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УЧИТЕЛЯТ:

„Човек трябва да воюва за доброто в света, но той 
трябва да знае как да воюва. Значи човек не трябва да 
бъде миролюбив. Ако въпросът е за мир, човек трябва да 
е в мир с доброто, но не и със злото. Между доброто и зло-
то не може да има нито мир, нито съгласие, нито равнове-
сие. Злото всякога се стреми да подчини доброто, да му стане 
господар и да го използва, но и доброто, от своя страна, се 
стреми да подчини злото. В края на краищата един от двата 
принципа ще подчини другия, ще го застави да му слугува. 
Досега доброто е слугувало на злото, но отсега нататък злото 
ще слугува на доброто. Искате ли да бъдете свободни, стане-
те господари на злото. Вие не можете да бъдете приятели 
със злото, но господари можете да му станете. Дошло е вече 
времето за това.“

(„Денят на доброто“ Рилски беседи, 7-те езера, 14 юли 
1931 г.)

ПОСЛАНИЕ ОТ 04.11.2021 г.

Препрочитайте посланията от 1- ви. Все ще има нещо, 
което да надграждате.

За днес интересно ще бъде да си определите Основната 
ЦЕЛ, която да ви обединява. А тя е спасението на стра-
ната от пълна разруха. От нея следват формиране на Щаб 
с Основни задачи и Структура към него. Основните зада-
чи трябва да осигуряват условия за Ново строителство на 
обществото, което ще бъде в състояние да започне възста-
новяването на икономиката на страната. Не вярвайте на 
празни обещания. Ще ви дадат толкова, за да ви вземат два 
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пъти повече. Стига заблуди и измами. Вижте Унгария и ня-
кои други, които са се откопчили от лапите на МВФ въпре-
ки, че и така е фалирал. Всичко ще бъде на други основи, но 
до тогава трябва да се поддържа животът в страната. А това 
касае запаси с храни от първа необходимост, което много 
страни от „добрия“ ви ЕС отдавна го сториха като Германия 
и други. Анулиране на концесиите като сключени незаконно 
и без допитване до народа, и връщане на заграбените нацио-
нални богатства. Много насъщни въпроси ще излизат като 
здравеопазване, образование, но икономиката е предхожда-
ща. Тук намесата на добри специалисти-международници е 
нужна.

Събиране, събиране, събиране и разпределяне на зада-
чите по приоритети. Кой където е компетентен, там да се 
включи. Точни, конкретни задачи с кратки срокове за изпъл-
нение. Време за губене няма. Виждате колко сте изостанали 
и закъсали. Ковида е само повод за вашия фалит. Не им се 
ловете на плановете и лъжите. Гледайте крайната цел, която 
гонят.

Заедно, мобилизирани и отстояващи правото си на живот. 
Това е, срещу което няма що да сторят. Всичко, което пречи 
на нормалния живот на народа и страната, да се елиминира, 
тъй като се знае чии интереси защитава.

Да си запазим всичко, което е наше.
Вашият баща, Беинса Дуно.

ПОСЛАНИЕ ОТ 01.11.2021 г.

Ето, че отново се намираме пред решаващи моменти от 
развитието на страната ни. Наистина са решаващи. От тях за-
виси бъдещото ни развитие. И още по-важно. – Изпълнение на 
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поетите отговорности пред нас, пред света и Вселената. Не е 
малко, нали? Затова сериозно и подобаващо трябва да се под-
готвим. Коя е най-важната задача, към която сме длъжни 
да се насочим? Разбира се, че е за ориентацията наша. Нека 
да не се заблуждаваме. Знаем, че има задачи Земни, както и 
задачи Космични. На България е отредена специална ми-
сия, която трябва да изпълни. Тя е да поведе човечеството 
в НОВАТА ЕРА НА ВОДОЛЕЯ. Тя е Духовния кредитор 
на човечеството. И е отредено да изпълни задачата си ЗА-
ЕДНО С РУСИЯ И ДРУГИТЕ СЛАВЯНСКИ НАРОДИ. 
Какво следва от това? Всеки миг е важен, всяко време е ре-
шаващо. Тези, които не го споделят, да отидат там, където ще 
се чувстват добре. Те просто не са Българи. Останалите обаче 
сериозно да се заемат с изпълнението на тази задача. Ориен-
тацията е ясна. От нея следва насока към партии и коали-
ции, които защитават интереса на Родината и народа, и имат 
проруска политика. Това е. Време за губене няма. Прочетете 
всичко, което е дадено като предсказание по този въпрос и ще 
се убедите сами. Слънцето изгрява от Изток и ние достойно 
трябва да го посрещнем! Това е задачата ни, скъпи БЪЛГАРИ 
– ЮНАЦИ! ТОВА Е ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО! ТОВА Е 
ЗАРЪКАТА НА БОГА!

Вашият баща и още Беинса Дуно.

ПОСЛАНИЕ ОТ 31.10.2021 г.

И, много интересен и съществен въпрос задава. Нали не 
се съмняватe, че правим всичко възможно. Докато вие спите, 
ние прочистваме въздуха. Колкото до формулите, много ва-
жно е изразеното намерение. От там следват и съответни-
те действия и резултати. Той го знае и чувства добре. Изка-
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заното намерение е решение и действие, което ще последва. 
Много, много работа и задачи ни предстоят. Така че, стягайте 
се, мили. Започвате. Започвате да се опомняте и осъзнавате, 
макар и по малко. Но процесът започна и не може да се спре 
и той върви ускорено. Иска ми се по-бързо да се събудите, 
но всичко зависи от вас. Събирайте се. Помагайте си и заед-
но ще ви бъде по-леко и приятно. А сега очакваш поредното 
послание, нали? Добре. Ще го имаш. От къде да започнем?

Кое най-много ще ви допадне и най-силно ще ви под-
тикне към правилните мисли и действия? Животът е мно-
го бурен и динамичен и никой не би могъл да остане безраз-
личен към всичко, което се случва около него. Разбира се, 
всеки приема това, за което е готов и което желае и очаква. 
Често пъти ни се иска нещо силно и го желаем, и се стремим 
към него, но зависи от обстоятелствата, които са около нас. 
Какво е важно, от което ще трябва да изхождаме за едно или 
друго решение? Знаем, че сами не можем да живеем и сме 
зависими едни от други. Намираме се сред близки, познати, 
приятели, от които твърде често се случва да бъдем разоча-
ровани. То е често явление и не бива да се сърдим на никой, 
както и на себе си дори. Защото условията са динамични и 
много бързо се променят. Често пъти ние мислим едно, а се 
случва нещо съвсем различно. То е продиктувано от динами-
ката на процесите, които вървят. А те са глобални и ние все 
по-често ще трябва да се съобразяваме с тях. Зависими сме 
от много фактори и действия. Кое е най-важното в случая 
за нас? Като обществена единица и част от обществото, 
трябва да се впишем в него.

Първото условие безспорно и да бъдем добре. Да бъдем 
здрави ние, нашите близки и обкръжението около нас. За-
щото сме зависими едни от други. И колкото по-добре го 
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осъзнаем, толкова по-добре ще бъде за нас. Т.е. Ще бъдем 
по-спокойни в извършването на своите задачи. Ето, че сме 
зависими едни от други – близки, приятели, съседи, съ-
граждани и заедно всички цялата страна, вплетени в об-
щия човешки организъм.

Въпросите стоят вече на общо, планетарно ниво. И ние 
искаме или не, сме зависими едни от други. Това е глобална 
тенденция, която ще се усилва. Тук стои въпросът как ще се 
вплетем в нея, за да бъдем всички без изключение добре.

Защото ако страда една част от тялото ни, то като 
цяло не можем да бъдем в кондиция, здрави и съответ-
но работоспособни. Виждате ли разликата колко е тънка 
и колко сме зависими едни от други? Значи, някой от 
другия край на света ако страда, ние не можем да бъдем 
добре. Сега при нас как стоят нещата? Ще кажете, че сме 
цъфнали и вързали. Ако съдим по резултатите в класации-
те, така е. От една страна. От друга обаче, кой е виновен за 
всичко това? – Разбира се, че ние самите. И на кой трябва 
да се сърдим? Естествено, че на нас самите. Защото никой 
няма да дойде да ни почисти това, което сме натворили. Ни-
кой няма да дойде да ни поднесе на тепсия това, от което 
имаме нужда. И никой няма да се погрижи за нас, ако ние 
сами не се вземем в ръце. Всички до един, заедно. Защо-
то каквото и да се случи, за всичко ние и само ние сме си 
виновни. Никой не е дошъл насила да ни се наложи. Ние, 
„доброволно“, макар и с лъжи сме се съгласили на този ге-
ноцид, който се води срещу нас. Някой да ни насили за 
НАТО, ЕС и САЩ? Не. Ние доброволно ги приехме с 
всичките си лъжи и измами.

Дотегна ни да бъдем с Русия и другите страни от соц. ла-
гера. Не ни хареса да бъдем между първите в света електрон-
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ни страни, да се търси продукцията ни на всякъде и опашки 
да се редят за нея. Но искахме „свободния“ Запад. Е, сега го 
имаме и то изобилно.

И всичко това е за поука. За опитност, от която да си 
направим съответните изводи. Колко ще бъдем прави, ще се 
види. За най-голямо съжаление, общо за целия народ и стра-
ната, изгубеното време на „красивия преход“ няма да се вър-
не назад и едно поколение тотално е изгубено, потрошено, 
както старите хора го казват. А това е грешно, пагубно, жал-
ко за цялата страна, за целия народ, което много години ще 
носи своите отрицателни последствия. Това не ориентиране, 
неспокойствие, търсене на решения извън страната, е меко 
казано страшно, защото опира до всяко семейство, до все-
ки един. За съжаление, това е грозната картина, от която 
няма как да се скрием. Всичко е илюзия, измама и външна 
фасада. Да не бъда голословен. Какъв е животът на село, ми 
кажете, като гръбнак на държавата? А на града? Какво ще ни 
хареса общо за всички? Даваме ли си сметка за къде сме се 
запътили и до къде ще стигнем така? Не е въпрос за обви-
нение, а повод за дълбок анализ за всяка клетка, семейство, 
населено място, държава. Къде е нашата перспектива, наше-
то бъдеще? Така ще може ли да се продължи и от къде да се 
започне? Стига лъжи, измами, ощетяване, хомот и робия! Не 
ви ли дотегна? Не се ли измъчихте? А на вашите деца какво 
бъдеще им спретнахте? Да бъдат свободни в окови. Така ли? 
На това ли ви учеха вашите предци? Такъв пример и поведе-
ние ли ви дадоха? Баста! На кой слугувате, драги? Чии инте-
реси защитавате? – Лоши сме били. Грозни сме били. Искаме 
само, а не ви сервираме на тепсия. СВОБОДАТА, САНЧО, 
СЕ ЗАСЛУЖАВА. ТЯ СЕ ОТВОЮВА! Всичко друго са лъжи 
и измами. Е, на тази действителност, тези мисли. Животът 
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е ваш и е във вашите ръце. Какъвто го желаете, такъв ще го 
живеете. Ние само ви подсказваме и споделяме, а изборът 
е ваш. Пожелавам да бъде добър за всички!

Вашият баща, или както искате някои от вас, Беинса 
Дуно.

ПОТЪРСЕНО МНЕНИЕ ОТ 04.11.2021 г.  
Относно ситуацията в средите  

на Общество Бяло братство или ОББ

Циркът е пълен. Остава да се видят кукловодите и шу-
товете около тях. Сега какво? Изигран номер. Но пред кого? 
Пред собственото си безсилие. Не видяхте ли, че старите сте 
си свършили „добре“ работата и е време да си ходите и то 
много, много далече, където ви видят очите. Защото колкото 
и да се прикривате и доказвате, всичко, всичко е ясно. Новото 
време иска Нови хора и Нов подход. Старите – марш навън с 
върнато всичко заграбено. В противен случай – нищо. Само 
оценка, която едва ли ще ви се хареса и тук, и при нас, където 
всяка мисъл и крачка е записана.

Та, всичко беше до тук. Имахте достатъчно подсказки и 
предупреждения. Никой, никой няма да се размине. Каквото 
и да правите сте низвергнати. Като понятие и същност мисля, 
че го разбрахте.

Бъдете любезни и се махайте, защото лошо ви се пише 
каквото и да правите. Оставете Новото ръководство да си 
свърши работата. Не му пречете, за да имате все пак смекча-
ващи обстоятелства, ако са възможни.

Фарсът, който готвите е за самите вас. Още по-добре ще 
ви видят, разпознаят и отсъдят.

Кой ви пише ли? Този, който ви е Свалил Божественото 
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Учение и е поел отговорността за Него. Пък вие го познайте. 
Интерпретации всеки може да си направи в зависимост от 
нивото му и мястото му в Небесната Йерархия.

Аз бях до тук. Действията са ваши. На всички. Ще ги ви-
дим и ще им отсъдим.

Вашият баща и още известен ви като Беинса Дуно.

Посланията на Бог Отец към българите,  
фейсбукгрупи:

Новите Послания от Беинса Дуно
Посланията към БългАрите на Бог Отец

сайт:
www.beinsa.net

В сайта има информация по актуални теми,  
както и настоящата книга.



Къщата на ул. Опълченска 66, град София, в която Учителя 
- Божият Дух в Него изнася няколко хиляди беседи, през 
същият този прозорец, който виждаме. Днес къщата е 
запустяла за жалост и е време да се сетим за Нейното 
значение за в бъдеще.Тука е било поставено Началото, 

първите сбирки в София.



Къщата в която е пребивавал Учителя в село Мърчаево, 
край София, по време на бомбардировките над София. Тука 

Учителя е вече виждал накъде вървят нещата и как ще 
приключи неговата дейност в България.



Знаете ли какво символизират тези три снимки в 
настоящата книга публикувани на края?

На третата снимка виждате сградата на Изгрева, 
знамето на Всемирното Бяло братство, което не е земна 
организация. И самият Учител, представител на Бащата, 

Бог Отец с цигулката в ръка, вселен в трето измерение.
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