благодарен и доволен, той плаща глоба, т.е. понася известни
страдания.
163. Благодарността е особен род лъчиста материя, която човек
отправя към разумния свят. В замяна на тази материя разумният
свят изпраща духовна светлина, която осветява пътя му.
164. Всяка душа трябва да бъде благодарна от настоящето. То
съдържа в себе си толкова скрити блага, за които мнозина са слепи.
Който не проумява нещата, той се тревожи, терзае, самоизмъчва
се и преждевременно остарява.
165. Ако хората постоянно благодарят, много неща ще им се
дадат и много тайни ще им се открият.
166. Искайте от Бога разумност, живот и Любов, всичко друго
ще ви се придаде. Искайте разумност, живот и Любов, за да бъдете
здрави, да не се вкисвате и да имате всичко в изобилие, както
Любовта дава.
Искайте от Бога Любов в изобилие, да носите всички мъчнотии
без затруднение. Пред обидите да не се спъвате и лошото да
трансформирате в добро.
167. Новите хора - хората на бъдещето, ще се освободят от
всякакво недоволство, от всякакво противоречие в живота.
168. Приемайте с радост и благодарност всичко, което Бог ви
донася, и кажете: „Това, което Бог прави за нас, и ние можем да
направим за другите.“
169. Щастието е идея, вложена в човешката душа.
170. За да бъдете щастливи, преди всичко трябва да дадете
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място на Божественото в себе си. Божественото е храна за душата.
Когато Божественото се постави за основа, животът на хората се
превръща в рай. Божественото създава братски отношения между
хората, а човешкото ги разваля.
171. Ще живееш разумно, без да изтощаваш себе си. Ще
придобиваш знание, за да изпълняваш Волята Божия. Като
изпълняваш Волята Божия, ще придобиеш вътрешен мир. Това
значи да бъдеш щастлив.
172. Никое същество на Земята не може да ти даде щастие. Само
Бог е, Който може да запълни живота ти. Само Бог е, Който може
да те направи щастлив.
173. Никой никого не може да направи щастлив. Щастието
иде изключително от Бога. Радостите, щастието на хората
идат от Божествения свят. Прекъсне ли се връзката с този свят,
страданията идат.
174. Закон е: Не уповавай на човешкото в себе си, нито на
човешкото в своя ближен. Уповавай само на Божественото в себе
си и на Божественото в своя ближен.
175. Всичко хубаво, всичко велико и красиво иде от света, дето
се изпълнява Волята Божия. Той е свят на ред и порядък. Затова
който иска да бъде щастлив, трябва да се стреми към Божествения
порядък и да спазва Божествения морал.
176. Щастието е светъл, възвишен дух, който следва само човека
на Истината. Щастието зависи от три неща: правилно дишане,
правилно хранене и правилно ходене.
177. Щастието зависи и от повдигнатия дух на човека. Щастлив
е само мъдрецът, защото той разбира смисъла на нещастията.
Щастието зависи от ума, сърцето и волята на човека.
178. Сърцето е Божественият елемент в човека, затова първото
нещо, когато станете от сън, е да нагласите сърцето си да свири
правилно и да хармонира с мислите ви.
179. За да си щастлив, трябва да бъдеш здрав. За да запази
щастието си, човек трябва да знае как да възпитава тялото си.
Истинското щастие е в здравето, в чистото сърце и в светлия ум.
180.
Щастието е плод на разумния живот. Докато живее в
неразумния свят, докато мисли само за себе си, човек не може да
бъде щастлив. Щастието се добива при изпълнение на Божията
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воля. Няма човек, който след като е пристъпил Божиите закони,
да е живял щастлив живот.
181. В Божественото се крие щастието на човешката душа.
Единствената сила, която може да изправи човешкия живот, това
е Любовта. Приложете Любовта в живота и животът сам по себе
си ще се изправи.
182. Мнозина мислят изключително за себе си и въпреки това
искат да бъдат щастливи. Това е невъзможно. При това положение
не само че не могат да бъдат щастливи, но ще минат през големи
страдания. Защо? - Защото щастието се обуславя от Закона за
Цялото, който е Божествен принцип в света.
183. Щастието е закон, който обхваща и големите, и малките
величини, От научна гледна точка щастието не е нищо друго
освен повдигане на съзнанието на по-високо ниво, при което
човек излиза от старите традиции и разбирания на живота.
184.
Щастието на човека се обуславя от разположението
на духа - да е доволен от това, което е приел в дадения момент.
Щастието се обуславя още и от знанието. Като учи, като прилага,
един ден човек ще придобие щастието. Придобие ли човек права
мисъл, прави чувства и прави действия, той непременно ще бъде
щастлив. Щом изправи мисълта си и постави Името на Бога на
най-високото и чисто място в себе си, човек излиза вече от дъното
на ада и придобива всичко, което желае.
185. Който може да пази свещено Името на Бога, той владее
магията на живота. Когато изгуби правата мисъл, човек опорочава
живота си, губи своята чистота и простотата в отношенията
и разбиранията си. Не може да живееш вън от Бога и да бъдеш
щастлив. Докато си на Земята, ще уповаваш на Бога, а не на хората.
186.
Не очаквайте щастието да дойде при вас, но вие идете
при него.
187. Пътят към щастието и нещастието е един и същ. Разликата
седи само във вниманието и будността на съзнанието, с което
човек се движи. Който има будно съзнание, той е съсредоточен,
вследствие на което не се отклонява от правия път. Пътят към
високия връх е път към щастието. Който върви внимателно, той
стига благополучно до върха.
188.
Всеки, който си е отговорил на въпроса защо е дошъл
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на Земята, може да се нарече щастлив човек. Той е придобил
Вътрешен мир и спокойствие. Следователно, който разбира
смисъла на живота, той е дошъл до едно просветление в
схващанията си, вследствие на което се развива правилно. Той
върви със сигурност в пътя си, с отворени очи. На каквито мъки и
противоречия да се натъкне, той лесно ги разрешава. Този човек
се интересува от всичко в живота.
189.
Само оня може да бъде щастлив, който изпълнява Волята
на Бога, разбира Неговите мисли и е едно с Него. Само оня може
да бъде щастлив, който е добър, справедлив и разумен. Иначе той
нарушава своя вътрешен мир и заедно с това губи щастието си.
190. Пътят, който води към щастието, е правата мисъл. Първата
заповед, която е дадена на човека е: „Да възлюбиш Господа Бога
Твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и
с всичката си сила.“ Изпълнението на тази заповед определя пътя
на истинското щастие. Друг път за щастието няма.
191. Добрият човек е вътрешно богат - с възвишени идеи. Дето
мине, дава нещо от себе си.
192. Хората грешат по единствената причина, че искат да бъдат
щастливи без да вземат под внимание живота на другите. За да
бъде щастлив, човек трябва да бъде доволен от това, което му е
дадено, и всякога да държи в ума си мисълта, че не живее само за
себе си.
193. Търсете щастието във всичко, което получавате всеки
момент. Достатъчно е човек да обича работата си и да я прилага с
Любов, за да се прояви и силата, която е вложена в него.
Щастието зависи и от добрия живот. Човек е пратен на Земята
да живее добре, да реализира доброто. Който може да направи
това, още сега се ползва от плодовете на доброто и осигурява
своя бъдещ живот.
194. Знанието всякога носи щастие в себе си. То огражда
щастието, здравето, малките придобивки на човека.
195. Щастието на човека е заключено в самия него, а външният
свят - хората - представляват условия за постигане на щастието.
Работете с Любов, за да бъдете щастливи. Колкото по-съзнателно
работи човек, толкова по-скоро ще придобие щастието.
196. Човек може да бъде щастлив само при едно положение:
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когато живее според разумните закони на Природата и когато е
във връзка с разумните същества, които водят съвършен живот.
197. Щастието се заключава в Любовта. Хората се познават
само когато се обичат. Човек може да бъде обичан не за неговата
външност, но за това, което изтича от него - за чувствата, за
мислите и за постъпките му.
198. На Земята щастие няма. Човек е дошъл на Земята да изучава
противоречията. В помощ му идва Истината. Казано е: „Който
изтърпи докрай, той ще бъде спасен.“ Спасението подразбира
щастливия живот.
199. Бъдещото щастие и животът на човека зависят
изключително от Любовта му към Бога. Предаде ли се на човешка
Любов, ученикът се излага на големи изпитания.
200. Само онзи може да бъде щастлив, който изпълнява Волята
на Баща си, разбира Неговата мисъл и е едно с Него.
Само онзи може да бъде щастлив, който е добър, справедлив и
разумен, иначе той нарушава своя вътрешен мир и заедно с това
губи щастието си.
201. Пътят, който води към щастието, е правата мисъл. Бъдете
разумни - правилно да зачевате идеите си, правилно да ги раждате
и отглеждате. Мислете право, за да бъдете щастливи.
202. Чистотата, това е хигиена на душата. Чистотата и светостта
са най-голямата хигиена, до която християнството е могло да
достигне. Днес пък, като говоря за Любовта, аз имам предвид
най-съвършената хигиена, която може да се препоръча на
съвременния свят.
203. Чистотата е качество на душата. Тя се показва чрез
разумността. Чист може да бъде само разумният човек.
204. От гледището на Божествения свят няма скрити, потайни
неща. Не се минава много и всичко, което човек е таил дълбоко в
себе си, излиза наяве. Затова именно от всички се изисква чистота
- чист и свят живот. Това се постига само когато човек изпълнява
не своята воля, а Волята на Бога.
205. Да бъдеш чист при благоприятни условия, това е в реда
на нещата; да бъдеш чист при неблагоприятни условия, това
е изкуство. Който е минал през нечистотиите и съблазните на
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живота и е запазил чистотата си, той може да се нарече ученик.
Ученикът трябва да мине през света, да мине през съблазните и
изкушенията. Ако издържи на всичко, той е ученик.
206. Има невидими същества, в чийто интерес е да възбуждат
енергиите на човека, за да черпят от него. Например като се
гневи, те използуват тази енергия в него и го обезсилват. Те
идват групово, сядат около човека и започват да му внушават
отрицателни мисли, докато го настроят. За да избегне злото, от
човека се иска будно съзнание. Спасението на човека е в неговото
будно съзнание и в чистия живот.
207. Щом човек е в разногласие със себе си, той е в разногласие
с окръжаващите.
208. Туй, което днес руши живота, това са съблазните в света.
Страстите разрушават едновременно и тялото, и душата. Това,
което разваля и разрушава съвременните хора, са следните седем
елемента: гордост, гняв, сладострастие, леност, скъперничество,
завист и лакомство. Онези, които са тръгнали по пътеката
Христова, за да избегнат съмненията и съблазните непременно
сърцето им трябва да бъде изпълнено с Божествена Любов.
209. Докато има даже един порок, човек не може да се домогне
до Великото - да съгради Божествения храм в себе си. Който има
слабост към другия пол, който краде, който не люби Господа с
всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила и ближния
- като себе си, той не може да съгради Божия храм в себе си.
210.
Не мислете, че човек може изведнъж да се измени.
Достатъчно е обаче да престане да греши. По този начин той
постепенно ще се върне към своето първично състояние на
чистота. Истинският живот седи в чистотата.
211.
Много лоши мисли и чувства могат да минат край вас, но
вие не трябва да ги допущате да влязат вътре. Наблюдавайте кои
желания дават свобода, кои заробват и ограничават. Свободният
човек сам се ограничава.
212. Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство привличат съответни
нисши същества. Когато човек се занимава изключително с
погрешките на хората, той дохожда до състояние да привлича
към себе си астрални бактерии, които разстройват неговия
организъм.
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213. Чист момък и в мислите, и в желанията е онзи, който, като
срещне в гората млада мома, забъркала пътя си, прекарва цяла
нощ при нея, пази я, без да смути нейното спокойствие.
214. Истински човек е онзи, който е подчинил нисшето в себе
си на висшето, т.е. на Божественото начало. Каквито и да са
вярванията и възгледите на човека, той трябва да се пази да не
хвърля сянка на Божественото съзнание.
215. Сегашните хора търсят живот без страдания. И това е
възможно, обаче от човека се иска чиста и права мисъл, без
никакви съблазни, без никакво петно. Остане ли най-малката
нечистота в ума или сърцето на човека, той се излага на духовна
проказа.
216. Всеки човек, който е изгубил истинската представа за Бога
и е влязъл в света на удоволствията, прилича на човек, който пълзи
по нечистотиите. Много време се изисква, докато умът и сърцето
му се просветят и той излезе на чист въздух, на Божествената
светлина - да води чист и свят живот.
Страшно е, когато някой, след като намери правия път, мисли
за широкия път - за пътя, който води към света.
217. От вас се изисква чистота. Чистота и на плътта, и на ума, и
на сърцето. Да се зароди у вас идеята за съвършената чистота и тя
да ви служи като един вечен подтик, вечен тремеж.Ако човек не
може да се справи с външната чистота, той не може да се справи и
с вътрешната чистота.
Всяка мисъл за обсебване е нечистота. Всяка лоша мисъл, всяко
лошо чувство внасят смрад в човешкото тяло.
218. Всяка нечиста мисъл, всяко нечисто желание са паразити,
от които човек непременно трябва да се освободи. Всяка
нечистота отблъсква Духа. Когато Бог реши да изпрати Духа си в
някого, Той го прекарва пет-шест години през чистене.
219. Всеки подтик, който произтича от Любов, Мъдрост и
Истина, е морален. Щом подтиците на човека са морални, и
животът му ще бъде морален.
Чистотата и Любовта се проявяват отвътре, без никакво
разсъждение и въздържание.
220. Ти мислиш за Бога, искаш да Му служиш, но още се
съблазняваш от света. Значи не си разрешил въпросите. Ще
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живееш, ще се молиш, ще работиш, докато научиш живота и се
издигнеш над съблазните в света.
221. Христос казва: „Който не се отрече от този свят, не може да
бъде мой ученик.“
Под „този свят“ разбираме преходните, измамливи неща в
живота.
222. Щом делата на хората са чисти, те всякога ще бъдат
радостни и весели. Нямат ли тази чистота в себе си, те ще бъдат
изложени на ред мъчнотии и страдания. Колкото са по-високи
мислите на човека, по-благородни чувствата му и по-чисти
желанията му, толкова по- смислен е неговият живот.
223. За да бъдеш свободен, трябва да живееш в чистота. Без
чистота ти всякога ще бъдеш под влияние на чужди мисли и
желания. Нужен е пълен контрол над чуждите мисли и желания.
Дойде ли ви една нечиста мисъл, веднага проверете откъде иде
и защо е дошла. Чуждите мисли са като тенията. Те изсмукват
хранителните сокове. Те отстъпват само при Любовта. Влезе ли
Любовта в човека, всичко нечисто и вредно излиза навън.
224. В съзнателния живот едно от необходимите условия
е целомъдрие и благоразумие. Те са плодове на съзнанието.
Чистотата пък е само едно състояние на съзнанието. Любовта това е хигиена, това е висок идеал, към който човешката душа се
стреми.
225. Не се влюбвай в нещата, обичай ги, без да се влюбваш.
226. Ако изкажеш Любовта си някому, той става неестествен и
почва да те отбягва.
227. Бъди много внимателен с онзи, с когото живееш. Не виждай
лошото в него, не го поправяй, както и да се е облякъл. И говора
му не поправяй. Така ще се учите на търпение. Виждай Бога във
всяка душа. Тя е в процес на развитие. Виж доброто в нея и не я
коригирай.
228. Като обичате някого, вие трябва да бъдете внимателни,
никога да не докоснете, да не отнемете същественото в него,
което той пази като зеницата на окото си.
229. Обичате ли някого, не му говорете за своята Любов. Този,
когото обичате, не трябва да знае какви чувства имате към него.
Ще му давате от себе си, без той да знае отгде иде тази благодат.
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230. Всяка мисъл е силна дотогава, докато не я изкажеш. За
Любовта не говори. Мисли я, чувствувай я, но не говори за нея.
231. Любовта не дири своето право. Тя дава, без да очаква нещо.
Любовта гледа еднакво на млади и стари, на бедни и богати,
на учени и прости.
232. Човек трябва да се ръководи по съвета на своята съдба. Туй
е съдбата - да се подчиниш на Волята Божия. А Волята Божия се
изпълнява само чрез Любовта. Вън от Любовта действа Кармата.
233. Приятелството е съчетание на Любов и Мъдрост.
234. Сладострастието е гробът на Любовта. Любовта е хармония,
а сладострастието - отрова.
235. Мисли Любовно за всички и чрез закона на Любовта ти
можеш да се поляризираш и от най-ниското стъпало на живота
можеш да се издигнеш до най-високото.
Не мисли за злото, за нещастията, за хулите, макар и да се сипят
отгоре ти като дъжд от гранати. Бъди уверен, че като мислиш само
за Любовта, тия гранати ще падат отляво и отдясно и няма да те
засегнат и ти ще влезеш в новите условия.
236. Искате ли да помогнете на себе си и на близките си,
приложете Любовта в живота си. Приложете Любовта в своите
чувства, мисли и постъпки, за да бъдете силни, да успявате в
добрите си желания. Приемайте Божията Светлина с Любов, да
станете умни. Дишайте с Любов, да бъдете здрави. Яжте с Любов да
станете здрави. Всичко правете с Любов и благодарете за всичко.
Благодарният човек е щастлив.
237. Като се намерите пред известни мъчнотии и страдания,
кажете: „Любовта иде!“ Ако сте сиромах, ако сте болен, ако сте
неразположен, кажете: „Любовта иде!“ Любовта е велика сила, от
която бязат и лошите духове, и мъчнотиите, и страданията. Няма
по-красиво нещо за човека от това да съзнае, че Любовта иде вече
в света.
Любовта подразбира присъствието на Бога.
238. Любовта е мощна сила, която лекува всички болести.
Произнесете ли думата Любов правилно, вие можете да се
лекувате. Например ако страдате от ревматизъм в крака си,
кажете дълбоко в себе си с вяра и упование във Великото: „Бог е

173

Петър
- Учителя
Петър Дънов
Дънов-Учителя

Любов и в Любовта болести не съществуват.“ Кажете ли тия думи
два-три пъти, болестта ви ще изчезне. Кажете ли думите: „Бог е
Любов“, веднага станете от леглото си.
239. Обичайте и уважавайте всичко, което Бог е създал. Любовта
изисква дълбоко вътрешно внимание един към друг. Когото и да
срещнете, търсете Божественото в него.
240. Целомъдрието е качество, което определя девицата.
Великодушието е качество, което определя идеалния мъж.
Целомъдрена жена е тази, която не допуща никаква нечиста
мисъл по отношение на мъжа. Допусне ли нещо лошо в ума си,
тя престава да бъде девица. Великодушният мъж е онзи, в ума на
когото не влиза никакво съмнение по отношение на жената.
Мъж, който се нуждае от подкрепата на жена, не може да се
нарече силен. Жена, която се нуждае от подкрепата на мъжа, не
може да се нарича целомъдрена.
Човек трябва да бъде едновременно целомъдрен и
великодушен.
241. Целомъдрието и великодушието трябва да бъдат основа на
нашия живот, защото великите принципи на живота работят само
при тези условия. Болестите, сиромашията, завистта, омразата,
невежеството и други отрицателни качества у човека се дължат
на отсъствие в него на целомъдрие и великодушие.
242. Да обичаш някого, това значи в даден момент да направиш
за него всичко, което правиш за себе си, да направиш за него това,
което Бог прави за тебе.
243. Има смисъл човек да се жени, ако между мъжа и жената има
пълна хармония и разбирателство. Неразбирателството между
хората гаси светлината на техните умове. Отношението между
мъжа и жената трябва да бъде такова, каквото е отношението
между светлината и топлината в природата. Топлината подобрява
кръвообращението на човека, а светлината внася в него мисъл и
свобода.
Нещастието идва, когато човек пожелае да се удоволствува.
Топлината създава условие за удоволствие. Човек започва да
мисли само за ядене и пиене, за почивка, за разходки и обличане.
244. Докато не предадете всичко в Божиите ръце и не
престанете да мислите какво ще стане с вас, вие никога няма да
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се освободите от тревоги и безпокойства.
245. ……. Красотата на живота седи в това именно, когато
работите на човека не вървят добре, той пак да не се безпокои.
246. Да бъдеш добър, това е в интерес на твоята душа. Чрез
доброто ти пазиш себе си, подкрепяш организма си. Изгубиш ли
доброто в себе си, ти губиш условията на вечния живот.
247. Физическият свят е свят на промени, поради което човек
ту отслабва, ту се засилва. Много от съществата, които живеят
във физическия свят, се намират на ниска степен на развитие,
вследствие на което черпят сили от ония същества, които живеят
на по-високо стъпало от тях. Каквото и да правите, вие не можете
да се освободите от влиянието на нисшия свят. Спасението ви от
това влияние седи във връзката ви с разумния възвишен свят, от
който ще възобновите енергиите си.
248. Сегашната епоха е епоха на учение и работа. Днес не се
позволяват развлечения. Който мисли да се развлича, той скъпо
ще плаща.
Светът, в който сега живеем, е подложен на големи промени.
Старият ред ще се смени с нов - ново Небе и нова Земя ще се
създадат. Във всеки човек ще стане някаква промяна, колкото и
малка да е тя. Кой където се е отклонил, ще се върне в правия път
на живота.
Влезе ли съзнателно в еволюционния път на живота, човек
не се отклонява вече от пътя към Божественото. Той придобива
вътрешен мир и спокойствие. И да наруши мира си, той има вече
съзнание за Божественото и се стреми към него.
249. Казано е: „Страхливите не могат да наследят Царството
Божие.“
Който мисли добре, той може да превърне енергиите на страха
в по-високо чувство - съвест. Съвестта има отношение към ума. Не
можеш да бъдеш съвестен, ако не мислиш добре.
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Едно нещо трябва да знаете: Вие не можете да приложите
една формула на Бялото Братство вътре в живата Природа,
ако имате прегрешения и неразположение. Не се ли свържете
със законите на Бога, с великите сили на Природата, тия
формули не струват нищо; тия формули ще имат обратен
резултат върху вас.
Туй добре да го знаете!
Учителя

ФОРМУЛИ
1. Съвършенството на Любовта ще бъде смисълът на моя живот
- съвършената Любов изпъжда всеки страх и внася мир и веселие
на Духа.
2. Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отец ваш
небесний!
3. Бог на Любовта не е Бог на мъртвите, а е Бог на живите.
4. Аз съм жив и този Бог е в мен. С Него мога да направя всичко.
Нашата воля е по-силна от всяка мъчнотия.
5. Милостта Божия да пребъде в нас през всичките дни на нашия
живот!
6. Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай и пътя си продължавай!
7. Бог, Който живее в мен, ме прави силен. Аз използвам силата
си, за да се повдигна.
8. В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост,
в Името на Божията Истина, в която живеем и се движим, и със
силата на живото Слово Божие, да се разпръснат всички зли и
лукави помишления и всички вражески сили!
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9. Чрез Божията Любов, която се проявява чрез човешкото
сърце, всичко се постига.
10. Да се прослави Господ тъй, както е писал в Своята книга.
И като се прослави Господ, тъй както е писал в Своята свещена
книга, да се прояви Неговата Любов в моята душа и в душите на
всички мои братя. (Тази формула се произнася само сутрин).
11. Бог е Любов и които Го познават, да Му служат с Дух и Истина.
12. Всичко мога чрез Христа, Който ме оживява.
13. Любовта е най-високият връх в света. Мъдростта е найвеликата сила в живота. Истината съдържа най-красивия живот
в себе си.
14. Бог ме е създал по образ и подобие Свое. Вложил е в мен
всички възможности да проявя доброто и разумността, да уча и
да се радвам.
15. Всичко е в ръцете на Бога и Той ще превърне всичко за наше
добро.
16. Бог е Любов, Бог е Живот, Бог е Светлина. Господи, дарувай
ми Твоя Дух.
17. Бъди силен, бъди смел, бъди мъдър, бъди истинолюбив,
трудолюбив и всякога справедлив!
18. Елохим, Неба Санзу.
Това е формула. Приложи я и ще видиш силата и.
19. Светлина, Светлина, Светлина!
Любов, Любов, Любов!
Правда, Правда, Правда!
При нужда повтаряйте тази формула и ще се оградите със
светли и положителни сили.
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20. Аз зная, че всичко, което се случва в живота ми, е за мое
добро.
21. Мир! Мирът носи Божията радост.
22. Господи на Любовта, Боже на Светлината, разпръсни всички
нечисти влияния около мен! (с духане, три пъти)
23. Търпението е сила, аз съм търпелив. Търпението е успех, аз
успявам. Търпението е мощ, с търпение аз съм мощен.
24. Бог е Любов. Божията Любов носи щастие.
Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Божията Любов и Божията Мъдрост
носят пълното щастие. Бог е Любов, Бог е Мъдрост, Бог е Истина.
Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина носят
всичкото щастие.
25. Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В
Истината е скрит животът.
26. Мир на всички, които ходят в пътя Христов!
27. Вечният и необятен Бог е Пътя, Истината и Живота.
28. Бог е Любов. Той е единствената връзка в живота.
Благословени са всички, които следват Неговия път.
29. Фир-фюр-фен, Тао Би Аумен,
Преведено значи: Без страх! Без тъмнина! С обич и виделина!
29. Само светлият път на Мъдростта води към Истината. Тя
постоянно ни весели.
30. Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В
Истината е скрит животът.
31. Бог е Любов, Бог е Мъдрост, Бог е Истина. Божията Любов,
Божията Мъдрост и Божията Истина да пребъдат в нас!
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32. Събуди се, събуди се ти, който спиш! Стани ти, който си
паднал, и простри ръцете си към надеждата, която си изгубил!
Ръката, която те крепи, не е отслабнала и Любовта на Живота към
тебе не е угаснала.
33. Бог да живее в нас и ние да живеем в Бога! И Любовта да
бъде една силна връзка помежду ни - не само между нас, но между
всички на Земята. И не само между всички на Земята, но и между
всички на Небето. И всички, които живеят на Земята и на Небето,
да бъдат всички едно. Амин, тъй да бъде!
34. Аз ще бъда съвършен - това е идеалът на моята душа.
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„И това е живот вечен - да познаем Тебе,
Единнаго, Истиннаго Бога и Христа,
Когото си проводил. ”

МОЛИТВИ
За Молитвата
Що е молитва?
Молитвата е дишане на душата и акт на сърцето.
Тя е единствената връзка с Бога.
Тя е езикът, на който човек се разговаря с Бога.
Учителя
1. Защо е нужна молитвата? Тя е връзка на човешката душа с
възвишения Разумен свят, отдето човек черпи сили за поддържане
на живота. Понякога душата има нужда от вътрешна, духовна
храна, която може да се достави само чрез молитвата.
2. Молитвата е духовно дишане, зреене на Божествените блага.
Като отправя сърцето си към Бога, човек диша от еликсира на
живота.
3. Молитвата е насочване на сърцето към Бога и концентриране
на ума, за да можем да възприе-мем известни Божествени течения.
Тия течения трябва да минат през сърцето, да ги почувствуваме и
тогава ще можем да се молим.
4. Молитвата е най-приятното упражнение, най- красивото
нещо в живота. Тя е метод за избистряне на мислите, чувствата
и волята и за възстановяване на прекъснатите съобщения с Бога.
5. При молитвата душата трябва да бъде чиста и празна. Да
сме готови да възприемаме. Не трябва да имаме никакви други
образи в душата си освен Бога.
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6. Молитвата има смисъл само тогава, когато излиза от
дълбочината на душата. Тя не търпи никакви правила и никакви
ограничения.
7. Молитва по заповед не става. Тя е свободно действие на
човешкия дух и човешката душа.Такава молитва върши чудеса.
Ако в молитвата не участвуват мисъл, чувство и действие, тя не
е истинска. Молитвата е най-силният акт на човешкия живот. Тя
концентрира човешката мисъл, чувство и воля в едно.
8. Разположението да се молиш е вложено дълбоко в душата,
затова трябва да се молим всякога и при всички случаи.
9. Животът е непрекъснат, затова и общението ни с Бога трябва
да бъде непреривно - и когато сме будни, и когато спим.
10. Бог обича молитвата и без разположение, но искрена. И да
бъдем като разумните деца. Да се молим не само когато сме на
тясно, а непрестанно.
11. Който се моли, не може да има грубо лице и ще е здрав и
бодър. Само молитвата може да отмахне грубостта, а грубостта е
свързана с нетърпението.
12. Като се молим, и спор няма да има. Общението ще става
правилно и в пълна хармония.
13. Причината за нещастията ни е, че не се молим. А контактът ни
с Бога носи неизчерпаеми богатства. Чрез него идва Божественото
благоволение и укрепване на Духа.
14. Молете се не само за вас, но за всички. Който мисли само за
себе си, нищо няма да постигне.
15. Намислиш ли да правиш нещо, не пристъпвай веднага към
действие, а отправи първо молба към Бога за съвет. В Невидимия
свят има разумни същества, които всеки миг са готови да услужат
на хората. За онзи, който се обръща към тях за съвет, всяка дума е
благословение.
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16. Искаш ли да те чуе Господ, трябва да имаш мир, смирение
в себе си и каквото пожелаеш - знание, сила, Мъдрост, красота,
добродетел, всичко ще придобиеш.
17. Като викаш към Господа, ти ще привлечеш Неговото
внимание. „Ангел Господен се застъпва за ония, които се молят
и уповават на Бога.“ Следователно, когато се молите на Бога и
уповавате на Него, непременно някое светло същество ще дойде
от невидимия свят да ви придружи в трудните и страшни часове
на вашия живот.
18. Светлите духове са постоянно между нас, следват ни, за
да ни помагат. Те помагат на хората да разрешат мъчнотиите
и противоречията си. Достатъчно е да ги призовем в името на
Божията Любов, за да ни се открият.
19. Сам никой не може да свърши възложената му работа.
Все трябва да му дойде някой на помощ. Щом се намерите в
затруднение, помолете се съсредоточено и веднага служебни
същества ще ви се притекат на помощ. „SOS!“ - такъв сигнал е
молитвата.
20. Ако се помолим за мир със смирение, молбата ни ще бъде
чута. Когато много души се молят заедно за едно и също нещо,
молитвата им се приема.
21. Молете се един за друг. Закон е: когато един човек се моли
усърдно, с него заедно се молят всички хора, с които той е в
хармония.
22. Молитвата е Божествен акт. Щом моето сърце ангажира моя
дух, тогава душата ми ще ангажира всички ония хора, които се
намират в хармония с мен.
23. Всяка молитва е творчески акт. Тя създава условия за
растенето на душата. Тя е една необходимост за нашето растене.
24. Ти не можеш да накараш един човек да се моли за теб, ако
той не е в хармония с теб.
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25. Когато се натъкнете на някакво нещастие, молете се.
Само Бог може да ви избави от нещастията. Ако те нападне
някой неприятел, моли се на Бога да смекчи сърцето му, за да се
освободиш от него.
26. Молитвата е необходима за човека, за да облекчава Бог
страданията му. И Христос, и светиите са се молили. Няма лесен
път за небето. Чрез молитвата на добрите хора Бог може да отнеме
кармата.
27. Молитвата изключва користолюбието. Когато се моли, човек
трябва да забрави всичко около себе си и да стане невидим.
28. Понякога молитвата на един човек е в състояние да донесе
благо на хиляди хора. Молитвата на един човек е в състояние да
премахне хиляди нещастия.
29. Всяка молитва в нас може да действува само ако е
придружена от Любов. Божественият Дух е, Който произнася
молитвата.
30. Благодари на Бога и за злото, и за доброто. Тогава Бог ще
превърне злото в добро.
31. Искайте от Бога разумност, живот и Любов, за да бъдете
здрави и да имате всичко в изобилие. Искайте от Бога Любов в
изобилие, да носите мъчнотиите без затруднение. Пред обидите
да не се спирате, а лошото да трансформирате в добро.
32. Когато казвате Господнята молитва, влагайте следния
смисъл в думите: „Отче наш, Който си горе, в нашия ум, да дойде
Твоята Светлина в ума ми, за да възприема. Да бъде Волята Ти във
всяка моя работа и в мисълта ми, в чувствата ми, във всичките
ми постъпки. Нека Твоята Воля присъствува в дишането и в
кръвообращението ми, за да Ти служа с радост и Любов.“
33. Молитва, която не се придружава с бавно, спокойно,
ритмично дишане и мислене, не се приема. Като се молиш, ще
концентрираш мисълта си само към даден предмет и ще поемаш
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въздуха дълбоко и бавно.
34. Без молитва не може. Всеки, който е дошъл в света на
светлината, се моли, т.е. самоопределя се. Той е в непреривна
връзка с Битието.
35. Молитвата е съзнателен процес на човешката душа. Тя е
съвкупност от принципи, от елементи, чрез които се проявяват
чувствата и мислите на човека.
36. Когато отивате при Бога,не трябва да имате никакви други
образи в душата си. Когато човек се моли както трябва, той винаги
е обърнат към Бога. Ако се моли на Бога и мисли за приятел, майка,
деца, къща, пари, молитвата му само до тях стига - той на тях се
моли. А за да е приета молитвата му, той за Бога трябва да мисли.
Основа на всяка молитва е Любовта ни към Бога.
37. Не е безразлично къде и как човек туря ръцете си при молитва.
Преди да започнете да се молите, изправете се със спуснати
надолу ръце в почивателно състояние и така да прекарате
десетина минути в съзерцание, свободни от всякакви вълнения
и грижи. Това положение на ръцете помага и на правилното
кръвообращение. И устата да бъде леко отворена. Във време на
молитвата дръжте ръцете си отворени. Молитва със свити ръце
не се приема. Тя създава лош контакт с разумния свят, а това води
към лоши последствия.
38. Преди да си лягаш, отдели пет минути от времето си
да благодариш на Бога за всичко, което ти е дал. Ако дойде
нещастието или страданието при теб, кажи: „Дай ми пет минути
на разположение да си свърша работата.“ Обиди ли те някой, кажи
същото. Петте минути ще употребиш за молитва - да благодариш
на Бога, че ти изпраща изпитанието.
39. Молитвата предшествува всяка религия. Религиите са дали
различни форми на молитвата и с това са я изопачили.
40. Да се молиш, това значи да отправиш своя доклад към оня
велик Център, от който си излязъл. Доклад за работата, която си
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свършил. И в отговор на това ще стане правилна обмяна между
твоите мисли и чувства и тия на съществата от възвишения свят.
41. Всички живи същества са свързани с молитвата. Когато се
моли, човек трябва да се изказва точно, определено, да изрази
мисълта си с малко думи. Всяка дума трябва да отговаря на
съдържанието си.
42. Всеки, който се намира в нужда, може да отиде при Христа.
Когато отивате при Бога, не се спирайте да разговаряте с хората.
Уповавате ли на Бога, Той ще ви помогне. Бог помага на слаби и
болни, на отрудени. Възлюбиш ли Бога, всички болести изчезват.
43. Идете при Бога такива, каквито сте. Той ще ви очисти и облече
в нови дрехи. Бог устройва всички неща и изправя обърканите
работи на хората. Господа ще намериш, когато изпаднеш в трудно
положение.
44. Бог е начертал твоя път, затова, каквото и да ти се случи, не
се съмнявай, върви в пътя и вярвай, че Божественият план ще се
приложи така, както е начертан. Когато човек се научи как да пие
горчивата чаша, тогава ще разбере дълбокия смисъл на живота.
За това се иска безстрашие, което внася мир и спокойствие в
човешката душа.
45. „А ти, кога се молиш, влез в скришната си стаичка... Отец,
Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.“ [Ев. Мат. 6:6]
„Скришната стаичка“ е единственото неопетнено място,
дето човешко око не е проникнало, нито човешко желание се е
проявило, нито човешка воля е действувала. Човешката душа
влиза в това девствено място и оттам отправя молбата си към
своя Отец. Тая стаичка подразбира мястото, дето се организират
човешките мисли и чувства. В „скришната стаичка“ ще разбереш
дълбокия смисъл на нещата и ще разрешиш най-великите
въпроси. „Скришната стаичка“ - това е Духовния свят. Който влезе
в тази стаичка, той става господар на себе си и възкръсва.
46. Доброто и възвишено настроение, което понякога имате,
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както и желанието ви да помагате, да простите на ближния
си, да повдигнете падналия - това се дължи на момента, който
сте прекарали в „скришната стаичка“. В „скришната стаичка“
човешки крак не е стъпвал. Там само ангелите живеят. Влезете ли
в стаичката си, Истината, Правдата, Любовта ще царуват във вас.
Волята, умът, сърцето ще се проявят с всичката си сила. Никакво
недоволство, никаква сянка няма да се яви на лицето ви.
47. Образът на Бога да бъде за нас Светая Светих. Само тоя образ,
винаги чист и светъл, е в състояние да внесе импулс в душата ни.
48. Молитвата е единственият метод за придобиване
„Светлината на безсмъртието“, оная светлина, която е необходима
храна за душите. И за Учител, и за ученик, този е методът. А
понеже тази светлина е насъщна нужда и необходимо условие за
растенето на душата, трябва да се молим често, даже непреривно.
За това не е необходимо специално време и място. И на бал да си,
пак може да се молиш. Може да нямаш разположение, но пак ще
се молиш. Има хиляди начини за молене - с чувство, с мисли, с
воля.
49. Светлината, която иде от Бога, е приятна. Тя е светлина
на безсмъртието. С нея само добро може да се прави. Само чрез
молитвата се добива всичко.
50. Не е необходимо пред Бога да изнасяте вашите погрешки и
слабости. Богу е известно всичко. При Господа трябва да отивате
с отворено сърце и отворени ръце. От него трябва да възприемем
частичка от онова благо - „Светлината на безсмъртието.“ Само
светлината на безсмъртието може да разреши всички въпроси,
всички задачи и мъчнотии. Когато тя дойде, спор между хората
няма да има.
51. „Бог е Любов! Бог е всемъдьр! Бог е всеблаг!“ - По-хубава
молитва от тази няма в света. По- хубава молитва от тази аз не
зная.
Ще си представите, че Бог е едно Разумно Същество, което
ръководи всички неща без никаква погрешка. Сутрин помислете,
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че Бог е Любов, че в Него няма никакъв гняв, никакво отмъщение,
никакво незадоволство. Бог е Всемъдър - и всички погрешки,
които съществуват в света, са човешки погрешки, и онова, което
Той е построил в този свят, всичко е добро.
52. Четете двата псалома - 91 и 23, и не се страхувайте! Ще видите,
че каквото и да ви се случи, всичко ще се превърне на добро.

Молитви
Утринна молитва
Господи, Ти си ме пратил на Земята. Ти си ми дал живот и здраве,
дал си ми ум, сърце и живот. Аз ще изпълня Твоята Воля. Аз ще Те
прославям.
И след като извърша Волята Божия, след като ме благослови
Бог, ще извърша това, което е добро за моята душа и ще помагам
на моите братя.
Амин.
Вечерна молитва (Съзерцание, 10ч. вечер)
Господи, ние Ти благодарим за този хубав живот, за този хубав
свят, който си създал за нас; искаме да живеем според тази Любов,
Която си внесъл в душите ни. Твоята светлина да озари умовете
ни, с тази Светлина да разрешим онзи Божествен въпрос, който
седи пред вратата на нашата душа.
Амин.
Дай ни знание и Мъдрост
Господи, просвети нашите умове, дай ни светлина, понеже
невежеството ни е толкова голямо, че нищо не разбираме от Теб
и грехове сме направили до гушата. Молим Ти се, дай ни знание и
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Мъдрост да изпълним Твоята Воля.
Амин.
Помогни да се проявим
Господи, помогни да се проявим ние така, както Ти искаш.
Всичко да бъде за Твоя слава и за доброто на всички.
Аз съм създаден да бъда добър, умен, силен, красив човек. Да
бъда ангел със сила, да правя каквото Бог ми заповядва.
Амин.
Молитва за пост
Да премахне и разсипе Бог всички ония врагове и всички лоши
мисlи, които пречат и спъват Божието Дело.
Да се прослави Името Му, да дойде Царството Му, както горе на
Небето, така и долу на Земята.
Амин.
Молитва за здраве (Живителна струя)
О, Господи, направи молитвата ми животворна струя, която
да разчупи скудостта на моето Аз и да може да продължи
съществуванието ми. Чрез Твоето Господство да мога да Те
споменувам и да Те славословя във всеки свят от Твоите светове.
Амин.
Молитва
Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката
си душа и сила да изпълня Твоята блага Воля без никакво
изключение.
Молитва
Аз познавам само Един Бог на Любовта, един Учител на
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Мъдростта и един Дух на Истината, които призовавам да дойдат и
с животворната си сила да разпръснат всички зли влияния.
Амин.
Молитва
Господи, Ти всичко можеш. Твоят Дух, Който си изпратил да ме
ръководи, чрез Теб всичко може. Аз чрез Твоя Дух всичко мога.
Амин.
Молитва
Господи, на Теб уповавам, на Теб възлагам товара си.
Амин.
Молитва
Господи, помогни ми да свърша работата, която ми предстои
днес така, както Ти разбираш.
Колкото и да е трудна тази работа, аз ще я свърша с Бога и с
Духа, Който ме ръководи.
Амин.
Молитва
Господи, скрий ме под крилото си, за да Ти служа и да Те
прославя.
Амин.
Молитва
Господи, помогни ми да се проявя така, както Ти искаш. Всичко
да бъде за Твоята Слава и за доброто на всички.
Амин.

189

Петър
- Учителя
Петър Дънов
Дънов-Учителя

Молитва
Господи, благодаря Ти за хляба, който си ми дал, благодаря Ти за
живота, който внасяш чрез него в мен.
Амин.
Молитва
Аз няма да умра. Ще живея заради Бога, за Неговото велико Име,
да Му служа, да се радвам на всичко, което Той е създал.
Бог живее в света, следователно и аз живея. Докато спазвам
Божествените закони, мога да се радвам на живота, който Бог ми
е дал.
Амин.

ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА
Отче наш, Който Си на Небесата, да се свети Името Твое, да
дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така
и на Земята.
Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете
наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото
е Твое Царството, и Силата, и Славата завинаги.
Амин.
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НАКРАТКО ЗА БОЛЕСТИТЕ (ПРИЧИНИ И ЛЕЧЕНИЕ)
Всичко, което имате, не е ваше, а на Бога. Ще кажете: „Господи,
благодаря Ти, че Си ме турил вътре в това Твое тяло.”
Страданията са метод, чрез който природата си служи за
смекчаване на грубите чувства на човека. Като страда известно
време, човек постепенно отстъпва и започва да мисли, да влиза
в положението на бедните, на страдащите. Без страдания,
жестокостта, грубостта на човека не могат да се смекчат.
Страданията са пътища, чрез които природата изхвърля
нечистотиите от човешкия организъм.
Като знаете това,
благодарете за страданията, защото без тях щяхте да се отровите.
В страданието всякога се печели. Който не страда, той е в
застой. Който страда - расте.
Оправянето на света е работа на Бога. Работата на човека е
да оправи своя малък свят. Как ще го оправи? Чрез страданията
човек се изправя.
Когато Бог иска да застави хората да го познаят, дава им
страдания.
Какво е предназначението на болестите? Когато някое живо
същество злоупотребява със силите, които са му дадени, природата
му изпраща болест, с която го ограничава. Значи, болестта
не е нищо друго, освен временно ограничаване свободата на
човека или на живите същества изобщо. Неразположението,
ограничаването не са нищо друго, освен болезнени състояния.
Днешните хора се безпокоят за дребни неща. Те не подозират,
че болестите крият известни блага в себе си. Всяка болест е задача
за човека. Който реши задачата си, той сам изважда благото, което
е скрито в болестта. Ако роптаят, благото се крие от тях. Колкото
повече роптаят, толкова повече болести ги нападат.
Болестите правят човека нежен, деликатен. Хора, които много
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са боледували, развиват в себе си благородство, деликатност,
нежност. Които малко или почти никак не са боледували, са груби,
жестоки натури. Аз не говоря за нервно болните. Тия болести са от
друг характер, те нямат органически произход. Нервните болести
не облагородяват човека. Напротив, те го ожесточават.
Всяко неразположение внася утайки, излишъци, инертна
материя в организма, които трябва да се асимилират по някакъв
начин, за да не заболява човек. Ето защо природата е допуснала
болестите като метод за лекуване. Болестта не е наказание, но
подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърля
всичко нечисто от себе си.
Често провидението праща на човека голямо страдание, за да
го избави от друго, по-голямо нещастие.
Ако искаш да оздравееш, трябва да дойдеш до дъното на всички
страдания. Страданието е метод за пречистване. Ще минеш през
огъня, за да се очистиш. Ако не добиеш абсолютна чистота, ти не
можеш да намериш това, което търсиш. И без страдания можеш да
се очистиш, но ако си по начало абсолютно чист. Щом си нечист,
ще страдаш.
След всяка болест, след всяко страдание, човек придобива
известна опитност, която го повдига. Колкото по-тежка е била
болестта, толкова по-силен е станал той.
Инфлуенцата е почистване за Коледа, треската е почистване за
Великден. Те са две пречиствания. Болестите имат възпитателно
значение за човека. Те каляват организма и продължават живота
му. Забелязано е, че хора, които през детството си са боледували,
са калили организма си, направили са го по-издръжлив към
болести, към страдания.
Чрез болестите вие изплащате задължения. Щом турите в себе
си желанието да служите на Бога, той плаща заради вас и вие така
оздравявате.
Човек, който страда постоянно, по-лесно може да издържа на
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болести, отколкото онзи, който не е боледувал.
Който не знае причината на дадена болест, той не може да я
лекува. Всяка болест има своя далечна или близка причина. Като
върви в правия път на живота, човек лесно решава задачите
си, не нарушава законите на природата. Всяко нарушение или
отклонение води към заболяване. Отклонението може да е
станало преди много години, но последствията идват днес. Който
намери причината на заболяването си, лесно се лекува. Не я ли
намери, болестта не го напуща.
Някои се плашат от закона на наследствеността, но този закон е
едно благословение, защото по този начин една погрешка, която
се предава до четвърто поколение, се ликвидира. Една добра
мисъл се предава до много родове, значи доброто е по-силно от
злото. Ако в това време не направите друго престъпление, хиляди
години ще се ползвате от едно направено добро. Ако направите
една погрешка и не я поправите, от четири до десет поколения
съдбата ще ви преследва.
Хората заболяват по единствената причина, че прекъсват
връзката си с Божествения свят, вследствие на което се лишават
от енергиите на този свят.
Няма по-силна отрова от отрицателните мисли, чувства
и състояния на човека. Страхът, омразата, съмнението,
подозрението са такива отрови. Те са утайки, които се наслояват
в кръвта и я тровят. Може ли при такива състояния човек да бъде
здрав?
Някои болести не са нищо друго, освен резултат от заклинания
от миналото. За всяка пакост, злина или неправда, направена на
някого, човек възприема неговото недоволство и заклинание,
което внася дисхармония в организма му и предразположение към
заболяване. Каквито пожелания отправят хората към подобните
си, добри или лоши, в края на краищата са ги постигнали. Мощна
сила е човешката мисъл.
Човек трябва да мисли само 50% за себе си, това трябва да е
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един максимум, и 50% за окръжаващите го, ако иска да изпълни
Божия закон. Човек не трябва да занемарява себе си, но не може
да занемари и своите ближни. Вследствие на това се раждат
боледуванията.
Тази неврастения, която съществува в цяла Европа, е едно
разслабване на бялата раса. Всички умове са пълни само с мисли за
къщи, пари, удобства. Материалните блага са изместили чистите
мисли, чистите желания, които дават сила на човека.
Хората боледуват, защото са нарушили закона на истината.
Който иска да изправи живота си, да възстанови здравето си, той
трябва да възлюби истината.
Ще обичате майка си, баща си, брат си, сестра си, от здравословно
гледище, понеже ако ги предизвикате с вашата омраза, техните
мисли към вас ще ви разрушат.
Може, когато мразите и когато ви мразят, да се ограждате
постоянно с молитви и формули.
По-хубаво е в дадения случай да използвате закона на Любовта
и когато се препоръчва да се възлюби ближния, то причината е
да бъдат хората здрави. В едно семейство, ако всички се обичат
помежду си, то болести в такъв дом не идват. Ако дойдат, бързо си
отиват.
Защо боледуват хората? Защото са неблагодарни? Какво да
правим, за да се излекуваме? Приложете благодарността на
живота. Бъдете благодарни за най-малкото благо, което ви се
дава.
Днес хората се плашат от всяка епидемична болест, а не се
плашат от греховете и престъпленията, които са причина за тези
болести.
Българинът страда от преяждане. Ако яде по-малко, всичко ще
се оправи. Като яде, да стигне до 20 хапки и там да спре.
Както пречистваш кръвта си с дълбоко дишане, така ще намериш
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начин за пречистване на своите мисли. Болестите се дължат
на нечиста кръв и на нечиста храна, която внася нечистотии в
стомаха, които постепенно тровят кръвта. Нечистата кръв носи
болести - причинява неразположение, песимизъм, леност. Човек
с чиста кръв се отличава с голяма енергия и пъргавина.
Ако мразите някого, вие скъсявате живота си, а ако отидете
да се примирите, ще продължите живота си. Примирите ли се,
обикнете ли всички, които досега сте мразили, направите ли
всички необходими жертви, вие ще живеете дълго. Всеки, който
мрази баща си, няма да живее дълго.
Щом започнете да се дразните от малките неща, вие сте влезли
вече в старостта. За да не остарявате, не се дразнете.
Когато човек започне много да бъбри, остарява. Недоволен ли
е, целият свят му е крив, той много бързо остарява.
Хората остаряват от невежество и безпокойствия.
Ако искате да остареете по-скоро, оплаквайте се.
Който иска да продължи живота си, трябва да се въздържа. От
какво? Първо от много ядене. Винаги ще оставаш малко гладен,
да не си дояждаш. Така в организма остава известен запас от
неизползвана енергия, която го обновява. Ако преяждаш, ти
съкращаваш живота си. Освен това, като яде, човек трябва
да бъде доволен от яденето. Значи, доволството продължава
живота. Никога да не преяждаш и всякога да ядеш с благодарност
и доволство - ето две правила за продължаване на живота.
Млад е онзи, който всеки момент е готов да услужи на всеки,
който има нужда. Млад е онзи, който носи всичките несгоди и
страдания с радост, който учи, който не лъже, който е безстрашен,
който работи, който е изправен във всяко отношение.
Не дръжте нито своите, нито чуждите погрешки в ума си - това
е един метод за подмладяване.
Когато умре човек, всичко оставя на земята. Единственото
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нещо, което взема със себе си, това е капиталът, вложен в неговия
мозък. Когато човек умира, душата му стои до главата, чака
последното му издихание, за да вземе веднага този капитал. Цял
живот тя е работила върху него, превръщала е низшето във висше,
организирала го е и сега слиза, за да го вземе със себе си. Тя взема
само есенцията на мозъка.
Белите петна на ноктите говорят за голямо напрежение на
нервната система, което води към заболяване. Щом забележите
едно бяло петно на ноктите си, веднага вземете мерки: внесете
в ума си някаква велика, възвишена идея, която успокоява
нервната система. Тези петна се явяват още и при големи душевни
сътресения. Няма нищо страшно в появяването на белите петна.
Те са предупредителни белези, които карат човека да вземе мерки
срещу болезненото състояние, което предстои да дойде.
Ако ви боли глава, ще знаете че и стомахът ви е в безпорядък те са свързани. Методите за лекуването им са тъй прости, че всеки
от вас може да ги приложи.
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Когато черният дроб функционира правилно, лицето има
приятен розов цвят.
Съществуват няколко начина за лекуване на болни. Единият
начин е лекуване от природата.
Оставете болния на природата, няма да се мине много време
и той ще оздравее. Този начин е най- добрият. Вторият начин
е лекуване с лекар. Ще дойде лекар, ще препоръча някакво
лекарство и след известно време болният се подобрява. Обаче има
и трети начин на лекуване - Божественият. Там болния оздравява
моментално.
Човек има четири допирни точки с Бога - чрез светлината, чрез
въздуха, чрез водата и чрез храната. Запомнете тази дефиниция:
човек трябва да обича себе си, за да лекува тялото си. Човек трябва
да обича ближния си, за да излекува сърцето си. Онзи, който иска
да успява във всичко, да се благослови, трябва да обича Бога. Само
в любовта към Бога има придобивки.
Ако проследите положението на болния, ще видите, че 3
фактора взимат участие в оздравяването му: природата, лекарят
и самият болен. Природата дава на човек помощ 50%, лекарят - 25%
и болният- 25%. Последен има думата болният. Ако той не вземе
участие в лекуването си, помощта на природата и на лекаря ще
пропадне.
Може да се лекуваш, но ако отгоре, от невидимия свят светли
същества не вземат участие, в никакъв случай не може да се
излекуваш. Церът е само проводник.
Докато вярва в методите и лекарствата на десет души лекари,
болният никога няма да се излекува.
За да оздравее, той трябва да вярва само в един лекар, но
лечебните сили се крият във водата, въздуха, светлината и
храната. Всеки човек е проводник между природата и себе си,
поради което той сам може да се лекува.
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Радостта носи живот. За да оздравее човек от каквато и да е
болест, трябва да се радва, да пее. Човек може да се лекува, като
се свърже със здрави и добри хора, които го обичат. Достатъчно
е те да отправят мисълта и доброто си желание към него, за да
оздравее.
Видите ли, че някой болен се моли и тихо пее в себе си. ще знаете,
че той ще оздравее. Страшно е положението на болния, ако няма
разположение да се моли и да пее. Такъв болен непременно ще
замине за онзи свят.
В древността живял един адепт, който имал способността
да лекува различни болести. При него идвали глухи, слепи и
неми и той ги лекувал. Какво било учудването му, когато вместо
благодарност, те му отговаряли с жестокост и недоволство. Той
се обърнал към Бога с думите: „Господи, коя е причината, че тези
хора ме преследват?” Отворих очите и ушите им да виждат и чуват,
отключих устата им да проговорят и след всичко това не намирам
спокойствие от тях.” Бог му отговорил: „Аз затворих очите, ушите
и устата им, защото сърцата им бяха жестоки. За да не грешат
повече, лиших ги от благата на външния свят. Ти се намеси в моя
план без позволение, затова ще носиш последствията на своята
постъпка. Има смисъл да отваряш очите и ушите на слепи и глухи,
ако те са готови да служат на Бога.”
Голяма е отговорността при лекуване с пари. Вие ще излекувате
този човек, ще вземете парите, но след една година той ще умре. И
какво ще стане след това? Той ще се всели във вас и вие ще носите
неговата карма. Взимате ли пари, ще изхарчите от себе си повече
от това, което сте получили.
Който вярва, че сам лекува хората, той има право да взима
пари. Обаче, който знае, че Бог лекува чрез него, той няма право
да взима пари.
Да се лекуваш по Божествен начин, това значи да измениш
живота си, да водиш чист и свят живот. Като заболеете, обърнете
се първо към Бога, после към своята душа и най-после към лекаря.
Вие вървите по обратен път и затова не успявате.
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Ако заболеете сериозно, обърнете се към Бога с гореща искрена
молитва. Кажете: „Господи, помогни ми в този тежък час да се
освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да посветя
живота си на Любовта, да изпълнявам Твоята воля.” Всеки отговор
на молитвата ви показва, че сте свързани с Бога.
Искате ли Бог да ви лекува, ще вложите в Него пълно доверие,
абсолютна вяра. Щом се обръщате към Бога, никакво съмнение
не трябва да имате. Вложете Любовта, вярата си в Първата
причина на нещата и за нищо друго не мислете. Щом се помолиш
на Бога, стани и ходи. Ако повярваш, ще оздравееш. Най - малкото
колебание е в състояние да попречи на вашето оздравяване.
Докато болният се съмнява, той само поставя препятствия в
пътя на своето лекуване. Щом престане да се съмнява, болестта
си отива. Закон е: за каквото мисли човек, за него се държи.
Престане ли да мисли за това нещо, то губи вече силата си. Това, в
което човек вярва, то има сила за него.
Когато тялото на човек заболее, той може да се лекува с
истината. Докато не обича истината, човек никога не може да
бъде физически здрав. Щом обикне истината, той възстановява
здравето си и тялото му придобива съответно ухание. Ако дълбоко
в душата си човек реши да обича истината и ако абсолютно
изключи лъжата от себе си, от каквато болест и да страда, той
може да се излекува.
„В името на моя Учител, който ми показва пътя към Бога, в
неговото свято име трябва да излезете от болното място, аз
трябва да служа на Бога, идете си!” (Ако болката е на определено
място, ще кажа: „От болното място!” Ако е в цялото тяло, ще кажа:
„Идете си от мен!”) При последните думи (идете си) се правят паси
с дясната ръка върху болното място от горе надолу и след това
се приближава ръката до устата и се изтръсква напред, като в
същото време се издухва. Това се прави три пъти.
Във време на изпити, на трудности и мъки си кажете: „фир-фюрфен, Тао би аумен” - „Без страх и без тъмнина, с живот и светлина.
Напред в любовта безгранична.”
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Като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си на
болното място и кажете: „Това е живот вечен да позная Тебе
Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил.”
Любовта е мощна сила, която лекува всички болести.
Произнасяте ли думата „Любов” правилно, вие можете да се
лекувате. Например, като страдате от ревматизъм в краката,
кажете дълбоко в себе си с вяра и упования във Великото: „Бог е
Любов и в Любовта болести не съществуват.” Кажете ли тия думи
2-3 пъти, болката ви ще изчезне и вие ще се изправите на краката
си здрав, както някога сте били.
„Бог е Любов. Бог е Светлина. Бог е Живот.” При произнасянето
на тези думи те крият голяма сила и служат за оздравяване на
болни.
Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка
болест от човешкия организъм.
Сърцебиенето например се лекува с песни, които започват с
тона „до”, обаче не тона „до” взет по камертон, но естественият
тон „до”. Ако вземете този тон вярно, веднага ще почувствате в
себе си успокоение, малка радост, като че сте придобили нещо.
Колкото малка да е тази радост, тя внася в душата ви светлина,
проблясък, като че слънце е изгряло. Основният тон „до” е ключ
за живота.
Дишането у всеки човек е различно. То се определя от
степента на неговото развитие. Болният обикновено диша бързо.
Животните също дишат бързо. Здравият човек диша плавно,
спокойно, в зависимост от своето развитие.
От каквато и болест Да страдате, търсете помощ в дълбокото
дишане. Няма болест, която да не може да се лекува чрез дишане.
Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане. Дишането
пък зависи от правилното мислене и чувстване. Дишайте дълбоко
и мислете, че Божието благословение иде върху човека чрез
въздуха.
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Вдишване: „Да се прослави името Божие в мен.”
Задържане: „Да се въдвори царството Божие и Неговата правда
в мен.”
Издишване: „Да бъде волята Божия.” или Вдишване: „Господи,
благодаря Ти, че идваш в мен.”
Задържане: „Господи, благодаря Ти, че си в мен.”
Издишване: „Господи, благодаря Ти, че си оставил своето
благословение в мен.”
При хрема стопляш малко вода, туряш сол в нея и даваш да се
смръкне няколко пъти от солената вода. Трябва да се направят
още няколко смъркания вечерта и на другата сутрин. След
2-3 смъркания хремата минава. Солената вода препятства за
размножаването на микробите, които причиняват хремата.
От май до половината на юли, всеки ден, когато вали дъжд,
ще се излагате на дъжда, докато добре ви намокри. След това ще
се върнете у дома и ще изтриете тялото си с чиста кърпа, ще се
преоблечете със сухи дрехи, ще изпиете 1-2 чаши гореща вода.
Човек е длъжен да пости поне един ден през месеца, да даде
почивка на стомаха си.
Онзи, който пости, на разходка да не излиза. Туй е едно от
правилата. Ученик, който дойде на екскурзия, трябва да си носи
хлебец, да пие вода и да благодари на Бога. На екскурзия всички
ще бъдат сити.
Остави болния да гладува, за да събудиш в него подтик за живот.
Така той по-скоро ще оздравее, отколкото ако яде.
Гладът лекува. Ако боледуваш от ревматизъм или друга болест,
можеш да се лекуваш с глад. Трябва да ти е приятно, че гладуваш.
Гладът пречиства тялото, порите се отварят и дишането става все
по- дълбоко. Гладът внася повече светлина в ума. Още от старо
време хората се лекували чрез глад.
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Слънцето съдържа всички медикаменти в себе си. Няма болест,
която да не се подчинява на действието на слънчевите лъчи.
Христос препоръчва Слънцето като метод за лекуване. Когато
няма слънце, ще се лекуваш в стаята си - ще превържеш раната със
зехтин и лук, а когато грее Слънце, ще излезеш вън, ще развържеш
раната си и ще я изложиш на слънчевите лъчи.
Най-добрите месеци за обновяване са от 22 март, през целия
месец април и май до 22 юни. На последната дата всяко растене
спира.
Златото може да лекува неврастения - туря се една златна
монета в чиста вода да стои няколко часа. Микроскопически
частици от златото ще се разтворят във водата и тя става лековита,
ще успокои нервния. Носенето на златни украшения не е без
значение. Съветвам ви винаги да носите по една златна монета в
себе си.
Среброто лекува. Ако имаш някаква болка, вземи чисто сребро,
тури го във вода да стои 24 часа и от време на време после си пий
от тази вода.
При простуда разтрий гърба си, за да се подобри
кръвообращението, да се разширят капилярните съдове, да се
възстанови нормалното състояние на организма.
Безсъние
1. Болният да си ляга рано.
2. Всяка вечер да си измива краката с топла вода преди лягане.
3. Да се свърже със здрави хора, защото здравият човек със
своето здраве въздейства добре.
4. Вегетарианство.
5. Да гледа със спокойствие на всичко.
6. Сутрин рано в 5 часа да прави гимнастика на открито.
7. Да пие гореща вода сутрин, обед и вечер.
8. Да пее.
9. С никого не трябва да си в конфликт - нито със себе си, нито
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с ближните си, нито с приятелите си.
10. За правилното спане – мисли правилно. Яж рано, и то в
определено време, да има ритмичност. Не оставяй в ума си
излишни мисли и странични мисли.
Бучене на ушите
То е от кръвообращението. Дължи се на тревоги. Човек да
остави тревогите. Който има пищене на ушите, да пие 6 чаши
гореща вода на ден: по две чаши сутрин, на обяд и вечер. Десет
дена да пие по една кафена чашка от дребната лайка сутринта.
После 10 дена почивка, пак 10 дена да пие и т.н. Да пие три пъти
по 10 дена.
При възпаление на ухото, изцежда се сок от печен праз и сокът
още топъл да се капне в ухото. И върху ухото да се налага селски
квас.

Ревматизъм
1. Ако имате ревматизъм на коляно, всяка сутрин ще шибате
коляното с китка коприва.
Това ще правите на ден 4 пъти или най-много 10 пъти и
ревматизмът ще изчезне. Хубаво е да ходите сами да си берете
коприва. Това действа лечебно. Когато ходиш между коприва,
имаш особено чувстване, не е както когато ходиш между други
растения. Чувстваш, като че те заобикаля пихтия.
2. Горещи памучни компреси.
3. В хубав горещ слънчев ден ще турите диня на слънце да се
пече и след това ще я изядете. Дините действат здравословно.
4. Слънчеви бани.
Жълтеница
1 .Да се ядат лимони с корите - по няколко лимона на ден без
захар.

203

Петър
- Учителя
Петър Дънов
Дънов-Учителя

2. Избягване на мазнини.
Захарна болест
1. Молитва.
2. Пеене.
3. Вяра.
4. Да забрави, че е болен. Да има весело разположение, понеже
една от причините на тази болест е притеснението. Да изхвърли
от себе си мислите, които го тревожат.
5. Колкото пъти се изпотява през деня, да се преоблича, иначе
се набират отрови в тялото.
6. Всяка вечер да измива краката си с топла вода.
7. Да не преяжда.
8. Да яде варено жито, след като е вряло 1 час. Да го дъвче
добре.
9. Когато почне житото да зрее, да взема житни класове, да
изважда и яде млечните зърна по 50 г на ден.
10. Да се свари царевица. Да яде зърната и да пие сока, но
повече сока.
11. Всяка сутрин да ходи на изгрев слънце и да прави шестте
гимнастически упражнения.
12. Слънчеви бани.
13. Никакви захарни храни и никакви тлъстини.
14. Да употребява малко хляб - всеки ден по 100-150 грама.
15. Да употребява повече зеленчуци: спанак, салата, пиперки,
домати,
моркови и пр. фасул да не употребява. Да употребява
плодове, но повече кисели, не толкова сладки.
16. Да употребява тархана.
17. Да намали употреблението на киселините. По-малко
киселини - като оцетна и пр. Но лимони може да употребява.
18. Мляко и млечни продукти да не употребява. Сирене и
кашкавал да не употребява. Прясно мляко съвсем малко може да
употребява.
19. Солени работи много да не употребява.
20. Повече чай без захар и повече лимони. Чай може да
употребява с малко хляб и прясно масло.
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21. Екскурзии.
Инфлуенца
1. Рициново масло.
2.
Всеки ден, на обед и вечер болният да пие гореща вода.
Най-малко 9 чаши.
3.
За храна да се употребяват само варени или печени
картофи с малко сол. Никакъв хляб, никакво мляко, никаква захар,
защото те повишават температурата. А горещата вода и варените
или печени картофи намаляват температурата.
Простуда
Лекарство за кашлица: вземете сухите люспи на десет глави лук
и ги сварете във вода, прецедете водата и в нея сложете половин
килограм мед, една-две лъжички счукан синап, една-две лъжички
ленено семе. Вземайте от тази смес по една лъжичка три пъти на
ден - сутрин, на обяд и вечер.
При силна простуда - най-първо, очистително с рициново масло,
подир ефекта веднага пиене гореща вода, докато се изпоти, 1, 2,
3 пъти, тогава топла храна. Да се пази да не стане простудяване,
затова 4-5 часа да лежи завит, да се регулира и тонира тялото.
Рак
Тази болест се явява при дисхармония между главния мозък и
симпатичната нервна система. Тогава някои клетки на тялото се
индивидуализират и почват да се размножават по свой почин, а
не според нуждите и целите на организма.
Така се появяват тъй наречените ракови образувания. За
болестта трябва да се употребяват следните средства:
1.
Слънчеви бани.
2.
Виолетовият цвят действа лечебно при рака. Ето защо,
човек да има виолетови предмети в стаята си. Може да носи
виолетов шал, виолетови кърпи и други виолетови предмети.
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Може да има виолетови украшения, виолетови завеси в стаята си.
3. Всеки ден мислено да облива тялото си с душ от виолетова
светлина.
4. Всеки ден да употребява суров кромид лук.
5.
Възстановяване хармонията между главния мозък и
симпатичната нервна система.Да тръгнем към Бога. Това може да
лекува.
Или:
1.
Вземат се корени от кукуряк, набождат се в една малко
издълбана ябълка и така заедно с ябълката се изпичат във
фурната. След това коренчетата се изваждат от ябълката, варят
се и тази отвара се пие.
2. Да се пие слънчева вода (топлена на слънце).
3. Да се яде червен лук. Да не се яде месо.
4. Да се пости един ден в седмицата. Да се яде много проста
храна без смесване и да се пие зехтин.

Начин на живот съобразно законите на живата
природа (Профилактика)
Човек трябва да живее според законите на природата. Не спазва
ли тия закони доброволно, природата ще го застави насила да ги
прилага.
Имаш право да обичаш, но нямаш право да обсебиш. Имаш
право да ядеш, но нямаш право да преяждаш. Имаш право да
плачеш, но не и да ревеш с глас, да се тръшкаш, да пищиш.
Всеки човек трябва да има в градината си по няколко лехи с
чесън, лук, магданоз, които да отглежда грижливо и с любов.
Който иска да бъде здрав, да не страда, нека отглежда цветя. Те
лекуват, съживяват и подмладяват човека.
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Всяка лоша дума или мисъл, отправена към вас, е една
психическа бомба, която избухва у вас и предизвиква известно
разрушаване. За да не стават физически или психически
разрушавания, вие трябва да държите в ума и в сърцето си добри
мисли и чувства както за себе си, така и за ближните си.
Божественият живот не се заключава в пост, в измъчване
на тялото, в изопачаване на ума и сърцето, но в абсолютната
хармония. Ще ядеш, без да преяждаш, ще спиш, без да се успиваш;
ще се обличаш без излишъци.
Искате да бъдете здрави, научете се да не виждате
отрицателните и кривите прояви на хората. Затворете очите си
за всичко, което ви се вижда неправилно. И да виждате кривите
неща, не ги критикувайте.
Молитвата повишава вибрациите на човешката аура, а чрез
това човек става неуязвим за по-нисшите околни влияния.
При молитва човек получава енергия от Божествения свят.
Законът за молитвата е същият, както закона за храненето. Когато
се лишава от храна, човек усеща някаква липса. Когато душата се
лишава от молитва, също усеща, че нещо му липсва.
Няма нищо, което човек да е поискал от Бога, и да не е изпълнено
желанието му. И то точно когато трябва.
Алфата и Омегата на нещата е да благодарите.
Застани пред Бога като дете и кажи: „Господи, благослови ме.
Благодаря Ти за всичко, което си ми дал. Помогни ми да се увеличи
свободата на моята душа, силата на моя дух, светлината на моя ум
и доброто на моето сърце.”
Който може да се свърже с Божествения свят, той ще се ползва
от здравословните енергии на природата, които повдигат и
подмладяват човешкия организъм.
Лъжата, гневът, лицемерието, подозрението носят в себе си
такова взривно вещество, което руши човешкия организъм. Това
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са силите, които втвърдяват и състаряват човека.
По-добра ограда от мисълта няма. Ако мислите лошо за един
добър човек, то голяма опасност има за вас. Никога не мислете
лошо за добрите хора. Българите за лошите си мисли към
богомилите 500 години бяха под робство. И евреите за лошите
си мисли за Христа две хиляди години не могат да намерят
спокойствие. Щом започнете да мислите нещо лошо за един
добър човек, изменете веднага мисълта си.
Вечерно време преди да заспите, прегледайте сметките си и
не оставяйте в съзнанието си лоша мисъл да работи, защото тази
лоша мисъл ще спре вашия прогрес и ще напакости и на другите
също. Преди да легнете да спите, ще се съблечете и ще кажете:
„Господи, благодаря Ти за живота и за всичко, което ми даде.”
Светиите спят малко - един-два часа за тях са достатъчни, но за
обикновените хора пет часа сън са достатъчни.
Засега 7 часа сън са необходими за вас. И 5 часа сън могат да ви
задоволят, но при условие да спите непробудно.
За да бъде човек в хармония с космическите течения, главата
при спане трябва да бъде към север или към изток.
Вечер, като си ляга, човек трябва да се огради добре - къщата си,
леглото си, тялото си, както и всички части на организма си. Това
са правили хората от най-старите времена, било с молитви, било с
песни. Днес вие си лягате и казвате формулата: „Няма Любов като
Божията Любов. Само Божията Любов е Любов.”
Дишането е първото условие, което придава на човека известни
добродетели. Като се научи да диша правилно, човек трябва да
пристъпи към правилното хранене.
Ще ви дам един метод за дишане: приемете въздуха и го
задръжте около 20 секунди и си кажете през това време: „Господи,
заради голямото благо, което ми даваш, аз съм готов да изпълня
Твоята воля.”
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Ако знаете как да пиете врялата вода, тя ще внесе у вас
такива елементи, че 90% от съвременните кризи, които разяждат
обществото, ще изчезнат.
Никога не пийте вода, когато сте изморени и запотени. Спрете
се малко при извора, почакайте 10-15 минути и след това пийте.
След плодове никога не пий нито студена, нито топла вода.
Преди ядене може да пиеш вода, но веднага след ядене не се
позволява.
Добре е, когато човек се храни, да слуша музика. Във време на
ядене човек се нуждае от весела, но не игрива музика. Игривата и
тъжна музика еднакво нарушават ритъма на яденето.
Пазете се от преяждане. То носи всички нещастия и злини
в живота. Като знае това, човек не трябва да преяжда нито на
физическия, нито в духовния, нито в умствения свят.
Докато живее, човек трябва да яде, но умерено; като приеме
15-20 хапки, той трябва да спре. Не спази ли този закон, човек
дохожда до пресищане, което се отразява вредно върху организма.
Природата е щедра, но разумна и взискателна.
Съвременната култура страда от излишък. Тя има консерви,
има брашна, риби в тенекии. Всичко това е един излишък, за
който днес бялата раса скъпо плаща и още по-скъпо ще плати.
Консерви природата не търпи. Доматите няма да пържиш и
вариш, може малко семената да извадиш. Нашите угощения често
са спънка в еволюцията на други същества. Ето защо във всички
религии, в окултната наука всякога се препоръчва въздържание.
Под въздържание не се разбира абсолютен пост, но да няма
никакъв излишък. Колкото и малко да ядеш, в душата си трябва
да благодариш на Бога.
Грехът не се заключава в яденето, а в чрезмерното ядене. Когато
човек претоварва стомаха си повече, отколкото трябва, в стомаха
и в червата остава необработена част от храната, която започва
да се разлага и образува отровни газове. Храносмилателната
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система трябва да се държи в изправност.
Първата храна на човека е плодната. Останалите храни - месо,
риба - това са резултат от човешки тълкувания и човешки морал.
Хората на новата - шестата раса - ще се хранят с растителна и
плодова храна. Месото е силна храна, но вредна и изобщо няма
да се споменава за в бъдеще. Месоядството е една от причините
за жестокостта и грубостта на хората и за неврастенията. Чрез
храната ще се пресъздаде организмът. Ако човек не приема
плодовете за основна храна, още дълго ще живее с подбудите на
животните. Месоядството е престъпване на Божия закон.
Никога не преяждай, не давай на стомаха си това, което иска,
не всичко е хубаво и полезно. Само когато си вегетарианец по
убеждение, храната правилно се асимилира.
Ако се храни изключително с месо, човек огрубява. С какво
може да се замени месото? С боб. За да бъде лесносмилаем, трябва
да се хвърлят люспите му. Тогава той е отлична храна. Добре е
поне един път в седмицата да се яде боб.
Истинският вегетарианец трябва да се храни освен с чиста
храна, още и с чисти мисли, чувства и постъпки.
Растителната храна още не е толкова чиста, за да внесе
елементите на безсмъртието.
Ще дойде ден, когато хората няма да ядат месо. Ще дойде ден,
когато хората няма да се хранят и с растителна храна. Тогава те
ще се хранят като ангелите, с чистия нектар на природата.
Усетите ли някакво анормално състояние на организма си,
прекарайте един-два дни на пост, пийте повече гореща вода,
дишайте въздух и се излагайте на светлина.
Преди да започнете пост, трябва да вземете очистително, да
се пречисти добре стомахът. Има смисъл да пости човек, но ако
може да пречисти мислите и чувствата си. Не постигне ли това,
постът няма смисъл. От друга страна, постът е нужен за почивка
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на организма - външна и вътрешна. Постът се препоръчва и като
средство за лекуване. Във време на пост горенето в организма е
по-силно, вследствие на което става изгаряне на всички вещества,
които са причина за различни болести, неразположения и
недоволства.
В петъчен ден няма да готвите и да ядете готвено. Може само
хлебец с малко маслини или хлебец с малко плод. Може да изберете
един от петъците в месеца, в който нищо да не ядете. Ако някому
се наложи, че не може да пости един петък, тогава следващия
месец ще пости два петъка. Никога няма да съобщавате кога ще
постите или кога постите или сте постили. Някои от вас, които
могат, нека постят 40 часа, но най-малко 24 часа пълни. Всеки да
пости. Един ден в месеца никак не е много. Това са колко петъци
в годината?
Постът не е да измъчвате тялото си, а диета за хармонизиране на
душевните сили; да регулирате теченията у вас и да ги използвате.
Крайният пост, крайното въздържание е родило обратния процес
- лакомството.
Когато човек е болен, да се облича в бели дрехи. Здравият да
сменя цветовете. Цветовете предизвикват движение, живот,
затова трябва човек да ги сменя.
Между обувката и крака трябва да има празно пространство по
половин милиметър, токът да не по- висок от 3-4 сантиметъра.
Мъж и жена, които са живели в любов и чистота, раждат здрави
деца, жизнеспособни, пълни с любов. Жените, които искат да се
освободят от бременност, не знаят, че всяко насилие върху себе
си носи освен физически, още и духовни последствия.
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ЗА ЛЕЧЕНИЕТО
От Учителя
(събрал и подредил Д. Звездински)
Човек, който изпълнява волята Божия,
Нито вълци го ядат
Нито раэбойници го крадат.
Няма болест в света,
Която да не може да се лекува.
Учителя

„Всичко, което става в живота ви, то е определено, то е наредено,
създадено за вас.
Ще кажете: Такава е волята Божия, всичко мога да понеса. При
това, въпросът веднага се разрешава.“
Учителя
1. Бъдете постоянно в молитва, за да пребъдва Бог във вас и
да ви освободи от всички прегрешения и болести.
2. Болният не може да се излекува, докато не изповяда
греховете си пред Бога в душата си.
3. Ако се изповядаме пред Бога и вложим цел в живота, ние
ще оздравеем и ще се освободим от всички болести.
4. Който отправи мисълта си към Бога, той ще бъде свободен
от всички болести.
5.

Когато някой заболее, нека пее на болестта. Пейте и се
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разговаряйте с болестта. Питайте я, защо е дошла, докога мисли
да остане при вас. Като й попейте „Мога да постигна що желая“, тя
ще се задоволи и ще ви напусне.
6.

Нищо не се върши без предварителна връзка с Бога.

7. Чрез мисълта си човек може да забрани на микробите да се
размножават в него и да ги изпъди навън. Светлата мисъл мо-же
да преобрази човека, да го освободи от всички мъчнотии.
8. С мисълта си човек може да се освободи от всички израстъци в тялото – Как? – Като ги мести от едно място на друго.
9. С помощта на мисълта си, човек може да събере излишната материя на едно място и да я извади навън чрез някакъв
цирей. Щом в организма се е образувала нечиста материя, по
какъвто и начин да е, тя трябва да излезе навън чрез порите, чрез
изпотяването или поне чрез някакъв цирей.
10. Светли духове помагат на хората. Достатъчно е да ги призовем в името на Любовта Божия, за да ни се открият. Те са постоянно между нас.
11. Ще се свържеш с всички добри хора по лицето на земята и
горе на небето, и ще оздравееш.
12. Ще се свържеш с всички добри хора, които желаят доброто на човечеството, с разумните същества Херувими, Серафими, Престоли, с Ангелите на смирението и с всички Ангели и приятели на Небето и земята.
13. На недъзите, на болестите и злото ще говорите, ще правим
добро. Така ще дойде любовта в нас.
14. Лекувайте всички болести чрез внушение. В тялото на човека има специфични клетки – лекари, по-добри от най-отличните
лекари на земята. Те седят около човека и казват: Господарю, ти
само ни давай своите мнения и разпореждания, каквото искаш,
ние ще направим. Те могат отлично да ни излекуват. Помоли им се
и кажи: „Моля ви се, съберете всички данни, необходими за моето
оздравяване и създайте всички условия за работа.“ (един път). Без

213

Петър
- Учителя
Петър Дънов
Дънов-Учителя

да се бъркаш в тяхната работа. Ще го кажеш с вяра, без съмнение
и при добро разположение, иначе Законът не действува.
15. Човек може да си служи с внушението за укрепване на
своето здраве, за развиване на своите способности, за усилване
на паметта си и т.н.
16. Най-първо, употребявайте Закона на внушението върху
себе си. Внушавайте си и работете! Когато научите да го прилагате целокупно във вашия живот, вие ще имате успех във всичко.
17. Оздравяването ви ще зависи от концентрирането на вашия ум. За всичси идеи, които искате да прокарате в света, трябва
да имате една огромна интензивност.
18. Когато ставате сутрин, мислете върху това, че сте душа,
съставена от милиарди интелигентни, разумни същества, които
работят за вашето повдигане. Извикайте тия същества и съзнателно се свързвайте с тях. Като мислите за тях, вие ще можете да
ралотите успешно. Мислете за тях без никакво съмнение, без никакво колебание и ще оздравеете.
19. Учителят ни иде на помощ. Намери Христа и кажи: Учителю, да оздравея! Когато ти отиваш в провинцията, живо си
представи Моето лице и аз ще дойда и ще ти помогна. Също
Учителя е казал на един брат: „Вечер, когато ти спиш, ще те посетя и ще те излекувам.“
20. ДОКАТО СИ С БОГА, ТИ НЕ МОЖЕШ ДА БОЛЕДУВАШ.
21. Веднаж аз лично се оплаках на Учителя като му казах, че
животът ми се намира в опасност. В отговор Учителя ми каза:
„Поглеждай Небето и не бой се!“
22. Силната мисъл лекува всички болести.
23. Обърни се към Бога и кажи: „Господи, ние можем да
жертваме всичко за Теб!“ „Каквото кажеш, ще направим.“ Така ще
разрешите вашите трудни задачи.
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24. „Едно с Божията Любов и сила!“ Ако вярваш в тия думи,
като поставиш ръката си върху главата на болния, последният ще
стане от леглото.
25. Ако в желанието си вложиш цялата си душа, без всякакво
неверие, колебание и съмнение, ще стане, ще го постигнеш!
26. Обърни се към Бога с всичкото си упование и надежда и
кажи: „Господи, на Тебе уповавам, на Тебе възлагам товара си.“
27. Направете опит с думите: „Бог е Любов“, и ще видите каква
сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума, в сърцето и във волята,
и ще видите, че ако сте болен, ще оздравеете.
28. Аз съм готов да служа на Бога, аз служа на Бога, аз работя за
Бога и затова трябва да бъда здрав и съм здрав!
29. Ще кажеш на болестта: „Бог на Когото служа ви заповядва
да ме развържете! Аз отивам по Негова работа и трябва непременно да я свърша!“
30. Скръбта, болестта и всичко, с което не можете да се
справите, възложете на Господа и кажете: Аз не мога да те храня,
ще идеш при Господа! И болката ще си иде, а на тебе ще ти олекне.
31. Направете опит с вас или с друг болен на смъртно легло.
Кажете: „Господи, отсега аз ще посветя целия си живот на Тебе!
Ще работя заради Тебе. Остави ме на земята!“ И направи изповед
пред Бога в душата си.
32. Ако си болен кажи: „Господи, отсега нататък ще ти служа с
всичкия си ум, с вичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката
си сила. Където и да съм, при каквито и условия да съм – като
работници на нивата, на лозето, на фабриката, навсякъде ще
служа с любов, безкористно, без никакви пари!
33. Някой заболее до смърт, нека се обърне тогава към Бога
с думите: „Господи, ако това, което ни се проповядва в Твое име
е истинно, помогни ми да оздравея! Обещавам, че ще Ти служа.“
Направете опита искренно, за да се убедите, че проповядвам
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велика, жива Истина, която пръв съм проверил. Който направи
опита искренно, чистосърдечно сам ще се увери, че Господ е жив.
Аз искам да познаете този Господ и да се убедите в думите ми.
34. Ако някой заболее сериозно, да се обърне към Бога с гореща искрена молитва, да каже: „Господи, помогни ми в този
тежък час, да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост.
Искам да посветя живота си в служене на Любовта, в изпълнение
на Твоята воля.
35. Господи, в Тебе е всичкото ми упование, помогни, прати ми
своята помощ, да позная, че съществуваш, че си Бог на живите и
на всички помагаш. Обещавам да Ти служа, да посветя живота си
на Тебе.
36. Болен си, тогава кажи: „Господи, помогни ми да изпълня
Твоята воля, за да Ти служа!“ Кажеш ли така, ще видиш какъв
преврат ще стане с тебе. Онзи, Който е без Бога, той да му мисли.
37. Бог е влязъл в хляба, в плодовете, във водата, във въздуха, в
светлината. Който обича Бога, възприема Го чрез тях. Такъв човек
се лекува.
38. Казват, че Светото Писание е живо слово. Ако е така, турете
го на главата на болния и виж, ще оздравее ли. Постави ръката
си върху главата на болния ивиж как ще се отрази на здравето
му. Твоята любов и добро желание към болния ще се превърнат в
мощна жизнена сила.
39. Като пиеш вода и се разхлаждаш, кажи в себе си:“Както
водата разхлажда, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник.“
40. Ако си болен, кажи: „Обичам те Господи!“ Кажеш ли така,
ще оздравееш.
41. Ако ви заболи сърцето, духнете и кажете: Хууу!Няма да
мине дълго време и болката на сърцето ще престане.
42. Ако някой е болен, нека си представи, че болестта посте-
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пенно слиза надолу, докато излезе навън. Щом се освободиш от
нея, поддържайте мисълта, че сте здрав и бодър. Както мислиш,
така става.
43. Да вдигне човек ръката си нагоре, това означава призоваване на разумните сили на помощ.
44. Вдигни главата и ръцете си нагоре, да се насърчите. В
ръцете на човека са вложени ред сили, чрез които той влиза във
връзка със същества, които му се притичват на помощ.
45. Тури ръцете на болното място, съсредоточи ума си за 5-10
минути.
46. Заболее ли някой ваш близък, турете ръката си на гърдите
му и кажи: „От мен да замине!“
47. Няма по-велико благо от това, простиране на ръцете върху
главата на някого. Ръцете се държат хоризонтално.
48. Щом усетиш тежест в стомаха си, стани прав, тури ръцете
си на корема, дясната ръка върху лявата, с палците един срещу
друг. Кажи си: „Всичките ми работи са уредени.“
49. На всяко ваше желание, което ви спъва, ще кажете: „Ще
коленичиш и ще се молиш.“
50. Като дойде някоя болест, опълчи се против нея, кажи:
Знаеш ли кой съм аз? Скоро да си вървиш! Аз съм свободен човек.
Заповядвам ти, да ме напуснеш.
51. Служенето на Бога трябва да бъде за вас свещена идея,
която да ви причинява най-голяма радост в живота. Който служи
е здрав и на него съдействува цялата Природа.
52. Кажете:
„Господи, сгрешихме! Ние не опазихме твоите велики закони
на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Ще ги опазим сега.“
53. Помни, който обича Бога, той има имунитет към болестите.
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54. Щом те заболи крак, помилвай го, разговори се с него, кажи
му: Извини ме за моята невнимателност, сгреших към тебе, но ще
изправя грешката си. Само така ще се примириш и ще оздравееш.
55. Съберете две радости на едно място и ще се уверите в
действието и силата на този закон. В няколко минути, или наймного в два, три часа, раната ви ще оздравее. Събереш ли две
радости на едно място – твоята и на твоя ближен, ти си в Царството
на хармонията и областта на щастието. Това е закон.
56. Ти си болен защото не обичаш.
57. Заболееш ли, движи палеца си! Изнеси дясната ръка напред,
с дланите надолу. Допирай последователно палеца си до всички
пръсти на ръката: до малкия, безименния и т.н. След това обърни
същата ръка с дланта нагоре и направи същото упражнение.
После направи двете упражнения с лявата ръка, първо с дланта
надолу, после с дланта нагоре. Ако си търговец и не ти върви,
седни на един стол и започни упражнението.
58. Каквато болест и да имаш, хвани болното място и кажи:
„Ще служиш на Господа!“ Зарадвай се за всичко, защото определеното е това да стане.
59. Болен си, когато ставаш сутрин, пий по една чаша гореща
вода на глътки. Прави това 40 дни наред и ще оздравееш.
60. Когато заболеете от нещо, приложете следния метод: Поставете дланите на ръцете си на болното място и кажете: „Аз живея в Бога. В Бога не съществуват никакви болести.“ Ако вярата
ви в Бога е силна, няма да се мине половин час и болката ви ще
изчезне.
61. Да се измисли песен за думите: „Божествената Любов ме
озари!“
62. Формула с която човек може да се лекува: „Стани и ходи!“ С
тези думи Христос излекува болния при къпалнята.
63. Разболееш ли се, кажи: „Благ е Господ!“ Изгубиш ли силата
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си, кажи: „Бог е всесилен! Аз искам да стана силен.“ Изгубиш ли
знанието, разумността си, кажи: „Бог е всемъдър. Аз искам да бъда
мъдър.“
64. Произнесете думата „любов“ правилно и така вие можете
да се лекувате. Например, ако страдате от ревматизъм в краката
си, кажете дълбоко в себе си, с вяра и упование във Великото: „Бог
е любов, и в Любовта болести не съществуват.“ Кажете ли тия думи
2-3 пъти, болката ви ще изчезне и вие ще се изправите на крака,
здрав, както някога сте били.
65. Колцина от вас четат Господнята молитва, когато са болни? Рядко ще срещнете човек, който при най-трудни условия на
своя живот да отправи чиста благодарствена молитва към Бога.
66. Ако болният човек вземе в ръката си една свещена книга,
ще оздравее. – Защо? – Тази книга съдържа в себе си енергия, която
лекува. Ако гладният вземе в ръката си тази книга, той веднага ще
се нахрани. Голяма сила крие в себе си тази свещена книга. В тази
книга се крие здравето, силата, знанието и богатството, което
човек търси.
67. Обърнете се към Бога с благодарност, че е изпратил този
ревматизъм. Пейте на ревматизма и го благославяйте! Благославяйте бога, светиите, ангелите, добрите хора по света и като се
свържете с тях, няма да забележите как ще оздравеете.
68. Който иска нещо от Господа, той трябва да обещае нещо,
да пожертвува нещо от себе си. И каквото обещае, трябва да го
изпълни. Каквато жертва намисли да направи, той трябва да я
даде. Няма случай в света, човек да е изпълнил обещанието си,
което е дал пред Бога и да не е получил отговор на молитвата си.
69. Човек може мислено да приема гореща вода и така да се
лекува от разни болести.
70. Ако някой от вас заболее, нека съсредеточи мисълта си към
болестта си и да я изпъди вън от себе си.
71. Като окултен ученик отивате при един болен: Направете му
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няколко паси, духнете един, два пъти над него и той ще оздравее.
72. Ще кажеш на микробите на треската: Заповядвам ви, в
продължение на 25 м5нути да излезете навън от моя организъм,
защото съм зает, отивам на работа.
73. Музиката ще ви продължи живота. Тя е едно средство за
лекуване.
74. Песента „Бог е Любов!“, като я изпеете веднаж, каквито
болки имате, те ще изчезнат. Песента „Фир, фюр, фен“ е също и за
лекуване и тониране на сърцето.
75. Ще кажеш на своята душа: „С теб е Бог. Ти ще победиш!
Твоята победа е и моя победа. Аз вярвам в един Бог на Любовта, в
един Учител на Мъдростта и в един Дух на Истината.“
76. Серафими – нервна система, херувими – бели дробове,
престоли – сърцето, същества на благородствотот – стомах, власти – черен дроб, същества на доброто – жлъчка, началства – далак, архангели – бъбреци (ръководят народите), ангели – възвишени мисли
77. От каквато болест да заболеете, достатъчно е да възстановите единството на съзнанието си, за да вдигнете от леглото си
здрав и бодър. (единство на съзнанието - това е хармония между
ума и сърцето)
78. Когато слънчевият възел е в неизправност, тури дясната си
ръка на слънчевия възел, а лявата ръка на кръста с дланта навън.
Така ще се успокои нервната система.
79. Някой страда от стомах, гърчи се, тури ръцете си на слънчевия възел или на мястото където е болката и ще се подобри
положението.
80. Мозъкът е голямо динамо на сили, на електрическа енергия, която изпраща по целия организъм. Ако човек знае как да се
ползва от тази енергия, той би могъл да се лекува.
81. Изобщо, боледуват тези удове, които са демагнетизирани
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и за да се излекуват мислено, трябва да им се предаде необходимата енергия.
82. Който има в запас прана, жизнена сила на природата, достатъчно е да концентрира мисълта си към болното място, да го
докосне с ръката си и ще оздравее.
83. Болен си, кажи: „Такава е волята Божия, добър е Господ!“
84. Щом болният възстанови връзката си с Любовта, животът в
него почва да тече и оздравява съвършено.
85. Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди
всяка болест от човешкия организъм. Мощна е силата на мисълта.
86. Боже, сътвори в мене сърце чисто и свято!
87. Ако у вас не се събуди основната идея за Бога, всичко друго
е безпредметно.
88. Всички болести на физическия свят са се явили първо в
духовния свят, а после са слезли на физическия свят. И ако човек
успее да създаде антипод на идеята, която е причинила болестта
в него, няма да мине много време, два или три месеца и болестта
ще изчезне. Ако знаете как да посадите някоя велика идея в духовния свят, тя в скоро време ще даде резултат и на физическия
свят.
89. Направете опит с думите: „Бог е Любов“, да видите каква
сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума, в сърцето и във волята си и ще видите, че ако сте болен, ще оздравеете. Ако досега
само сте гледали, отсега нататък ще виждате, ако само сте чувствували, отсега нататък ще любите. Велика, мощна сила е Любовта, но трябва да знаете как да я приложите.
90. Иска ли да се лекува, човек трябва да влезе във връзка с
духовното си тяло. Лекува ли се само по физически начин, той
нищо няма да постигне.
91. Като разберете, че Любовта не е нито свята, нито грешна,

221

Петър
- Учителя
Петър Дънов
Дънов-Учителя

нито глупава, нито разумна и ако приемете това, каквато и болест
да имате, тя ще изчезне.
92. „Едно сме с Божията Любов и сила!“ Ако кажете така и
повярвате на тия думи, с едно поставяне на ръката върху главата
на болния, последният ще стане от леглото и ще оздравее. Ако
болният вярва в тия думи, ще оздравее веднага.
93. Човек трябва да вярва в Бога и като се хване веднаж за него,
болестта му ще изчезне.
94. Музиката повдига вибрациите на човешкия организъм, а от
друга страна събужда жизнените сили. Престане ли да пее, човек
е осъден на мъчнотии, страдания и смърт.
95. Хване ли ревматизъм, вие ще му кажете: „Аз ще ти дам
едно угощение за добродетел, но след това ще бъдеш тъй добър
да напуснеш тялото ми, тук не ти е мястото.“ Кажете ли на ревматизма така, ще видите, че в скоро време ще излезе навън от
организма ви.
96. Болен сте, опитайте вярата си. Кажете тъй: „В името на
моето верую, в името на моя Господ, в който вярвам, заповядвам
на тази болест да излезе.“
97. Ако търсите причините на болестта, продължаваме я подълго време.
98. Болният като пече гърба си на слънце и съсредоточи ума си
към всички добри хора на земята, да изпълни мисълта си само с
добри и благородни мисли, тогава няма да минат и двадесет дни,
той ще получи един добър резултат. Добрите хора на земята, те
ще му помогнат.
99. Излизайте всяка сутрин на слънце, като излагате гърба си
най-напред на юг, после малко на север, малко на изток и постой
така един час, от 7-8 часа сутринта. Отправете ума си към Господа
и кажете: „Господи, просвети моя ум! Дай здраве на всички хора, а
заедно с тях и на мен.“ След това започнете да мислите върху найхубавите неща, които знаете. Направете този опит, ще видите, че
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в 99 процента вашият опит ще бъде сполучлив.
100.Вярвай в душата си, ако искаш да разрешиш всички
въпроси, ако искаш да се справиш с всички болести. Душата е
майка на човека.
101.Аз турям съботата като емблема на Любовта. Ако правите
добро в този ден, всички болести, всички нещастия ще изчезнат
от вас. Това може да познаете като нещо положително.
102. Лекар, който вярва в Бога и има Любов към Него, ще вземе
една чиста хартия и ще напише на нея една дума. След това изгаря
книжката, събира пепелта, туря я във вода, за да се разтвори и дава
от този разтвор на болния да пие по няколко лъжички на ден. Не
минава и ден или два, положението на болния се подобрява.
103. Всяка болест, всяко обезсърчение, може да се лекува, ако
болният започне да произнася много пъти на ден думите „ще
оздравея“, като постепенно увеличава и стигне до 1000-2000 пъти
на ден. Първият ден ще произнесе тия думи 100 пъти, вторият – 120
пъти, третият ден – 150 пъти и т.н., докато дойде до 1000 или 2000
пъти.
104. Когато Божията мисъл е насочена към вас, всичко каквото
желаете ще се реализира. И за да бъде Божията мисъл насочена
към вас, вие трябва да бъдете като малките деца, да имате желание да изпълните Волята Божия тъй както никой в България
не я изпълнил. Ще имате следното желание: Ще изпълня Волята
Божия, както я изпълняват малките деца.
105. Никой няма право да яде без любов. Гневен ли си малко, не
яж! Ако пазите това правило ще видите как законът работи, ще
видите дали ще има болести.
106. Щом гледате на тревичките и на малките растения
като проява на Великата Любов, с тях може да лекувате и найстрашните болести. И на смъртно легло да е човек, тази тревичка
може да го излекува. Любовта се превръща еднакво и чрез малки
и чрез големи същества.
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107. Ако сте неразположени, погледнете малко безименния си
пръст. Няма да мине много време и вие ще усетите, че ставате
весел и разположен по дух.
108. Достатъчно е да сложите няколко пъти средния си пръст,
добре измит в чиста вода, за да приеме водата енергиите, които
изтичат от него. Ако изпиете тази вода, разположението ви ще се
повдигне. Това са особен род лекарства, които се крият в самия
човек.
109. Щом ви заболи глава, ще се стремите да изправите отношенията към Божествения свят. Ако страдате от гръдобол, ще
изправите отношенията си към духовния свят, ще изправите чувствата си. Ако страдате от корема, ще изправите отношенията си
към физическия свят.
110. При пиене на вода, съзнанието ви трябва да бъде будно, за
да може всяка глътка да отиде на болното място, а не в стомаха.
111. Който има любов, той не може да боледува. Искате ли да се
освободите от болестите си, трябва да обичате всички хора и да
сте готови на всякакви услуги.
112. Когато искате да се лекувате, излагайте гърба си на ранните слънчеви лъчи. Когато искате да придобиете вътрешен мир,
излагайте гърба си на залязващото слънце, а лицето си отправете
на изток.
113. Черешите се препоръчват против малокръвие и неврастения. Ше ги ядете колкото искате, но с любов.
114. Нека болният се обърне към Бога и мислено или гласно
да изпее песента: „Обичам Те, Господи, обичам Твоите дръвчета,
тревички, Твоите извори, реки, Твоите долини, планини! Обичам
Господи всичко, всичко, което си създал.“
115. Най-силно и сигурно лекарство срещу всички болести е
Любовта. Направете опит с любовта да се уверите в нейната сила.
Като заболее някой, нека напълни една чаша с чиста планинска
вода и накара един любящ човек да потопи пръстите си във во-
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дата два три пъти и след това нека изпие водата и следи какъв
резултат ще има.
116. Как може да се въздействува на нервността. – Чрез горещата вода. Вземете чаша гореща вряла вода, пийте лъжичка по
лъжичка. Ако няма гореща вода, може да направите опита и със
студена вода.
117. Ако ви боли ръка, крак, не търсете лекар, но започнете да
пеете на болката тона „си“. Можете ли да вземете тона „до“ правилно, болката ще мине.
118. И тъй като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете
си на болното място и кажете: „Това е живот вечен, да позная Тебе,
Единаго, Истинаго Бога и Христа, Когото си изпратил. Това е живот
вечен да позная Любов, Мъдрост и Истина. Това е живот вечен да
позная, че Бог е Дух, Който царува навсякъде.
119. Който иска да усили дихателната си система, трябва да
мисли за славея като петел.
120. Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на
слънцето и луната. Ако не може да се свърже направо с тях, нека
се ползва от онези растения и минерали, които са свързани с
енергиите на слънцето и луната и ги трансформира.
121. Ако не може да разрешите някой мъчен въпрос, турете
дясната си ръка на пъпа. Ако болката на стомаха още продължава, турете дясната си ръка на стомаха, а лявата – на кръста.
122. Идете при някой тежко болен и в името на Исуса Христа,
пожелайте да оздравее.
123. Достатъчно е да мислиш за къртицата, за да подобриш
състоянието на стомаха си.
124. Заболеете ли, концентрирайте мисълта си към болката и
няколко пъти си кажете: „Ще оздравея“ и така ще стане. А понякога е необходимо до 1000 пъти да си кажете, че ще оздравеете.
Постоянствайте и ще получите добър резултат.
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125. Ще ви дам едно правило за вътрешно тониране. Слаб си,
искаш да станеш силен, започни да изправяш грешките си. Боли
те глава, тонирай главата си с любов към Бога. Болят те гърдите,
тонирай гърдите си с любов към Бога (ангелите). Боли те стомаха,
тонирай стомаха си с любов към хората.
126. Обичай Бога, благодари за всичко и никога няма да боледуваш.
127. Достатъчно е да споменеш името на Христа за да се
освободиш от всякаква болка.
128. Пийте гореща вода, яжте варени картофи и не се бойте!
129. Ако някой човек е в последния час на живота си, той може
да се възвърне отново към живот, като повярва в Бога и се предаде в ръцете Му, той да работи върху него. Остави ли се напълно
в ръцете на Бога, без никакъв страх, без съмнение, без всякакви
лекарства, но с абсолютна вяра, той ще види силата на Бога.
130. Ако имате пълна вяра и любов към Бога, без никакви колебания и съмнения, каквито болки и стадания и противоречия
да имате в живота си, те моментално ще изчезнат. Велика сила се
крие в човека, който има любов към Бога! Този човек е в сила сам
да се лекува с поставяне на ръката си върху болното или парализираното място.
131. Аз лекувам холерата с гореща вода. Дайте на болния от
холера 4-5 чаши вряла вода и на другия ден, той ще бъде здрав.
Врялата вода разрежда серума в който бацилите на холерата се
хранят и в 24 часа те намаляват и умират.
132. Никакви лекарства не са нужни. Ще си кажете: „Искам да
порастне косата ми.“ Кажеш ли така, ще си вярваш на думите си.
Ще пожелаеш да се подмладиш и ще се подмладиш.
133. Който пее, той е здрав човек. Който иска да бъде здрав, той
трябва да пее.
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134. Ако страдаш от ревматизъм, стопли вода, измий краката си,
слабините си и кажи: „В името на Божията Любов, ревматизмът
ще ме напусне.“ Следователно, като призовеш любовта, всяка
една болест, всяко едно страдание изчезват.
135. Болестта се подчинява само на търпеливия и свободния
човек.
136. Основният природен тон освобождава човека от всички
недъзи. Изпееш ли основния природен тон правилно, какъвто
недъг и да имаш, той ще изчезне. Тук полутонове няма, всички
тонове са цели.
137. Като заболееш, потърси човек, който те обича. Хвани го за
двете ръце, погледни го в очите и му благодари за енергията, която си получил от него.
138. Упражнение: Добре изправен. Ръцете напред, над главата, надолу. Постепенно свиване ръцете в юмруци, като се поставят пред лицето под брадата. Бавно изнасяне ръцете напред
с разтваряне на юмруци, като че се отърсвате от нещо. Това
упражнение има за цел да ви освободи от грешките, които правите.
139. Виждаш един болен, запей му: „Братко мой, ти днес си
болен, но след три дни ще оздравееш.“ Пей така, че да предизвикаш жизнените сили у човека.
140. Ако си болен, не се занимавай с бедни хора. Потърси някой банкер, свържи се с него и работите постепенно ще се уреждат. Ако си студент и не успяваш в уроците, свържи се с мисълта
на професора си. Ако в продължение на една година държи те в
ума си някой щастлив човек, някой банкер, или някой професор,
силите, които работят в тях, ще потекат към вас. Вие можете да
черпите сила от подсъзнанието с хора, дето се крие истинско богатство.
141. Щом се разгневите, хванете палеца си и помислете за
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Божествения свят, с който сте свързани. Там ще се регулирате. Ако
по тоя начин не успеете, турете дясната ръка на слънчевия възел
и започнете бавно, съсредоточено да броите от 1 до 10. Ако не ви
мине, бройте от 1 до 100. Всяко число съдържа известен род сили,
които се отразяват благоприятно върху човека. Като изговорите
или напишете числото 1, мислете за Бога и си кажете: Има само
един Бог в света, само една Мъдрост. Като изговорите числото 2,
кажете: Има само една Божествена майка, само една любов. При
3: Има само един син на Истината. При 4 – там са Силите, които
са родили човечеството. При 5, е свързано с човешкия ум. При 6
– свързано със законите на развитието. При 7 – работят силите на
човечеството. ( – това е голямата майка на света. 9 – е резултат
на завършен кръг. При 10 спирайте и се запитайте – разбирам ли
нещо от тия числа. Ако състоянието ви се промени, бройте от 10
до 100
142. Свещеният огън, който е вече запален във всяко човешко
сърце, той е лекарят, който лекува в човека. Човек трябва само да
знае как да се грее на неговите лъчи.
143. Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез
храната, но и чрез мислите и чувствата на човека.
144. Ако има повреда в дихателната система, болният ще пее
или свири повече такива песни в които се повтаря тона „до“.
Жлъчката например се рекува с тона „ла“.
145. Кажете ли думата: „Бог е любов“, веднага станете от леглото си.
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СРЕЩА НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ
С ПЕТЪР ДЪНОВ - УЧИТЕЛЯ
През лятото на 1922 година Учителят и ние, около 200 души
бяхме на летуване в курорта Чам-кория, сега Боровец. Случи се
така, че Александър Стамболийски, който тогава беше министър-председател на България, бил от по-рано на почивка в двореца Ситняково. Последният, като се научил, че г-н Дънов е на
почивка в Чам- кория със своите хора, изпрати адютанта си да го
пита би ли приел една среща с него в двореца, за да си поговорят
малко за съдбата на България. Учителят прие. На следния ден към
десет часа преди обяд адютантът на Стамболийски пристигна във
вилата, дето беше Учителят, като водеше два коня и сам той на
кон. Учителят и брат Епитропов, в качеството на негов адютант,
яхнаха конете и предвождани от адютанта отидоха в двореца
Ситняково. Срещата трая до към 4 часа след обяд. Както се казва
при подобни случаи, разговорът минал в приятелска атмосфера.
Веднага след завръщането брат Епитропов ни осведоми, че освен пълната подкрепа, която Стамболийски обещал на Учителя в
неговото дело, още обещал да отпусне около 400 квадратни километра земя, за да се устрои една наша комуна, наше общежитие, под ръководството на Учителя. Тогава всички изпитахме една
неописуема радост. Имаше благословии и молитви за здравето и
дълголетието на „Сандо», като виждахме, че най-после ще бъдат
реализирани нашите блянове за братски живот, за окултно обучение и пр. Но не знам по какви причини тази работа не стана.
Стамболийски не само че не даде обещаната земя и каква да
е подкрепа, но отчужди и салона ни, който наскоро бе купен от
бившата американска легация и се намираше на ъгъла на „Граф
Игнатиев» и „Шести септември» под предлог, че там ще заседава
съд за незаконно-забогателите от войната. Когато една наша делегация от 10 души отидохме в министерството да го молим да не
ни взема салона, като му обещахме дори, че ще му намерим друго помещение за целта. Стамболийски ни прие твърде надменно.
Каза ни, че щял да проучи въпроса и побърза да ни изпрати да си
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вървим. След нашето излизане от кабинета му казал на секретаря
си: „Друг път да не ми водите тия психопати.»
След така развилите се обстоятелста запитахме Учителя какво ще
каже за всичко това. Тогава Учителят каза: „Каквото имаше да му
казвам, аз му казах в Ситняково. Сега други - Господарите на кармата ще му кажат останалото.» И наистина те си казаха думата.
Дойде превратът на 9 юни 1923 година, когато главата на Стамболийски бе занесена в конска торба пред цар Борис, за да го уверят, че Стамболийски е мъртъв и тогава да подпише манифеста за
преврата, извършен от Александър Цанков.

РАЗГОВОР МЕЖДУ УЧИТЕЛЯ НА БЯЛОТО
БРАТСТВО ДЪНОВ И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ
Днес, на 26 юли 1922 г., вторник, в Чам Кория, към 5 часа следобед
Учителят - г-н Дънов и ученикът Петко Епитропов, придружени с
г-н подпоручик Бакърджиев, възседнали на хубави коне, потеглиха към Соколец. Там министър-председателят прие много любезно своите гости в двора, заобиколен с величествени борови дървета и около една четвъртита маса насядаха тъй, че образуваха
един хубав правилен триъгълник. Учителят седеше на север и гледаше на юг, министър-председателят седеше на запад и гледаше
към изток, а ученикът (Епитропов) седеше на изток и гледаше на
запад.
„Г-н Стамболийски: Исках да се видя с Вас, да се запозная с Вас,
понеже по Ваш адрес и по Вашето учение се вдигна доста голям
шум в печата и в Синода на православната църква. Искам да узная
какво е Вашето учение, принципите, на които Вие служите. Религиозна секта ли представлявате, или някакво общество? Вярвате
ли в Христа? Вярвате ли в православната църква, в иконите, в обредите? Вашето общество и Вашето учение извършва ли някои
обреди? Обществото от колко членове се състои?
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Учителят: Ние поддържаме учението на Любовта, учението на
Христа, което е Любов, Мъдрост и Истина.
Ние поддържаме Истина на душата, светлина на ума и чистота на
сърцето.
Ние се стремим тези принципи не само да ги вярваме, но и да ги
преживеем и проявим между обществото, и се приготовляваме
по този начин да бъдем полезни на цялото човечество.
Ние нямаме нищо против православната църква, но нейните
служители са се отклонили от призванието и служат на тъмната
ложа, която ги управлява и заблуждават целия български народ,
като служението са обърнали на търговия.
Г-н Стамболийски: Тъй е. Няма свещеници, които по призвание
да са се посветили на длъжността си, а просто по кариера - да осигурят положението си. И сега те искат и вас, и нас да отклонят от
църквата. Но аз го зная, когато в една страна се явят много грешни хора, те хвърлят греховете си на чистите хора.
Учителят: Нашето общество в началото започна да работи с
църквата, за да повдигне духът на църквата, обаче те започнаха
да ни преследват и ние бяхме заставени да се отклоним от нея,
като видяхме, че те не се съгласиха с нас, да служат и възприемат
великите Божии принципи, проповядвани от Спасителя Христа и
неговите ученици. По въпроса за иконите и обрядите - те са взети
от гръцката църква, която е възприела само външния блясък на
християнството, а вътре е голяма тъмнина и дисхармония, което
и православната църква е възприела и го прилага, а то е отживяло века си. Защото младите не може да се задоволят със старите
традиции, но те искат нещо по-съвременно, което може да даде
светлина и простор на разбирания.
Г-н Стамболийски: Това е вярно. Нашата младеж не може да се
задоволи от поповете и техните мръсни дела постоянно отклоняват младежта да посещават църквите.
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Учителят: Църквата има нужда от реформа, а реформата се състои
в обновата на служителите. Служителите на църквата трябва да
служат в чистота и святост, по Дух и Истина. И на съвременното
младо поколение трябва да се даде храна, каквото неговата еволюция иска.
Г-н Стамболийски: Защо не обявите война на църквата?
Учителят: Ние не сме за войната.
Г-н Стамболийски: Обвиняват ви, че излизате да посрещате
слънцето, и че се кланяте на слънцето.
Учителят: Психическо влияние оказва слънцето при изгрева. И
нашето общество излиза вън половин - един час преди да изгрее
слънцето, съсредоточава се, възстановява мирът и хармонията в
себе си, и използва лъчите при пукването на зората, които лъчи
действат животворно, ободрително и освежително. При изгрева
има една мека светлина, която разширява ума и сърцето.»
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КОЙ Е ПЕТЪР ДЪНОВ

ГОДИНИ И СЪБИТИЯ
1864

Роден на 11 юли (29 юни ст. ст.) в с.Николаевка (Хадъ-

рча), Варненско, в семейството на свещеника Константин А.
Дъновски.

1886

Завършва средно образование във Варна и Бого-

словското училище в Свищов, след което за кратко време
учителства в с. Хотанца, Русенско.

1888

Заминава за Америка, където завършва богословие

и курс по медицина в Бостънския университет.

1895 Завръща се в България.
1895–1900 След продължително

уединение, в самота,

в размишление и съзерцание, след молитви и дълбока вътрешна работа, получава Откровение.

1896

Излиза от печат книгата му „Науката и възпитание-

то“.

1898 Влиза във връзка с първите си ученици.
1900 През месец юли призовава на среща във Варна първите си трима ученика: Пеню Киров, Тодор Стоименов и д-р
Георги Миркович. Това в действителност е Първият Събор
на Бялото Братство.

1901

Започва своите пътувания из България, които продъ-

лжават 11 години – държи сказки и прави френологични изследвания, като изучава основно качествата на българина.

1900–1915

Веднъж в годината, през месец август, про-
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вежда срещи на „Веригата“ – духовни събори, в които участват само поканени от Него хора.

1906

Установява се да живее в София, на ул. „Опълченска“

№ 66, където започва да изнася публични беседи.

1912

Съставя книгата „Завета на цветните лъчи на Свет-

лината“ в с. Арбанаси.

1914

Започва да изнася редовно неделни беседи пред об-

ществеността в София.

1917 Интерниран за кратко време във Варна.
1922 24-и февруари. Учителя открива Школата с лекции
пред Младежкия (Специалния) окултен клас и Общия окултен клас.

1927

Салонът на Изгрева е изграден и духовният живот на

Братството се съсредоточава там. Учителя също се премества да живее в този духовен център.

1929

Година на първия летен лагер на Бялото Братство

при Седемте Рилски езера. Лагеруването там става традиция в братския живот.

1933

Учителя показва първите упражнения на Паневрит-

мията, която е завършена окончателно през 1942 г.

1944

През най-тежките месеци от войната Учителя, за-

едно с група ученици, пребивава в с. Мърчаево край София
(11.01.1944–19.10.1944 г.).

1944

27-и декември. Учителя завършва земния си път в

София, оставяйки в беседите и лекциите си едно неоценимо духовно богатство за всички, които търсят Истината.
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За Учителя – известен като
Петър Дънов или Беинса Дуно
Един от най-високите духовни авторитети, преминали през
тази страна, живял в България, 1864-1944 год., оставил Културно
национално наследство от Беседи и лекции, просветителски, езотерични и педагогически по своя характер, само три книги, Паневритмия, Вълшебна музика за душата и много личен пример.
Започва да изнася своите беседи въз основа проучване характерологията на българина. Основава Школата 1914 година, лятната
школа започва да действува през 1929 година, тогава извежда своите ученици на Рилските езера.
Свят човек, свята личност, така го определят всички, които са запознати с него и Учението му. Така както Дякона или Апостола
е символ на българите, така Учителя е символ пример на безкористно Служене на Бога за всички българи и представители на
днешното човечество.

За Учението
Какво е Учението и какво не е!
Учение за Великото Училище на Живота.
Учение как да се познае Пътя към Бога и как да му се служи безкористно Даром!
Учение на Всемирното Бяло Братство, което има като проекция
всички духовни образования на тази земя.
Учението е ИЗНАЧАЛНО ХРИСТИЯНСТВО.
В този смисъл, Учението е християнско, а не синкретично и окултно, или пък само природосъобразно-езическо. Изтъкано е от примерите на Новия завет, както и от безпределната мъдрост на Стария завет. Базирано върху Личния пример и служенето с дела, а не
гола църковност и попщина.
Учението е свързано с името на Учителя Петър Дънов, в
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превод Беинса Дуно, Камък от Дъното на шестата Раса, расата на
синовете Божии.
Накратко това е Учение, което полага основите на новата Шеста
раса, раса която ще дойде чрез изградената нова Сърдечна култура на славянството, хората на сърцето.
Противопоставяне между Учението и Православието няма никакво. Поради консерватизма на църковната институция и вмешателсвото от страна на недобросъвестни фактори, т.е. изкуственото
прикрепване на Учението към Дирекция по вероизповеданията,
обществото в България не може да стъпи на тези свои две изначални опори като Православната и Езотерично просветителската
в лицето на Дънов. Всъщност и двата стълба са водещи за оцеляването на българската нация. Няма и не може да има пропаст между
практическото служене на Бога от страна на верните православни българи и тези, които следват Учението на Учителя. Това са две
страни на едно и също нещо. Практическа вяра, изповядвана от
Апостола и Дякона Левски.

За Школата на Учителя днес

Школата на Учителя продължава да работи и в наши дни.
И след неговото заминаване, въпреки опитите за вмешателства
в годините след 1944 до 1989 година. Школата няма никаква връзка с външни казионни структури и организации, тя се състои
от невидими работници и служители, които не се числят нито с
устав, нито с подпис към дадено общество и сдружение. Белег за
членуване в Школата на Учителя е смирението, скромността, просветната и практическа дейност в невидимо служене пред Бога,
помагане на ближния, изпълнение на заветите на Спасителя. Безкористна служба за каузата на еволюционното развитие на човечеството. Никакво членуване в Дирекция по вероизповеданията
не може да бъде част от Школата на Учителя. „Сега аз ви давам
едно Учение, което вие трябва да го разпространите сред българския народ, а той – от своя страна – сред другите народи.” Това е
Завета на Беинса Дуно за нас в наши дни. Никакво затваряне на
Учението в окултни и езотерични общности с наименования, че
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това било езотерично християнство! Учението е за да служи на
Самият Христос! Изначално християнство! Спасителят е донесъл
Учение Велико преди 2 хиляди години, което бе отрупано с тежка
църковност, стерилни ритуали, бе забравен личния пример, зад
буквата и догмата. Затова нека повторим – ХРИСТОВО и още нещо:
Учението е преди всичко дадено ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КОЙТО ДА
ГО ПРЕДАДЕ НА ДРУГИТЕ НАРОДИ И НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ГО ПРЕДСТАВЯ И НАЛАГА ЗАБРАНИ ВЪРХУ НЕГО.
Авторско право върху Беседите и националното наследство Беинса Дуно няма никой освен Българският народ. Абсолютно никой! Освен тези, които са готови да положат живота си за неговата кауза! Къде са бъдещите Ученици на Учителя, може би сред
днешните деца, които се раждат, за да помогнат на идването на
Шестата раса.
Единственото обединително физическо място за срещи на Невидимата Школа на Учителя се явяват Свещените Седем Рилски
езера. След 2012 година ще се състои на това място написаното
в брошурата. Координация на проекти на Шестата раса! Дотогава има подготвителен период. Никакви деления да няма между
хората, да не се делят на светски и религиозни, на духовни и материални. Има хора вървящи по Бога и стремящи се да намерят
Пътя, има хора, отричащи и Бога и пътя! Светските хора понякога са много по-вярващи от духовно търсещитеили религиозните.
Тъй както една птица не може да лети само с едно крило, така и
бъдещият човек ще трябва да се е научил да работи както с материалното, така и с духовното. Целият този район на Свещените
рилски езера, на целия комплекс около него, включително и изградените съоръжения, подпомагащи качването на ховече хора
нагоре по Езерата, целят само едно – своевременно разбуждане
на населението на земята. И най-вече да го научат на работа с двете крила, и материалното и духовното – как материалното крило
трябва да служи на духа, първопричина за пребиваването тука на
тази планета. Как да се овладее материята, уважавайки Майката
Природа, как да се даде подтик на духовното израстване на човека, как материята да служи на еволюцията на човека.
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Къщата на ул. Опълченска 66, град София, в която Учителя е изнесъл няколко хиляди от своите беседи и лекции, която днес седи пустееща. В тази къща е живял и Георги Димитров.
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Къщата в която е пребивавал Учителя в село Мърчаево край София
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