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ТЕМИТЕ ЗА ГРАФЕНОВИЯТ ОКСИД, АЕРОЗОЛНИТЕ 
ОПЕРАЦИИ, СЛЕДСТВИЕТО КЕМТРЕЙЛИ И ГЛОБАЛНО-
ТО ЗАТОПЛЯНЕ НИ СЕ ДАВАТ, ЗА ДА СЕ ЗАМИСЛИМ 
КАК ЖИВЕЕМ, ЗАЩО СМЕ НА ТАЗИ ЗЕМЯ, В КАКВА 
ПОСОКА СЕ ДВИЖИМ И КАКЪВ Е СМИСЪЛА НА ЖИ-
ВОТА. 

ХАРЕСВА ЛИ ВИ ОБЩЕСТВОТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ? 

МОЖЕ ЛИ ДА ИМА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ХОРА, КОИ-
ТО ИСКАТ ДА СЕ ОБРАЗОВАТ, ИНФОРМИРАТ, ЛЕКУВАТ, 
НАХРАНЯТ! ГРИЖАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ НЕ 
МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА 
ГРАЖДАНИТЕ. ЯВЛЕНИЕТО "МЕДИЦИНСКИ ФАШИ-
ЗЪМ"ЗА СЪЖАЛЕНИЕ СЕ ПОРОДИ ОТНОВО В СТРА-
НАТА МАЙКА НА НАЦИЗМА ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ. 
МЕДИЦИНСКИЯТ ФАШИЗЪМ СЪС СВОИТЕ МЕРКИ ЗА 
ПРИНУДИТЕЛНО ВАКСИНИРАНЕ, ТЕСТВАНЕ И ЧИПИ-
РАНЕ ВЛИЗА В РАЗРЕЗ С ЕВОЛЮЦИОННОТО РАЗВИТИЕ 
НА ЧОВЕКА. КОСМИЧЕСКИТЕ ЗАКОНИ СА НАРУШЕНИ!
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УЧИТЕЛЯТ:

"Човек трябва да воюва за доброто в света, но той тряб-
ва да знае как да воюва. Значи човек не трябва да бъде ми-
ролюбив. Ако въпросът е за мир, човек трябва да е в мир с 
доброто, но не и със злото. Между доброто и злото не може 
да има нито мир, нито съгласие, нито равновесие. Злото 
всякога се стреми да подчини доброто, да му стане господар и 
да го използва, но и доброто, от своя страна, се стреми да под-
чини 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, станете господари на 
злото. Вие не можете да бъдете приятели със злото, но гос-
подари можете да му станете. Дошло е вече времето за това."

("Денят на доброто" Рилски беседи, 
7-те езера, 14 Юли 1931г)



ВАЖНА ЧАСТ ОТ ПОСЛАНИЕТО ОТ 26 НОЕМВРИ

Всеки Народ и Държава има свои задачи на Земята, с 
които са длъжни да се справят, за да ги има. Това всички 
други го знаят и се стремят да го изпълняват. Въпросът 
е да не бъде за сметка на този до него или друг, а взаим-
но подпомагащи си и допълващи се, като човечество да 
вървите напред. Ако някоя държава се противопостави на 
друга или налага свои зависимости, то тя не изпълнява 
Космическите Закони и пречи на общото развитие, от кое-
то ще се случи и корекция от Земята, знаете как.

От което ще се случи и корекция от Земята, знаете как.
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1. Време е за истината и защо 
България да не е сред първите 
които ще я изкажат! И да дадат 
Отпор!

Време е да се каже истината за 
връзката между аерозолните 
операции, глобалното затопляне, 
графеновия оксид и ваксините!

ОСНОВНИ ТЕЗИСИ

1. Глобално затопляне, графенов оксид и лекуване на стра-
тосферата – знаем ли нещо за това!

2. ГРАФЕН, ГРАФЕНОВ ОКСИД! ДА ОТКРЕХНЕМ ЗАВЕ-
САТА И ДА ВИДИМ ИСТИНАТА ЗА ГЛОБАЛНОТО ЗА-
ТОПЛЯНЕ И ВАКСИНИТЕ!

3. Глобалното затопляне, графеновия оксид, аерозолите в 
кемтрейлите, Ковид, всичко това е взаимосвързано. Хора 
почнете да мислите!

4. Да се мисли,това означава да се направят връзки между 
отделни теми. Графен, кемтрейли, аерозоли във въздуха, 
ковид, ваксина
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5. ДРАГИ МЕЖДУНАРОДНИ УПРАВНИЦИ! ПОЛИТИЦИ 
И ОБЩЕСТВЕНИЦИ! Вижте, разберете, осъзнайте:    ХО-
РАТА НЕ СА ДОБИТЪК!

ПРЕСТАНЕТЕ С АЕРОЗОЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ И НА-
ПРАВЕТЕ ЕДНА МЕЖДУНАРОДНА ТЕМА ЗА ГЛОБАЛ-
НОТО ЗАТОПЛЯНЕ И ЛЕЧЕНИЕТО НА АТМОСФЕРАТА 
И НЕКА СЕ ВИДИ, КОЕ Е ВЯРНО И КОЕ НЕВЯРНО. БИЛ 
ГЕЙТС НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ АВТОРИТЕТ В ТОВА ПОЛЕ! 
САМО ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СТЕ ГО УПЪЛНОМОЩИЛИ.

6. Призовавам темата за глобалното затопляне и т.н. аерозол-
ни операции да се осветли в общественото пространство. 
Хората не са добитък!

7. АКО ВЛАДЕЕТЕ ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА ЩЕ 
РАЗБЕРЕТЕ ЧЕ ПРОЦЕНТНОТО СЪОТНОШЕНИЕ ИН-
ЖЕКТИРАНИ КЪМ НЕИНЖЕКТИРАНИ Е СЪЩОТО И 
ПРИ ЗА ЗАБОЛЕЛИТЕ. КОЕТО СОЧИ БЕЗСМИСЛИЕ-
ТО НА ТОВА ИНЖЕКТИРАНЕ.

8. ВЕЛИКАТА ЛЪЖА

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ВНИКНЕТЕ В ДЪЛБОКИЯ СМИ-
СЪЛ НА ОНОВА КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ОКОЛО ВАС!

ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ!

ИМА ЛИ ТАКОВА! ИЛИ ТОВА Е САМО ПРЕТЕКСТ ЗА 
БОЛНИТЕ АМБИЦИИ НА НЯКОЛКО ПСИХОПАТИ!

ГЕОИНЖЕНЕРСТВОТО – КАК МИСЛИТЕ ИМА ЛИ 
НЕЩО ОБЩО С БОГ ОТЕЦ СЪЗДАТЕЛЯТ!
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АКО ИМАШЕ – БОГ ОТЕЦ ЩЕШЕ ДА ПРЕДВИДИ ТО-
ВА ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ, С КОЕТО СЕГА СЕ ЧУДИМ 
КАК ДА СЕ СПРАВИМ, А ТО СЕ ОКАЗВА ЧЕ Е ЕДИН БА-
ЛОН, РАЗДУТ ОТ ХОРА КАТО БИЛ ГЕЙТС И КОМПАНИЯ!

А САМОТО ВАКСИНИРАНЕ – НИМА МИСЛИТЕ ЧЕ 
ИМА НЕЩО ОБЩО СЪС СЪЗДАТЕЛЯТ!

КАК Е ВЪЗМОЖНО ЦЪРКВАТА ДА ИЗПАДНЕ В ТАКА-
ВА ЗАБЛУДА И ДА ПРИЗОВАВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ДА 
СЕ ВАКСИНИРАТ, ЗНАЕЙКИ ДОБРЕ ЧЕ СЛЕД ВАКСИНИ-
РАНЕТО ИДВА ЧИПИРАНЕТО!

9. ЧЕТЕТЕ ЗА ЗАБЛУДИТЕ НА ЕС!

Европейският съюз е сред водещите значими икономи-
ки, когато става въпрос за справяне с емисиите на парникови 
газове. До 2019 г. Съюзът е намалил емисиите на парникови 
газове с 24% в сравнение с нивата от 1990 г., като върви уве-
рено към постигането на целта по Протокола от Киото за на-
маляване на емисиите с 20% до 2020 г. През декември 2019 г. 
Комисията представи Европейския зелен пакт и сега предлага 
пакет от мерки, насочени към увеличаване на амбицията на 
ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г., 
и намаляване на въглеродните емисии на икономиката на ЕС 
до 2050 г. в съответствие с Парижкото споразумение. За да 
може ЕС да следва балансиран път към въглеродна неутрал-
ност до 2050 г., през април 2021 г. Комисията се съгласи да 
бъде повишена амбицията в областта на климата за постигане 
на цел за намаляване на емисиите на парникови газове от 40% 
на 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.
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Правно основание и цели

Член 191 от Договора за функционирането на Европей-
ския съюз превръща борбата с изменението на климата в из-
рична цел на политиката на ЕС в областта на околната среда.

10. ИМА ТРИ НАЧИНА ЗА ВКАРВАНЕ НА ГРАФЕН-ОК-
СИД В ТЕЛАТА НА ХОРАТА:

1 – едновременно пръскане с нано-аерозоли

2 – някои маски, „тестове“ и „ваксини“

3 – хранителни продукти.

Редовното вдишване на графен-оксид от пръсканията с 
кемтрейл причинява възпаление на носните лигавици, загуба 
на обоняние и подобно на синузит запушване на нос! Графе-
нът попаднал в организма придобива магнитни свойства. На 
това се дължи, че много хора по света, ваксинирани или не 
лепят метални предмети по ръцете си, по гърба, на гърдите 
или на мястото на ваксината.

Няма вирус на КОВИД! СИМПТОМИТЕ НА ТОВА ЗА-
БОЛЯВАНЕ СЕ ПРИЧИНЯВАТ ОТ ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА 
ГРАФЕН-ОКСИД В КРЪВТА!

11. Само голям враг на Българите днес може да ги дели на 
ваксери и антиваксери. Това е лудост! Нали преди всичко 
сме бълг-арии!

12. ИЗВЪН КОНСПИРАЦИЯТА В ПОЛЕТО НА ФАКТИТЕ
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Непреболедувалите-ваксинирани са обществено опасни, 
защото могат да се заразяват и способстват за разпростране-
нието на вируса сред други ваксинирани и неваксинирани. 
Ваксинираните-непреболедували способстват за мутацията 
на вируса, защото му предлагат частична съпротива, но също 
така и среда, в която той да оцелее и да мутира.

"Зеленият сертификат" се издава наваксинирани-непребо-
ледували, с което се насърчава мутацията и разпространение-
то на вируса, преболедувалите без тест се ограничават като 
хора без сертификат, въпреки, че те са здрави и не са общест-
вено опасни, както ваксинираните-непреболедували.

13. КОГАТО ЕДИН ЧОВЕК НЕ Е УБЕДЕН, И ДА СЕ ВАК-
СИНИРА, ТОВА Е ВИД НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕ-
ТО МУ!

14. Катаклизмите няма да закъснеят и да ви кажа, ще се изси-
пят върху Америка и една част от Европа!Ние ги предиз-
викваме!С ваксините!

15. ГРАФЕНОВИТЕ НАНОЧАСТИЦИ, БЪЛГ-АРИИ!

Докога няма да ги забелязваме! Белодробна фиброза! 
ФИБРОЗА! Мислете, използвайте главите си!
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2. Графенов оксид и Ковид

Важна информация

Тестовете за Ковид (PCR и антиген) също съдържат голямо 
количество графен оксид! PCR и антиген тестовете съдържат 
наночастици графен – оксид, затова разни „вирусолози“ по 
Тв ни убеждават да си правим „антигенен тест.“ Ваксините за 
Ковид ( всичките варианти – Астразенека, Модерна, Спутник) 
също съдържат значително количество нано частици графен 
оксид! Това са резултат от електронна микроскопия и спек-
троскопия направена на всички видове „ваксини“, „тестове“ 
и маски! Научните проучвания са направени в различни ин-
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ститути, лаборатории и университети! Обикновените вакси-
ни върху грип също съдържат нано частици графен – оксид( 
Изследване на Уанг, Гонзалес и др.) Всичките ваксини до ед-
на, дори и новите интраназални ваксини за деца съдържат ог-
ромни количества графен оксид.

Графен оксидът е ТОКСИН, който образува тромби в чо-
вешкия организъм. Графен оксида сгъстява кръвта и причи-
нява коагулация! При определени условия – бел. От състав.

Графен оксидът уврежда ИМУННАТА СИСТЕМА и човек 
става податлив на всякакви заболявания, защото проваля ок-
сидативния баланс и резервите на глутатион(антиоксидант).

Ако се повиши дозата на графен-оксид в организма се по-
лучава КОЛАПС НА ИМУННАТА СИСТЕМА изразена в та-
ка наречената ЦИТОКИННА БУРЯ!

Натрупването на графен-оксид в белите дробове причиня-
ва двойна бронхопневмония нанотоксикоза( видимо на рент-
ген) и се преценява като четвърти стадий на рак! В устата има 
метален вкус!

Има три начина за вкарване на графен-оксид в телата на 
хората:

1 – едновременно пръскане с нано-аерозоли

2 – маски, „тестове“ и „ваксини“ 

3 – хранителни продукти.

Редовното вдишване на графен-оксид от пръсканията 
с кемтрейл причинява възпаление на носните лигави-
ци, загуба на обоняние и подобно на синузит запушване 
на нос! Графенът попаднал в организма придобива магнитни 
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свойства. На това се дължи, че много хора по света, ваксини-
рани или не лепят метални предмети по ръцете си, по гърба, 
на гърдите или на нястото на ваксината.

Няма вирус на КОВИД! СИМПТОМИТЕ НА ТОВА ЗА-
БОЛЯВАНЕ СЕ ПРИЧИНЯВАТ ОТ ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА 
ГРАФЕН-ОКСИД В КРЪВТА!

ТОВА СА НАНО-ЧАСТИЧКИ ГРАФЕН-ОКСИД!

ЗАТОВА НИКЪДЕ В СВЕТА НЯМА ИЗОЛИРАН КОРО-
НА ВИРУС И НЯМА И ДА ИМА ВИРУСЕН ИЗОЛАТ НА 
КОВИД. Това се признава писмено от всички здравни инсти-
туции по света!

Истината е,че този „вирус“ е натрупване на нано-частици с 
кемтрейл и „тестове“, маски, ваксини и т.н.

Графен-оксида е основна съставка на аерозолите, с кои-
то се пръскат ежедневно хората!

Графен-оксида увеличава електропроводимостта как-
то на въздуха така и на телата на хората!

5G честотите активизират графенните нано-частици и 
във въздуха и в телата на хората.

Така по-бързо се изхабяват естествените антиоксидантни 
резерви на организма от глутадион. Това става с пускането на 
новите 5G честоти. Затова по време на пандемията навсякъ-
де по света се монтираха новите 5G антени! ТЕЗИ АНТЕНИ 
СЕ ПОДДЪРЖАТ ОТ СПЕЦИАЛНИ ВОЕННИ СЛУЖБИ НА 
ВСИЧКИ СТРАНИ! В ТАЗИ СПЕЦ ОПЕРАЦИЯ СРЕЩУ НА-
СЕЛЕНИЕТО УЧАСТВАТ ВСИЧКИ СЕКРЕТНИ ВОЕННИ 
СЛУЖБИ НА ВСИЧКИ СТРАНИ!
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Например през „грипната кампания“ през 2019 г се въве-
доха графенните нано-частици в т.н. „ваксини“ срещу грип“, 
които не са никакви ваксини и се направиха експерименти как 
въздесйтва 5G честотата на нано-частиците в телата на хора-
та! Резултатът беше, че облъченият с 5G човек има в тялото 
големи количества графн, получава симптоми на КОВИД и 
има усилен магнетизъм на тялото!

ПИЛОТНИЯТ ПРОЕКТ НА 5G плюс ГРАФЕН беше пус-
нат в УХАН през ноември 2019 г. Така се получиха първите 
симптоми на „пандемията.“

Версията за прилепа и зоонозата са умишлено пуснати за 
дезинформации!

Въвеждането на Графен в човешкото тяло е много по-зло-
вещо, отколкото до сега си представяхме! ПОЛИТИЦИТЕ, 
КОИТО УЧАСТВАТ В ЗАГОВОРА ПИЯТ АНТИДОТ!

Те налагат на хората да си правят процедури „тестове“, 
маски, ваксини, които потенциално ги разболяват от ИЗМИС-
ЛЕНИЯ вирус.

СЛЕД КАТО ВЕЧЕ ЗНАЕМ, ЧЕ КОВИД НЕ Е ВИРУС, А 
ХИМИЧЕСКО ОТРАВЯНЕ С ГРАФЕН МОЖЕМ ДА ПРОТИ-
ВОДЕЙСТВАМЕ С АНТИ-ДОТ, КОЙТО УВЕЛИЧАВА АН-
ТИОКСИДАНТА ГЛУТАТИОН!

ГЛУТАТИОН GHS Е НАТУРАЛЕН АНТИОКСИДАНТ!

СЕГА МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ГОЛЯМАТА ДЕЗИНФОР-
МАЦИЯ, КОЯТО ИЗЛЪЧВАТ МЕДИИТЕ. НИВАТА НА 
ГЛУТАДИОН GHS СА ВИСОКИ ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА, 
ЗАТОВА КОВИД СЕ СРЕЩА РЯДКО ПРИ ДЕЦАТА!
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Глутатионът е „главният“ антиоксидант, пряко свързващ 
се с окислителните съединения, които увреждат клетъчните 
мембрани, ДНК и производството на енергия. Той директно 
неутрализира широка гама окислители, включително супе-
роксид, азотен оксид, въглеродни радикали, хидропероксиди, 
пероксинитрити и липидни пероксиди.

ПРИ ХОРА НАД 65 ГОДИНИ НИВАТА НА ГЛУТАДИОН 
спадат!

ХОРАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ!

ХОРАТА НЕ СА ДОБИТЪК, ГОСПОДА, НИКОЙ НА НИ-
КОГО НЕ Е ДАВАЛ ПРАВА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА ДА СЕ 
РАЗПОРЕЖДА С НАСЕЛЕНИЕТО Ѝ,

ВИЕ ГОСПОДА, КОИТО СЕ ИЗЖИВЯВАТЕ НА БОГОВЕ!
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3. ЗаРъки

автор проф. Живко Желев

ВЪВЕДЕНИЕ

 На 73 години, всеки може да сподели опитности, някои 
от които могат да станат ЗаРъки за онези от Вас, които могат 
предварително да ги оценят, за да ги проверят и се убедят в 
тях. 

ЗаРъките, са на база мои  опитности, заделени в три кате-
гории : Метафизични, Физични и Лични.

Те са  изпитани от мен, повечето от тях над 25 години, с 
резултат, описан (Псалом 103) в Писанието:

"... ВЕНЧАВА ТЕ С МИЛОСТ И ЩЕДРОСТИ...МЛА-
ДОСТТА ТИ СЕ  ПОДНОВЯВА КАТО НА ОРЕЛ... "

Заръките  са взети от много извори, но най-вече от : Миро-
вото Учение на Беинса (Петър Дънов);

От българската История, Бит, Култура, Наука; 

От световните Учения и Наука.

    Цел: Помощ целяща ограничаване на жертви-
те в бушуващата ОСВОБОДИТЕЛНА космическа  
война на и около Планетата Земя  и по-специално от  
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оръжието,базирано на нанотехнологиите  и  кванто-
вата физика, наричано пандемия Ковид. Предлагани-
те ЗаРъки, са валидни и за ваксинираните, особено 
ако спрат да пълнят тялото си с ваксини съдържащи 
частици коагулируеми от външни въздействия : 5G, 
Страх, Медии.

Да повторим! 5 G, СТРАХ, МЕДИИ
 (Вътре в организма, графенът може да се окисли и съеди-

ни с други такива молекули-т.е.коагулация. Т.е.

КАКТО в наноразмери всяко вещество променя свой-
ствата си, ТАКА е и с ГРАФЕНОВИЯ ОКСИД, безвреден е 
с тези размери във ваксината, но когато под допълнителни 
въздействия молекулите на ГРАФЕНОВИЯ окис се съеди-
нят в невидим микроаерозолВ ТЯЛОТО, ТО ТОЙ отново 
става СИЛНО ТОКСИЧЕН И ПОРАЖДА СЪСИРЕЦИ и 
смърт.

Тези допълнителни въздействия, нобеловият лауреат (за 
откритието на вируса СПИН) Люк Монтание, който е безспо-
рен вирусолог на Земята ни, нарича " кофактори" , без които 
вирусите не могат да се развиват!

Видно на снимката, още преди 7 години на световна кон-
ференция в България- Пампорово,за феномените  водата и ле-
куването с нея (www.waterconf.org) проф.Монтание с интерес 
се запознава с научните изследвания на тази  тема публикува-
ни в ПОПУЛЯРНО СПИСАНИЕ (8) започнали преди повече 
от 160 години.
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Те са документирани с  ОБЩ БЪЛГАРО-ФРЕНСКИ УЧЕБ-
НИК ПО ФИЗИКА ОТ ПРЕДИ  150 Г. за БЪДЕЩИТЕ Учите-
ли и  ученици след освобождението от турско робство. 

   МЕТАФИЗИЧНИ ЗАРЪКИ 

"ВСЕКИ ОТ НАС Е НУЖЕН И МНОГО НУЖЕН НА 
ГОСПОДА!" казва Учителя Петър Дънов!

 Повярвайте  на Него  и Те с Господ ще Ви помогнат,се  на-
стройвате за и комуникирате с Тях

чрез долуизброените действия (формули), които ще Ви 
струват 15-30 мин.дневно сутрин.

   Помислете КОЛКО СЛУЧАИ ИМА НА ЧУДОДЕЙНИ 
СПАСЯВАНИЯ И ОЗДРАВЯВАНИЯ !?!

Защо не допуснете, че Те са близо и до Вас и от Вас зависи, 
дали ще се случат и за Вас.

1. След събуждане не бързайте да ставате, а СИ помислете че 
сте отново БЕБЧЕ!

2. Опънете ръце (ъгъл от 70-104%)  със стиснати юмруци 
(палецът отгоре) и изречете "МЪДРОСТ" после "ЛЮ-
БОВ",  съсредоточавайки мисли съответно към Дясно и 
Ляво юмруче и същността на думите.

3. Влезте във Вашите най-радостни за родителите Ви мигове 
на месечно бебче, ритащо с крачета и със свити юмручета 
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произнасящи ПЪРВАТА ЗА ВСИЧКИ БЕБЧЕТА ДУМА 
"А  Г Г У". ВЛЕЗТЕ!

4. Съберете длани пред сърцето Си, минутки държейки в тях 
мисловно или реален, най-ценния Ваш Образ, талисман, 
Знак-Янтра.

5. Слезте с десния крак, при възможност от дясната страна 
на леглото.

6. Кажете на колене Молитвата за Благословение на Българ-
ския Народ.

7. Изпийте чаша гореща Вода, по възможност изворна.

8. Изиграйте  5-те упражнения за вечна младост.

 ЛИЧНИ ЗАРЪКИ

Българският Народ е съставен от изключително силни и 
духовно развити личности, трудно 

приемащи съвети и чужд опит.Българинът е  вярно ръково-
ден от над 350-те СИ хиляди поговорки и казания;

изчаква и  "медитира" с над 300-те СИ хиляди песни и де-
сетки ритми и танци;   брониран е с шевиците,

знаците от азбуките, звуците и подредбата им в думите от 
езика СИ. Вижте само Мъдростта Му към  Ваксинирането?!?

Кощунство изглежда да му даваш на Българина ЗаРъки! 

И все пак, се чувствувам задължен, защото с ъм от тези, 
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които не можахме да ПРИЛОЖИМ по-голяма част от  Съ-
кровището, което получихме в края на ХIX-ти начало на ХХ 
век. Не всеки през ХХ/XXI  век, завихрен в промени и труд за 
оцеляване, имаше късмет да се д окосне до това Съкровище – 
Учението на Петър Дънов/Беинса Дуно.

 Това са Духовни, Научни и Материални ценности описани 
с над  500тома! Те са озвучени с 200 музикални творби!

Това съкровище е явно за последователите и скрито за не-
запознатите, оформени и защитено е с над 500 лични и групо-
ви формули и молитви!  ВЕНЕЦЪТ Му е Космичен Свещен 
танц ПАНЕВРИТМИЯ!

Чрез него и  с лед 2-3 хиляди изигравания на танца, с  разби-
ране по Учението какво означава. Така танцуващият е  ВЕЧЕ 
Човек с други възможности,с истинско здраве и радости. Вече 
е оня Българин- Щастливец, който носи следващия обществен 

 строй на СИНАРХИЯТА/ЕДИНЕНИЕТО.Той помага дори 
на остарелия  строй да си отиде – този на "демокрацията с 
пазарна икономика“, векове базирала се на рака – лихва, на  
унищожението и експлоатацията  на Ближния и Природата!

 

2/1  ОЩЕ ПРЕДИ ХИЛЯДА ГОДИНИ IBN SINA (арабския 
лекар Ависена 980-1037г.) ДОКАЗВА НАУЧНО, чрез отглеж-
дане на различни места близнета агънца пред реални в клетки 
и пред нарисувани негативни и позитивни същества/форми 
и техните рисунки.

Ефектът е забележителен: агънцата пред вълка линеят и се 
разболяват а пред кучето-пазач се развиват нормално.
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Явлението е известно и се практикува от ДЪЛБОКА ДРЕВ-
НОСТ, ЧРЕЗ СВЕЩЕНИ ЗНАЦИ-ПАЗАЧИ, гербове, знамена. 

НО АВИСЕНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО   доказва влияние-
то върху здравето на позитивен образ и ГО прилага в ЛЕЧЕ-
НИЯТА СИ!

Този ФЕНОМЕН ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, също се практикува 
от векове, не само за плашене на лошите духове чрез " страш-
ни кукери"...

Използува се  ИНТЕНЗИВНО през ХХ век и сега, за управ-
ление на обществото ЧРЕЗ СТРАХ и ОБЪРКВАНЕ : НА-
САЖДАНИ ОТ КОШМАРНИ ОБРАЗИ, НАСИЛИЕ И КРЪВ; 
ПОСТОЯННО Повтаряне на едни и същи  НЕГАТИВНИ но-
вини.
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Вижте психотрониката лавина "Covid" , който още не е из-
олиран, но вече мутира... Изключете се от нея !

ЗаРъка: Потърсете Вашия родов знак, символ ( в болшин-
ството загубени през турското робство).

Ако нямате, потърсете или направете СИ нов  ЗНАК, но 
го ползувайте, след елементарни разговори, изследвания и из-
мервания :

как Ви въздейства  лично и на БЛИЗКИТЕ ВИ, впечатле-
ния от Приятели! Потърсете книги с основни познания по хе-
ралдика, семантика

И символика. Ако нямате ИДЕЯ,  най-доброто е да СЛОЖИ-
ТЕ НА ВИДНО МЯСТО НАЦИОНАЛНОТО НИ ЗНАМЕ! Не 
бързайте с намирането на Свещен родов/фамилен/личен знак. 

П.п. В скоро време (до 9-12 месeца) очакваме  да пуснем 
отново Лабораторията правеща диференциални измервания  
как ни лекуват(измерване преди и след среща с определени) 
позитивни Музика, Образи, нестандартни терапии, СПА, ви-
нопеене, танци и други.

2/2. Дестресиране, взаимно и самолекуване  със структу-
рирана вода, чрез: глаголически ЗНАЦИ – ФОРМУЛИИ, още 
от преди 12 века;

Чрез  собствените си биофотони от своите длани;  чрез ри-
туално Винопеене с Любимия СИ партньор.
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Например: Формулата с трите глаголически знака С+И = ОМ, 
чрез поставяне на двете странични стъкла, БЕ изпитана за струк-
туриране на водните пари във въздуха на купето  на МПС.  
Дишайки въздух със структурирани водни пари в купето, во-
дачите в близо 600х. се дестресираха  по естествен път. През 
годините 2006  -  2012  катастрофите с ТАКА МАРКИРАНИ-
ТЕ МПС спаднаха с близо 40%!!

Сега, за 19 месеца, от близо 9000 доброволно ползували 
структурирана вода със СЪЩАТА ФОРМУЛА СИ, (виж както 
е в www.edinenieden.bg) през 2020 и 2021, досега нито един не 
е декларирал, че се е заразил с Ковид.

2/3. Станете ХРИСТИЯНИ и Ученици на ЕЛОХИМА, но 
също така и Философ УЧИТЕЛЯТ  Петър Дънов, като първо 
тръгнете към него.

Как?  Първо заложете в себе си мисъл за ДЕСЯТЪКА!  

Като започнете всяка сутрин да дарявате по един хляб и 
стигнете до 10%  от доходите СИ. Но без да Ви ТЕЖИ, РА-
ДОСТ да ДАВАТЕ!

За да станете истински ПОСЛЕДОВАТЕЛ,  ТРЯБВА ДА 
ИМАТЕ В ЦЕЛ И ДА Я ПОСТИГНЕТЕ: ОПУЛЕНСА – Бо-
гатство да даряваш повече от 10% от Приходите СИ: вижте 
сайта edinenieden.bg – Най-богата жена постигна през 2020 
ОПУЛЕНСА, продължава и през 2021-ва.

2/4 Прочетете  ПОНЕ ЕДНА ОТ 8-те хиляди беседи :  "ДА  
МИСЛИ", за да получите отговор  КАК ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ 
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НАУЧИ ДА МИСЛИ, казано още в началото на беседата и КАК 
МОЖЕ ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВ, казано в края на същата беседа. 

Изпитана е рецептата, от мен лично и много други. Само, ЧЕ: 
не всеки я открива и ПРИЛАГА.

ФИЗИЧЕСКИ ЗАРЪКИ

Само физическото оцеляване като цел, е довело през хи-
лядолетията милиарди доживотинското подобие. В началото 
на 21 век и третия Милениум от Христа, двете групи от т.н. 
"Дълбока Държава", чрез Ковид и други кампании,  демагог-
ски реализират  открито записаните си цели : да поддържат 
(естествено след като направят) човечеството под 1 милиард 
човека на Земята! Другите били животинско подобна биома-
са, която трябвало да се редуцира...

Едната група "препоръчва" редуциране дори под 500 млн... 
т.е. от 16 човека, 15 да БЪДАТ УМЪРТВЕНИ!

В какъв срок, не се говори, но виждаме, че бързат: появява 
се " МУТИРАЛ" вирус, на НЕЩО, КОЕТО ОЩЕ НЕ  ИЗОЛИ-
РАНО? КАК и с какво сравняват тези "мутации"...?

Физическото оцеляване се вменява ежедневно на ВСЕКИ, 
(ПОДМОЛНО, като негова цел),с цялата мощ на БАНКОВА-
ТА СИСТЕМА, МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ и МЕ-
ДИИ, чрез "ГРИЖА" за неговото "здраве "... играейки вече и 
с най-ценното : неговите деца и внуци!

Затварят се икономиките, за да се  ИЗСМУЧАТ ДЪРЖА-
ВИТЕ С НОВО ЗАДЛЪЖНЯВАНЕ КЪМ БАНКИТЕ  С КРЕ-



25

Забранените истини около Ковид  CovID-19

ДИТИ,  раздавани като ДЪРЖАВНА "ПОМОЩ" ПО ВРЕМЕ 
НА "криза"! Която те умишлено създават!  

Дори създават "движения" и ПОЛИТИЦИ, събуждат ста-
ри, които да се БОРЯТ ЗА и ДА РАЗДАВАТ "справедлива" 
Държавна "помощ", доказващи се като "ДОБРИ"- въпреки, че 
служат за отслабване и заробване на своята Държава и народ!

Създава се сериозен медицински проблем и се дават ведна-
га" нови ваксини, тестове, лекарства"! Някой да ги проверява?

АКО ИМА СТАРИ, ДОКАЗАНИ И ЕВТИНИ, решаващи 
новия проблем, ТО ТЕ СЕ СПИРАТ !!!

ТИПИЧЕН ПРИМЕР  Е СПИРАНОТО НА НАЙ-СТА-
РОТО, НАЙ-ДОБРОТО И ДОКАЗАНО НАД 50 ГОДИНИ 
БЪЛГАРСКО ЛЕКАРСТВО  БРОМХЕКСИНОВИЯТ ХИ-
ДРОХЛОРИД! ( Цена 3.50 лв.!!!) То подпомага естествена-
та защита на организма за изхвърляне (чрез т.н.отхрачване) 
от гърлото на натрупаните образувания от нечистия въздух. 
(ОСОБЕНО В ГРАДОВЕТЕ!!!) 

Тези храчки, ако не се изхвърлят а попаднат в стомаха, 
БАКТЕРИИ, ВИРУСИ,ГЪБИЧКИ ликуват, заедно с банкери 
и други!

Изхвърляйки ги ние се освобождаваме не само от ВСЯКА-
КЪВ ВИД ВИРУСИ, но и от голямата част полепнали в гър-
лото ни :

– финните прахови частици във въздуха; водни аерозоли 
поели освен колоиди и електромагнитните и ментални замър-
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сявания; опасната ВЪГЛЕНА КИСЕЛИНА, съединение на 
молекула въгледвуокис с една молекула вода.

Именно за  последната киселина  Учителят ПЕТЪР ДЪ-
НОВ ни ПРЕДУПРЕЖДАВА ОТ ПРЕДИ 100 години! Дава ни 
в беседата СИ  "Новата азбука " КАК МОЖЕ ДА СЕ ПРЕД-
ПАЗИ  ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ИЗРАЖДАНЕ! Как да  спрем 
ЛЪЖАТА, масово ВЪВЕДЕНА В ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРО-
ПА през първата световна  световна война, чрез производство 
на ФАЛШИФИЦИРАНИ ВИНО И ХЛЯБ.

САКРАЛНИТЕ СИМВОЛИ НА ХРИСТИЯНСТВОТО!

Сега в световен мащаб производството на фалшификати е 
над 2000 (две хиляди милиарда!) долара!!!

ЕДИН ПРИМЕР С КОВИД в „цивилизования“ ЕС – 
конкретно Германия : Министър купува 1 милиард маски от 
които 800 милиона не са оригинални (фалшиви, чрез коруп-
ция само за ок.500,000  евро!), които след установяване на 
измамата ОПИТВА ДА РАЗДАДЕ САМО НА СТАРЧЕСКИ 
ДОМОВЕ, БЕЗРАБОТНИ, БЕЖАНЦИ...

КОЙ ПРОВЕРЯВА У НАС ВНОСА  НА  МАСКИ, ВАКСИ-
НИ, ТЕСТОВЕ ЗА ДЕЦАТА НИ!??

ЗАЩО НЕ СИ ГИ ПРОИЗВЕЖДАМЕ САМИ ПОД СТРИК-
ТЕН КОНТРОЛ НА КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕТО  ДАНС!??

На пръв поглед ситуацията в света с букет от кризи, из-
глежда безнадеждна. Всеки може сам за себе СИ и другите

да направи, ако се запознае и приложи простите ЗаРъки, 
които препоръчваме.
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3/1 Включете се в подписката АНТИ КОВИД ПЛАНДЕ-
МИЯ!

Направете свой лист и разяснете на близки  защо да се 
подвключат към исканията :

1/ Спешно възстановяване на производството на българ-
ския Бромхексин

2/ Спешни контрол срещу фалшификати и за годност (с 
публичен отчет за контрола на вноса) на "тестове " за деца и 
възрастни, ваксини, маски.

3/ Ударно финансиране в бюджет 2022, на доразработка, 
производство и контрол на Български Антиковид медицински 
продукти.

3/2 Спрете да ползувате пластмасови бутилки и прибори! 
В болшинството от тях продължават да вграждат Бисфенол А, 
чийто въздействие в комбинация с 5 G облъчването е фатално 
за Вашето либидо и психическо равновесие!

3/3 Ползувайте колкото се може по-малко мобилния си 
телефон, особено 5G, като говорите ПО-КРАТКО ПО ВЪЗ-
МОЖНОСТ СЪС СЛУШАЛКИ И   ДЪРЖИТЕ АПАРАТА 
ПО- ДАЛЕЧ ОТ Вас, особено като спите!

3/4 Купете СИ (или направете сами) шевици  и СЛОЖЕ-
ТЕ ВАШЕТО САМОЧУВСТВИЕ  НА ВЯРНО НИВО като за 
помощно средство препоръчвам книгите : " За жените " на 
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Артур Шопенхауер и книгата на ученикът Му Освалд Шпен-
глер "Залезът на запада“! За сведение, Полската, Гданска фи-
лософска  школа предрече и промени развитието на западна и 
източна Европа.

За сравнение и допълване също така предлагам книгата 
"Дядо разкажи ми за шевиците" на Дядо и внучка в която се 
опитах да покажа част от ЗаРъките.

3/5 Качете се на Кораба -Ноев Ковчег, който бе построен в 
България от Елохима Господен Беинса Дуно (Петър Дънов) 
чрез Учението Си. Той  ще Ви насочи и спаси в предстоящите 
световни промени и катаклизми.

    

4. КАК ДА СЕ СПРАВИМ С 
ЯВЛЕНИЕТО КОВИД

Отговор!

КАТО СЕ ИНФОРМИРАМЕ ЗА VMAT2 респ. ВИМАТ2
Какво е Вимат 2?
Везикулярен моноасид транспортер!

Надявам се, моят Хранител седи над мене и да ми помага 
да разлистя тази информация за да бъда в помощ на моите 
братя и сестри, които тънат в заблуди и които не могат да се 
отскубнат от дълбоките коловози на матричната общество.
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С Божията помощ се надявам да осветля няколко основни 
теми, които ще бъдат вероятно отправни позиции в изяснява-
нето на ЯВЛЕНИЕТО КОВИД.

ДА – ИМА ТАКОВА ЯВЛЕНИЕ.

Само глупак може да отрича нещо, които причинява стра-
дание, изтощение, утежненост и безизходица.

Ковид – това е безиизходица!
Ковид – това е изтощение!
Ковид – това е пропадане в ниските вибрации.

За тези които си мислят, че могат да живеят само по горни-
те вибрационни полета, много се лъжат, рано или късно, те ще 
бъдат принудени да се срещнат с Явлението.

ЗАТОВА И ПИША ТЕЗИ РЕДОВЕ!

СЪРЦЕТО МИ Е ОГОРЧЕНО, ОТ ОСЪЗНАВАНЕТО НА 
ОБСТАНОВКАТА ДОКЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ С ИЗ-
ДЕВАТЕЛСТВАТА НАД ЧОВЕЦИТЕ.

ЩЕ ПОВТОРЯ ЗА ДА СЪМ ЯСЕН:

ИЗДЕВАТЕЛСТВАТА НАД ЧОВЕЦИТЕ!

Плачи ми се и моят Дух е единственият който ме кара да 
устоявам и да започна да пиша тези няколко откъса осветля-
ващи едно явление.

Едно ЯВЛЕНИЕ което трябва да бъде осветлено, но не по 
начин от официалната наука, която говори в момента само 
онова, което и се нарежда и която седейки в коловоза си, не 
допринася с нещо за осветляването на явлението Ковид.
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КАКВО Е КОВИД!

Осветляването е на ход!

Нека започнем с един откъс, свързан с една формула, която 
остава в сянка неизвестна.

vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2)

Наречена е забавна ваксина. Резултати и данни от тесто-
вете. Тест с маймуни. Някои от тях престанаха да се хранят 
и умряха от глад. ИЗГЛЕЖДАХА ТАКА, СЯКАШ СА ИЗГУ-
БИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ЖИВОТ.

Коментар: заради това изречение всъщност се разписах, 
защо ли? Защото Никой досега не е упълномощовал тези 
изчадия, да „творят“ такива неща, които да лишават от 
живот. ПОВТАРЯМ – „ИЗГЛЕЖДАХА ТАКА СЯКАШ СА 
ЗАГУБИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ЖИВОТ.

Продължавам с описание на дяволския експеримент: Веро-
ятно ще има Международен съд, в момента в който обществото 
бъде информирано за това и когато то събере сили да осъзнае 
чудовищността на този експеримент. Да, това е генетиката. Това 
е науката, господа Учени! Дървени глави, които обслужвате ин-
тересите на няколкото олигарси човекоубийци на тази планета.

„Тествани са били 600 щама, избран е най-ефикасният, 
тестван е върху мишки, маймуни и ХОРА. Резултата е нама-
ляване на VMAT2 минимум с до 40 процента от нормалното 
средно ниво – тоест оглупяване с минимум 60 процента.“

Господа лекари и научни работници! Във 20 век миналият 
век, някой си Алберт Швайцер, вероятно неизвестен за по-
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вечето от вас, потънали във вашите търговски дружества и 
здравни каси, този същият Алберт Швайцер предложи една 
декларация за защита на Живота на планетата и че никой ня-
ма право да го отнема. Какъвто и да е живот, на който и да 
е живота! Няма маймуни, няма мишки, няма – ПАЗИ БОЖЕ 
хора! НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ОТНЕМА ЖИВОТА НА 
ТАЗИ ПЛАНЕТА!

И така днес е 21 век, Ковид отделенията са пълни с изклю-
чителни погрешни методи на справяне с това явление. С явле-
нието Ковид се справят по директива, спусната като на едни 
машинни роботи. Някой преди това да е разяснил явлението? 
Кой да го разясни, когато СЗОрганизация мисли за всички 
нас и тя каквото каже! Нали тока, господин Кунчев, вие кои-
то станахте лекар на годината? Жал ми е за такива същества, 
впрегнати в системата, които за пари са готови да затулят и 
последното си човешко изражение, само и само за да обслуж-
ват нейно Величество Системата.

Така, по въпроса за Системата на здравеопазването!

Цялата система на здравеопазването днес е превърната в 
една издрипавяла зависеща от парите, директивите на СЗО 
скрибуцаща система.

Аз така и не разбрах, какво да се прави когато човек има 
Ковид! Говори се само едно и то само едно: Ваксинирай се, 
ваксинирай се! Но този който го улови това явление, какво да 
прави! Вие, господа лекари, какво направихте и какво разяс-
нихте на българският народ!
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Но нека да се върнем в началото!

Защо почнахме с формулата Вимат 2 – ВИМАТ2 – тоест 
ВЕЗУКУЛЯРЕН МОНОАМИН ТРАНСПОРТЕР.

Защото това е била дълбоката цел НА ЕКСПЕРИМЕН-
ТА КОВИД!! Да се парализира горната част на човека и 
да се постави човешкото същество в състояние на една 
маймуна, която да трепери от страх и изтощение.

Впрочем нека анализираме ситуацията на Ковид явление-
то, господа велики доктори!

Най-срещаното явление което аз установих, присъстващо 
при ковид диагнозите – това бе не толкова кашлицата, темпе-
ратурата, липсата на обоняние и вкус, а това е негово вели-
чество ИЗТОЩЕНИЕТО.

Маймуните подложени на този тест, губят желание за живот, 
те оглупяват, превръщат се в безволеви същества, които измират.

Но.....забележете, живителната линия е прекъсната, транс-
портера не работи, защото е бил атакуван от агента. Ето това 
убягва, нали? И убягва още нещо, че паралелно с тази живи-
телна линия, има едно захранване с кислород, което очевидно 
бива нарушено и вероятно то е в основата на това ВЕЛИКО 
ИЗТОЩЕНИЕ.

Ще кажат господа докторите! Изтощението е симптом. Да, 
но този симптом е централен, господа! Освен това ако навър-
жем Вимат2, липсата на кислород и изтощението, какво ще се 
получи!

ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ ОНОВА, КОЕТО НЕ ИСКАТ ОТ СТРА-
НА НА ОФИЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА ДА СЕ РАЗБЕРЕ!
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ЧЕ КОВИД ЯВЛЕНИЕТО, ТОВА Е ПРОСТО ЕДНА ОПЕРА-
ЦИЯ, ЗАМИСЛЕНА С ЦЕЛ, И РЕЖИСИРАНА В НАШИ ДНИ.

Това което ми правеше на мен огромно впечатление, това 
бе голямото изтощение, което имах през дните на срещата с 
това явление. Задавах си въпроса, откъде идва това, откъде 
идва тази апатия!Откъде идва това страхово състояние! Да се 
превърнеш в човешко същество, което мисли за своето оце-
ляване и което да се чуди кой антиобиотик да приеме, защото 
температурата носи дискомфорт, защото кашлицата те потапя 
още повече в ниски вибрации.

Явно господата разработчици на Разработката Ковид /ще 
я наричаме от тука нататък РАЗРАБОТКАТА НА ЧОВЕКО-
УБИЙЦИТЕ, явно те са се прицелили в този основен пункт: 

Да спрат притока на Божествения ресурс, и да оставят 
само един тесен канал свързан с продукцията на рокфе-
леровата медицина. Да оставят един възможен изход на 
населението, и този участък изход да включва закупуване 
на продуктите на официалната медицина. Но генералната 
цел, това е самото ВАКСИНИРАНЕ. ВАКСИНАТА КАТО 
ГЕНЕРАЛЕН ПРОДУКТ! ТЯ ЛИ Е ИЗХОДЪТ – помис-
лете само за това!Може ли когато човек е в състояние на 
безпокойство да си поставя ваксина? И за тази ваксина 
никой не ви дава гаранция за странични ефекти! Е да, но 
това е крайната цел на цялостната операция! Дотогава 
въздухът бива насищан с какви ли не бактерии, водещи 
до пневмонии на горните дихателни пътища! Хората то-
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ва наричат КОВИД всъщност това е пневмонит. Води до 
кашлица, гадене, температура и вече впоследствие до въз-
паление на белите дробове. Всички следи на Ковид водят 
до пневмонията!И нейните хиляди разновидности.

През 2014 година излиза една книга със заглавие „Бо-
лести на дихателните органи и тяхното лечение“ с автор 
Васил Канисков. На страница 237 -242 авторът описва Те-
жък остър респираторен синдром – ТОРС.

Какви са симптомите на ТОРС, ако не същите на КО-
ВИД днес. Годината обаче е 2014 година.

Да, това е ИСТИНАТА ЗА Ковид явлението! ДЪЛБОКАТА 
ИСТИНА!

Но тази дълбока истина не може да се разбере, ако не се за-
почне с Вимат2. Разбирате ли това! Ако не се разбере, откъде 
идва ИЗТОЩЕНИЕТО НА ТЯЛОТО!

За голямо мое учудване когато задавах въпроси на отдел-
ни хора за това изтощение, аз получавах един и същи стере-
отипен отговор. Той идваше или от позоваване на евентуално 
съществуване на пневмонията, или пък от обяснението, че по 
време на болест изтощението е обичайно явление.

Е да, но, когато не можеш да се движиш от изтощение, 
когато нещо те е налегнало до такава степен, че ти просто 
нямаш сили! Това ли е обяснението, господа велики лекари? 
Дишането, притока на кислород. Недостатъчно се обогатява 
кръвта с кислород..........А защо! Откъде идва този недостиг на 
кислород! Прекъсната връзка!
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И вместо тази връзка да се осветли, какво направиха гос-
подата от СЗО! Ами как какво! Изобретиха шлемовете, и рес-
пираторите! И колко хора си отидоха от навиране в тяхните 
гърла на гумени маркучи, които какво трябваше да направят? 
ВМЕСТО ДА ПОДОБРИМ ВРЪЗКАТА НА КРЪВТА С КИС-
ЛОРОДА, НИЕ ТЪРСИМ МЕХАНИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
СНАБДЯВАНЕ С ВЪЗДУХ, СЯКАШ ЧОВЕКЪТ Е КАТО ЕД-
НА АМФИБИЯ ИЛИ БИОРОБОТ, КОЙТО КАТО МУ СЕ НА-
ТИСНЕ БУТОНА, ЗАПОЧВА ДА ДИША.

Това че дишането започва още с излизането от утроба-
та.....е ами те, господа лекарите, явно не знаят, а....иначе знаят 
да получават пари, и то колко от тях получаваха заплати с 100 
хиляди нагоре!

Говорим за продажността на медицинската наука! Говорим 
за едно престъпление в историята на днешното човечество!

Кои са симптомите на Ковид явлението, някой досега опи-
та ли се да ги обясни и да ги подреди!

ДА ГИ ПОДРЕДИ!

Първи основен синдром: ИЗТОЩЕНИЕТО

И все пак ако има един най-често срещан общ знаменател, 
това е нечовешкото и смазващо чувство на умора.

Втори синдром:

Ако масово като най-отличителен симптом за COVID-19 
се посочва кашлицата, която може да се влоши толкова, че да 
изпрати човек в болница и на апарат за обдишване, то един от 
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по-пренебрегваните симптоми е именно чувството на умора и 
отпадналост, което може да се развие до толкова, че човек да 
няма сили за елементарни физически активности, а понякога 
дори да станеш от леглото се превръща в истинско изпитание.

Трети синдром:

Други симптоми на дългия Ковид включват: задух, кашли-
ца (която се усеща като хронична), болки в ставите, напом-
нящи за артрит, болки в мускулите, проблеми със слуха и 
зрението, главоболие, загуба на обоняние и чувство за вкус, 
а в по-тежки случаи – увреждане на вътрешни органи като 
сърцето, белите дробове, бъбреците и червата.

Четвърти синдром: тревожност и страхове

Регистрирани са и случаи, при които продължителната 
проява на симптоми на коронавируса е довела и до проблеми 
с психичното здраве, включително депресия, тревожност и 
проблеми със съсредоточаването и ясната мисъл.

По-интересното в случая е, че лекарите не откриват 
пряка връзка между тежестта на прекараната вирусна 
инфекция и наличието на продължителни симптоми като 
умората и кашлицата.

Дори хората с относително леко изкарана инфекция могат да 
останат с трайни и тежки здравословни проблеми. Вирусът мо-
же да е изчистен от по-голямата част от тялото, но все пак да про-
дължава да се задържа в някои малки "джобове" на организма.

История на грипната епидемия и защо явлението Ковид 
стана така популярно? Целта бе отново да повторим: 
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ЗАБАВНАТА ВАКСИНА или FUN VAX

ДА НАКАРАМЕ НАСЕЛЕНИЕТО ДА СЕ ВАКСИНИРА

ПРИТУРКА

ВИДЕОКЛИПЪТ СЕ НАМИРА В САЙТА ПОСОЧЕН ДОЛУ

FUNVAX

FunVax – съкращението не идва от думата fun (забава, въп-
реки че тези, които я разработват може и да се забавляват), а 
означава Fundamentalism Vaccine. Ваксина срещу религиозния 
екстремизъм. А що е религиозен екстремизъм? Да изгаряш 
книги и библиотеки като Александрийската, да се самовзри-
вяваш заради няколко девственици на оня свят, да си убеден, 
че си свидно чедо на Бога, а хората от други народи са плюн-
ки и животни? Може би – поне за мен това са най-честите 
проявления на религиозния екстремизъм.

Но ученият, водещ презентацията за Пентагона, дава други 
определения. Още в началото на монолога си той не прави ни-
каква разлика между религиозното чувство като цяло и фун-
даментализма (екстремизма). Например той казва: „А тази 
графика ни показва човек, който не е фундаменталист, не се 
определя като религиозен…“ Точно от минута 3:00 на клипа 
монологът продължава с прокарването на същите убеждения:

„Вирусът (който представлява и самата ваксина) ще иму-
низира срещу този ген VMAT2 (наричан още Божия ген) и 
резултатът ще е този, който показах – фанатикът ще бъде пре-
върнат в нормален човек.“
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Казано с други думи, ваксината по химически път и чрез 
въздействие върху допамина, катехоламините, серотонина и 
други невромедиатори ще неутрализира действието на гена, 
свързван с проявлението на религиозните чувства и отноше-
ния. Така всеки, който е вярващ („екстремист“ според цитира-
ния учения), ще бъде превърнат в „нормален човек“ (отново 
според личните убеждения на учения за „нормалност“). Под-
робностите от областта на химията и биологията са от стати-
ята в New York Times.

Тук е важно да се уточни, че от клипа стават ясни още две 
съществени неща: 1) ученият и неговият екип вече са полу-
чили предложение от Пентагона (proposal) за финансиране на 
разработката; 2) ваксината-вирус може да се разпространя-
ва по въздуха, както се разпространява грип, като ученият 
директно прокарва идеята по този начин безогледно да бъде 
осакатено населението на Афганистан и тем подобни „екстре-
мисти“.

За произхода на клипа: Той е заснет от сержант Джоуи 
Ламбарди, бивш член на елитната дивизия с кодово название 
Combat Camera. Както подсказва името, работата на тези вой-
ници е била да записват всичко, което може да послужи на 
военните стратези за взимането на информирани решения: 
тестови полети, лекции, експерименти, тренировъчни мисии, 
поддръжката на техника и т.н. През 2010-а сержантът е за-
писал и още едно видео, което вероятно скоро също ще бъде 
разпространено в интернет. От него щяло да стане ясно, че 
с помощта на междувременно усъвършенстваната ваксина 
FunVax и с благословията на настоящия президент Обама са 
направени първите (успешни?) експерименти в Ирак, Иран, 
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Тунис, Египет и наскоро в Либия. Умишлено опити не били 
правени над Афганистан. А ако се чудите как е разпростра-
нявана ваксината-вирус: чрез разпръскване от самолети. Още 
информация на личния сайт на бившия сержант.

* * *

Излишно е да акцентирам и да натрапвам в каква голяма 
степен предреченото от Щайнер за нашето време вече е един 
факт, с който тепърва ще се наложи да живеем. Ключовото 
тук е, че научаваме що-годе навреме за този пробив на тъмни-
те Духове и хората, чрез които се изявяват. Дължим много на 
американския сержант, който със смелото си действие рискува 
да последва съдбата на един друг „предател“ – редник Брадли 
Манинг, който изобличи някои от военните престъпления на 
Пентагона. Дори да не е прав, че ваксината вече е създадена и 
използвана, приносът му си остава значим – а и би означавало, 
че научаваме за работата по ваксината съвсем навреме.

А особено много продължаваме да дължим и на Щайнер 
за подробностите, които очертават следващите стъпки в раз-
пространението на тази ваксина или другите, които неминуе-
мо ще бъдат създадени на нейна основа. Важна подробност в 
цитата от Щайнер по-горе е, че ще дойде време, когато децата 
ще бъдат имунизирани от ранна възраст срещу „религиозния 
екстремизъм“. Защо? – Със сигурност в един момент на Пен-
тагона и тъмните сили, които дърпат конците на тази военна 
машина, ще им стане ясно, че аерозолното престъпление, 
наречено FunVax, не дава очакваните (масови) резултати.

Работата е там, че ученият от клипа е фанатичен матери-
алист и не е съвсем наясно какво отношение имат гените за 



40

Забранените истини около Ковид  CovID-19

човешките качества и заболявания. Както не е задължително 
една жена, която има „гена за рак на гърдата“, непременно да 
заболее от такъв рак, така и „Божият ген“ не е коренът на ду-
ховността, религиозността и екстремизма. Гените са просто 
средства, а от съвсем други неща зависи дали ще се активират 
гените, или няма да се активират.

Ето какво казва Щайнер в една от лекциите си за вак-
сините:

„Обаче намеренията на Сорат (Сатана) и служещите му 
азурически духове днес се състоят не само в това, напълно 
да откъснат човека от истинския духовен свят, [...] но също и 
да събудят в човека дива ненавист към този духовен свят и в 
крайна сметка към самия Азов принцип. Отхвърлянето на Аза 
от човека води към тази втора смърт, за която в своето Откро-
вение говори Йоан Богослов.“ (Събр. съч. 104, 30 юни 1908 г.)

За да е успешна офанзивата на тъмните духове срещу чо-
вешкия Аз, по-напред трябва да бъдат неутрализирани за-
щитните обвивки на този Аз: физическото тяло, астралното 
и етерното. Ваксини като FunVax са едно оръжие, което, ако 
бъде прилагано в детска възраст, ще действа срещу трите тела 
едновременно! Всичко това, разбира се, налага много по-под-
робни обяснения. Самият факт, че точно сега се оповестява 
информацията за тази ваксина – когато напредвам с писане-
то на книгата „Пришествието на Ариман“ и съм точно преди 
раздела за войната срещу телата – за мен е показателно, че 
трябва да акцентирам работата си именно върху книгата.

Затова актуализациите на сайта ще бъдат силно разредени. 
Наречете го „религиозен екстремизъм“, но „чувствам с Божия 
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си ген“ (колко глупаво звучи, нали?), че от „горе“ искат да на-
правя поредната лека корекция в приоритетите. Но ако разгле-
дате какви мисли занимават и хората, които съм публикувал 
през последните седмици на сайта, ще останете смаяни. Майк 
Адамс писа за злото в науката. Пол Крейг Робъртс писа за то-
ва, че моралът тепърва има да догонва интелекта. Интересни 
съвпадения (!?) по теми и по време…

Тези трудове на различни хора, които започват да мислят в 
една посока, за мен са импулси. А ако сте „религиозен фана-
тик“, бихте говорили и за Провидение!

Любопитна информация:

„За страшни неща си пишем в Телеграма. Нещо много 
по-страшно от чуми, прах от небето, отрови, диктатура.

Става нещо потресаващо, променят се някои хора, всички 
са подменени след истинско набождане.

Някой е срязал – прекъснал нишката душа-тяло и край. Не-
адекватни са, мудни, скучни, не могат една теза да довършат, 
като плоча, която подскача и връща, и пак, и пак.

Зомбита... не ме е страх от нищо, само от едно, някой от 
близките ми да не стане и той така.

От две години в квартала имаме магазинерка, усмихната, 
приказлива, много чевръста. Идея си нямам дали се е “наши-
ла“, но това вече не е същото същество. Една седмица я под-
минавах, мислех че е сестра ѝ или някакъв клонинг. Лицето ѝ 
е все едно без връзка с душата, отпуснато, усмивка вече няма, 
очите все едно празни... друг човек.
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Отдавнашен приятел и съученик... заподозрях го като ме 
лъхна на риба в ацетон, после каза, че се е нашил и то два 
пъти. Говореше само едни и същи неща, даже не ме слушаше 
какво му говоря. Може да бъде само послушен работник, като 
робот е, нищо извън работата му не съществува. Лицето му 
бе... все едно маска.

Става все по-... тягостно, става едно такова притихнало. 
Когато „набодените“, пили си хапчетата над 90%, ето тогава 
вече адът ще ни се стори като купон.

Пазете се от тях, и децата, и животните дори. Те са токсични.

Имам една мечта, това прекъсване на нишката у тях да е 
временно, просто блокатор някакъв. И да се върнат при нас, 
разкаяни, по-чисти, по-човечни. Мисля, че ударна доза МС 
ще ги прочисти и даже върне от отвъдното, в което са в мо-
мента. Не преставайте да се борите за живота.“

ИЗХОДЪТ В АНТИДОТ!

Метиленово Синьо срещу глобалният терор

Откъде се появява МС? Твърди се, че някакъв нацистки 
учен го е направил. Не вярвам на историята, тя е изцяло ма-
нипулирана, от тези които са ни победили, превърнали в роби 
и нарекли това робство, възможно най-цинично... "демокра-
ция". Ясно е кой е победил в последните войни след като има 
ЕС (Четвърти райх) в единна валута, евро, което е пряка функ-
ция на дойче марката и дойче банките. Нацистите измислят 
газовите камери, зарина, нервнопаралитичните и канцероген-
ни пестициди като раундъп, генната модификация на семе-
на, почви, убийството на "вредители". След такава "чудесна" 
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научна биография, няма как да не открият и антидот срещу 
отровите си. И това е МС! По-късно го обявяват за багрило, 
за химикал, а в наши дни на практика са го иззели от аптеките 
за хора, където например свободно се предлага токсичният 
аспирин. 

МС е хлорид. От хлориди човек има нужда след една или 
поредица катастрофални за ТЕРРА-риума ни събития, довели 
до изчезване на вековните гори, засипване на градове и конти-
ненти с глина и разпарчатосани скални гори (пясък). За да ре-
гулираме кръвното си налягане, което не кореспондира с това 
на "планетата", имаме нужда от Натриев и Калиев Хлориди 
(Сол). Имаме 8 пъти по-високо налягане от атмосферното, то-
ест проектирани сме за други планетарни условия. При нор-
мализация на планетарното налягане, бихме могли да живеем 
стотици години, а не някакви жалки 60-80. Глобалните окупа-
тори се борят срещу нормализацията, наричайки я цинично 
"глобално затопляне", ръсейки върху нас коктейл от отрови, 
патогени, гъби, приони под формата на "химтрейлс".
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5. Послания и отговори на въпроси

Отговор на въпроси от Стефан Калайджиев, от 23.11.2021 
г. Отговорът е даден чрез специално подготвен холизатор, то-
ва е Елена Ковачева от гр. Разлог.

1. Каква е нашата възможност за изясняване в общество-
то на темата за глобалното затопляне. Има ли такова, 
както и връзка с аерозолните пръскания от самолетите?

Отговор!

"Много отдавна се дискутира, както и констатира. Естест-
вено е, след като Земята се движи към Нови космически хо-
ризонти. Без приспособяване и промяна няма как да се мине. 
Въпросът и това, което се предприема от вас – хората, да не е 
в ущърб на природата и на самите вас. Вижте, в случая всичко, 
което се прави е от вашите "приятели", които искат да не им 
пречите в пъклените планове и Земята да си остане в това 
измерение. Е, няма как да стане. Само че всичко, което пра-
вят е за сметка на хората и на нея. Пръсканията с аерозолите 
имат точно това предназначение. Всичко са заблуди и измами, 
за което имате безброй доказателства. Как да се реши въпроса? 
Без противодействие от ваша страна мислите ли, че ще ви 
оставят? Заедно, общо, всички! Вие сте по-умни, по-способни 
и най-важното – по-високо. Много сте! Ще намерите най-до-
брите решения. Досега толкова време вие им слугувахте. На-
стъпи Епохата, в която те трябва да ви върнат това, което са 
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ви взели. Т.е. те да ви слугуват. Но ще стане с осъзнаване от 
ваша страна и адекватни, по-добри решения. Но без действия и 
завоюване на правото ви на достоен живот, няма как да стане."

2. Връзката с графеновия оксид, който се намира във вак-
сините и хората все повече го разбират.

Отговор!

"Нали знаете, че планът е известен и всички части в него са 
свързани и се допълват взаимно. Доказателства имате и още 
ще излизат."

3. Докога хората няма да разбират, че ковида е резултат и 
следствие на аерозолните манипулации?

Отговор!

"Болшинствата от хората са в неведение. Това беше целта 
на завоевателя – разделяй и владей и ги дръж в страх и незна-
ние. Ето го и резултата. Като овце поведени на..... Докато не 
се опомнят пострадали от всичките им "екстри."

4. Докога хората ще са толкова оглупели, че да мислят, че 
вирусите са като бълхи, които скачат от човек на човек!

Отговор!

"Възможно ли е човечеството да е толкова оглупяло за ви-
руса? Какво да споделя? Вируси и не само, а също бактерии, 
гъби и други има навсякъде, включително и у човека. Когато 
се развиват хармонична и са в баланс със средата и човека, 
всичко е нормално. Условието е чистота и здрава среда. Нару-
ши ли се, започва преустройство, преструктуриране и превес 
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на едни или други индивиди в средата и човека.. започва се 
от средата и се стига до човека. Т.е. създадени са условия за 
развитието на патогенните организми, чрез които се е поддър-
жал баланс. То става по изкуствен начин чрез променяне на 
средата, чрез излъчване, аерозоли," прочистване" на водата с 
флуор и т.н. Така че, нездравата среда ето до къде ви довежда. 
Отново за изхода – Без общи действия умни и разумни над ва-
шите над вашите сателити с доказване и противопоставяне с 
ваши по-добри решения. Няма как стане. В сила е единството 
на противоположностите, като всеки да заеме своето място. 
Борба е за доказване на Правдата и Истината. Имате помощ. 
Събудете се и я използвайте за доброто на всички и всичко. 
Заедно с целенасочени общи действия. С включени енергии, 
доказателства, петиции по всички фронтове. кой за каквото е 
готов и за което е подготвен идвайки тук, на земята. Събуж-
дане ви е нужно и намиране на задачите, за които сте дошли в 
името на общото ви спасение и проспериране.

Това е за сега. Вашият баща."
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П О С Л А Н И Е О Т 04.11.2021 г.

Препрочитайте посланията от 1- ви. Все ще има нещо, кое-
то 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 
задачи трябва да осигуряват условия за Ново строителство 
на обществото, което ще бъде в състояние да започне въз-
становяването на икономиката на страната. Не вярвайте 
на празни обещания. Ще ви дадат толкова, за да ви вземат два 
пъти повече. Стига заблуди и измами. Вижте Унгария и някои 
други, които са се откопчили от лапите на МВФ въпреки, че 
и така е фалирал. Всичко ще бъде на други основи, но до то-
гава 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 дру-
ги. Анулиране на концесиите като сключени незаконно и без 
допитване до народа, и връщане на заграбените национални 
богатства. Много насъщни въпроси ще излизат като здраве-
опазване, образование, но икономиката е предхождаща. Тук 
намесата на добри специалисти -международници е нужна.

Събиране, събиране, събиране и разпределяне на задачите 
по приоритети. Кой където е компетентен, там да се вклю-
чи. Точни, конкретни задачи с кратки срокове за изпълнение. 
Време за губене няма. Виждате колко сте изостанали и закъ-
сали. Ковида е само повод за вашия фалит. Не им се ловете на 
плановете и лъжите. Гледайте крайната цел, която гонят.
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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.

П О С Л А Н И Е О Т 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 поетите отговорности пред нас, пред света и Вселената. 
Не е малко, нали? Затова сериозно и подобаващо трябва да се 
подготвим. Коя е най-важната задача, към която сме длъж-
ни да се насочим? Разбира се, че е за ориентацията наша. 
Нека да не се заблуждаваме. Знаем, че има задачи Земни, как-
то и задачи Космични. На България е отредена специална 
мисия, която трябва да изпълни. Тя е да поведе човечест-
вото в НОВАТА ЕРА НА ВОДОЛЕЯ. Тя е Духовния креди-
тор на човечеството. И е отредено да изпълни задачата си 
ЗАЕДНО С РУСИЯ И ДРУГИТЕ СЛАВЯНСКИ НАРОДИ. 
Какво следва от това? Всеки миг е важен, всяко време е реша-
ващо. 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. Ори-
ентацията 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 
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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 БЪЛГА-
РИ – ЮНАЦИ! ТОВА Е ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО! ТОВА 
Е ЗАРЪКАТА НА БОГА!

Вашият баща и още Беинса Дуно.

П О С Л А Н И Е О Т 31.10.2021 г.

И. много интересен и съществен въпрос задава. Нали не 
се съмняватe, че правим всичко възможно. Докато вие спи-
те, ние прочистваме въздуха. Колкото до формулите, много 
важно е изразеното намерение. От там следват и съответ-
ните действия и резултати. Той го знае и чувства добре. Из-
казаното 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 заедно ще 
ви бъде по-леко и приятно. А сега очакваш поредното посла-
ние, 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 много 
бурен и динамичен и никой не би могъл да остане безразли-
чен 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 



50

Забранените истини около Ковид  CovID-19

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 разочаровани. 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 динамиката на про-
цесите, които вървят. А те са глобални и ние все по-често ще 
трябва да се съобразяваме с тях. Зависими сме от много фак-
тори 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 
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 съответно рабо-
тоспособни. Виждате ли разликата колко е тънка и колко 
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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 класациите, 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? Ес-
тествено, че на нас самите. Защото никой няма да дойде да 
ни почисти това, което сме натворили. Никой няма да дойде 
да ни поднесе на тепсия това, от което имаме нужда. И ни-
кой няма да се погрижи за нас, ако ние сами не се вземем в 
ръце. Всички до един, заедно. Защото 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 геноцид, който се води срещу нас. 
Някой да ни насили за НАТО, ЕС и САЩ? Не. Ние добро-
волно ги приехме с всичките си лъжи и измами.

Дотегна ни да бъдем с Русия и другите страни от соц. лаге-
ра. Не ни хареса да бъдем между първите в света електронни 
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 върне 
назад и едно поколение тотално е изгубено, потрошено, както 
старите хора го казват. А това е грешно, пагубно, жалко за 
цялата страна, за целия народ, което много години ще носи 
своите отрицателни последствия. Това не ориентиране, не-
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спокойствие, търсене на решения извън страната, е меко каза-
но страшно, защото опира до всяко семейство, до всеки 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 обвинение, а повод 
за дълбок анализ за всяка клетка, семейство, населено място, 
държава. Къде е нашата перспектива, нашето бъдеще? Така 
ще може ли да се продължи и от къде да се започне? Стига лъ-
жи, измами, ощетяване, хомот и робия! Не ви ли дотегна? Не 
се ли измъчихте? А на вашите деца какво бъдеще им спретна-
хте? Да бъдат свободни в окови. Така ли? На това ли ви уче-
ха вашите предци? Такъв пример и поведение ли ви дадоха? 
Баста! На кой слугувате, драги? Чии интереси защитавате? – 
Лоши сме били. Грозни сме били. Искаме само, а не ви сер-
вираме на тепсия. СВОБОДАТА, САНЧО, СЕ ЗАСЛУЖАВА. 
ТЯ СЕ ОТВОЮВА! Всичко друго са лъжи и измами. Е, на та-
зи действителност, тези мисли. Животът 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.
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6. Новата азбука

Беседа от Учителя изнесена на връхМусала, 13 юли 1924 год.

Ще ви задам следния въпрос: По-добър ли става човек, 
като плюва на земята? За себе си той се освобождава от съ-
бралата се плюнка в устата, но не подозира, че с това обижда 
земята. Колкото за това, че става по-добър, не е право. Вие 
плювате навсякъде и все за Господа мислите, или за Хрис-
та, или за Любовта. Ако искаш да плюваш, изкопай си една 
малка дупка в земята, там да плюеш. После зарови плюнката 
с пръст, да не се вижда. Когато размишляваш за Господа, не 
трябва да плюваш. – Защо? В това време те придружават доб-
ри духове – отпред, отзад, отляво, отдясно. На която страна и 
да плюваш, все ще плюваш на някой дух и ще го изпъдиш. В 
края на краищата ти оставаш сам. После питате: Защо Учи-
телят не ни говори? Много просто, аз виждам всички духове 
оплюти. Това не е алегория, но действителност. Ето защо, ка-
то речеш да плюваш, спри се пред себе си и помисли. Пред 
тебе стои едно висше същество, помисли за него, не бързай да 
плюваш. Това знаят и светските, и духовните хора, но понеже 
духовните имат по-голяма свобода, мислят, че са свободни да 
плюват навсякъде.

Сега, като говоря за плюването, ще кажете, че изнасям 
факти, които отговарят на известна алегория. Не, това е факт, 
който има значение както за физическия, така и за духовния 
свят, но вие не искате да знаете за това. Важно е на вас да е 
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добре. За другите не искате знаете. Че плювате върху някой 
ангел, това не ви интересува. Казвате: „Ангелът е горе, в ду-
ховния свят, моята плюнка не го засяга“.

Ще ви задам още един въпрос: Какво става с вас, като пи-
ете вода? Ставате ли по-добри? Отговаряте: „Като пия една 
чаша студена вода, става ми добре, уталожвам жаждата си“. 
Обаче на водата не е добре. Ти пиеш чиста, планинска вода, 
като кристал, а тя излиза от тебе нечиста. Водата казва: „Ако 
човек става по-добър, не съжалявам, че правя жертва. Не ста-
ва ли по-добър, жертвата ми отива напразно“. Когато водата 
влиза и излиза от човека, а той отправя погледа си към Бога, 
тя се радва и казва: „Радвам се, че жертвата, която направих, 
не отиде напразно“.

Питам: Когато децата се събират около баща си, стават ли 
по-добри? – Не стават. Напротив, те стават по-лоши. – Защо? 
Защото тогава се проявяват затаените им желания. Всички се 
трупат около него, скачат, радват се, изказват любовта си. Оба-
че това е користолюбие. Всички гледат към джоба му, дано 
отвори кесията си и им даде нещо. Бащата показва разполо-
жението си към тях – вади кесията си и дава. Мислите ли, че 
бащата не вижда тяхното користолюбие? Всичко вижда той, 
но мълчи. Децата казват: „Щом ни е родил, баща ни е длъжен 
да дава“. Значи децата се налагат на баща си и го задължават 
да дава. Бащата се страхува, че един ден децата ще пораснат и 
ще го съдят. Той дава, за да има мир вкъщи; мир, който се из-
купва насилствено. Децата са като разбойници, които хващат 
сина на някой богаташ и пишат на бащата: „Синът ти е при 
нас. Ние го пазим, той няма да умре“. – Защо не искат да ум-
ре? Защото в противен случай няма да вземат десетте хиляди 
лева, които искат от бащата. Той праща сумата, срещу която 
пущат сина на свобода. Синът пита баща си: „Радваш ли се, 
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татко, че си дойдох?“ – „Радвам се. Ти видя едни разбойници, 
а аз виждам своя разбойник. И ти дойде при мене по същия 
начин.“ Питам: Като взеха парите, разбойниците станаха ли 
по-добри? Не станаха. – Като се върна при баща си, синът 
стана ли по-добър? Защо Провидението даде този изпит на 
сина? Хванаха го разбойниците и го върнаха. После го пита-
ха: „Добре ли ти беше при разбойниците?“ – „Как можеше да 
ми бъде добре? Благодарение на баща ми те ме освободиха.“ 
Сега как се отнасяш към него? Ти го връзваш и измъчваш. Ка-
то беше при разбойниците, ти молеше: „Татко, дай 10 хиляди 
лева, да ме освободят“. Сега вие може да изтълкувате този 
пример духовно. Бог, след като ни е освободил от материя-
та, от страданията на ада, ние слизаме на земята и казваме: 
„Защо да не си поживеем малко?“ – Поживееш си, но после 
разбойници те хванат, и ти казваш: „Татко, искат 10 хиляди 
лева да ме освободят“. Ти се молиш, плачеш, но Господ не 
ти отговаря. Обаче, щом дойдат парите, разбойниците те пу-
щат. Вие сте ученици и посещавате редовно училището. Защо 
отивате на училище? За да вземете нещо от учителите. После 
напълвате торбите си, пръсвате се по домовете си и казвате: 
„Не искаме вече да ходим на училище“. Защо? Не постъпвате 
ли и вие като децата, които се качват на ябълката, докато има 
плодове. Щом я оберат, те я напущат. Докога престават да по-
сещават ябълката? До следната година, докато ябълката роди 
отново. Следователно, ако по този начин отивате на училище 
и учителите ви са умни, те ще ви дават толкова, колкото и вие 
давате. Ако храниш една патица с царевица, като я заколиш, тя 
ще ти даде царевично месо. Ако я храниш с жито и я заколиш, 
тя ще ти даде житено месо. Храниш ли я с червейчета, тя ще 
ти даде месо, съответно храната, която е приемала. Може ли 
господарят да изисква от слугата си погача от житено брашно, 
щом му е дал царевично? Както и да постъпва с него, както и 
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да го бие, царевичното брашно не може да се превърне в жи-
тено и обратно: житеното брашно не може да се превърне в 
царевично. Щом е така, защо господарят бие слугата си?

Синът отива при баща си сърдит, недоволен, а очаква баща 
му да го посрещне с любов. Това е все едно господарят да 
изисква от слугата си да му направи погача от житено браш-
но, след като му е дал царевично. Възможно ли е да дадеш 
едно нещо, а да изискваш от него да излезе друго? Права е 
пословицата: „Каквото посееш, това ще пожънеш“. Има и 
друга пословица: „Каквото правиш, това намираш“. Тя е вяр-
на в известни случаи, а не абсолютно. Например господарят, 
като по-силен, бие слугата си, кара го да меси хляб, да носи 
вода, да чисти къщата. Слугата върши всичко това, а в замяна 
получава бой от господаря си. Значи господарят постъпва зле, 
а получава добри работи. Ябълката дава безкористно своите 
плодове и ако останат една–две ябълки на нея, децата идат с 
пръти и очупват клонете ѝ. И тук пословицата не е вярна. Тя 
дава с любов плодовете си, а децата чупят клонете ѝ. Богат 
човек си, носиш в джоба си златни пари. Среща те един беден. 
Ти му дадеш една златна монета. Той казва: „Не знаеш ли, че 
имам жена и деца? Защо ми даваш само една монета? Дай ми 
още!“ Даваш още една, но той не се задоволява. – „Дай още!“ 
Ти даваш, той още иска и започва да ти се заканва. Най-по-
сле си казваш: „Благодаря, че не ми взе живота“. Има случаи 
в живота, когато даваш всичкото си богатство на човека и в 
замяна на това той казва: „Много ти благодаря“. Питам: Това 
достатъчно ли е? Какво означават думите „много ти благода-
ря“? Казваш: „Аз съм доволен от този човек – благодарих му“. 
Много скъпо продаваш думите си. Колко струва думата „бла-
годаря“? Лесно се освободи с думата „благодаря“. На когото 
да дадеш хиляда наполеона, и той ще ти благодари. Какво ще 
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стане с този, на когото си взел парите? Той ги е спечелил с 
труд и като ти ги даде, започва да страда. Иде зима, той няма 
въглища и дърва, няма зимовище, няма дрехи. Без да иска, то-
зи човек ще каже за тебе: „Дойде един и ме обра, и то в името 
Божие. Сега моите деца гладуват, ходят боси и голи. В замяна 
на това той ми каза само една дума и си отиде“. – „Каква беше 
тази дума?“ – „Благодаря.“ – „Скъпо ти коства тя.“

Това, което ви говоря, са случаи, които стават всеки ден в 
живота. Не ви говоря нещо отдалечено от вас. Аз съм близо 
до вас, а не някъде в духовния свят. Дойдат, оберат те дели-
катно, а после благодарят на думи. Друг иде и казва: „Хайде, 
Господ дава на тебе, а ти на мене“. Защо да не каже обратното: 
„Господ дава на мене, пък аз на тебе“. Дойде някой при тебе 
и ти казва: „Слушай, аз се молих на Господа за тебе, сега ти 
ще ми дадеш от своето благо“. Това не е разрешение на зада-
чата. Ще излезе, че ти правиш Господа слуга. Взимаш заеми 
оттук-оттам и заставяш Господа да плаща твоите дългове. Аз 
бих постъпил другояче. Като получа известно благо, ще кажа: 
Братко, ела да си разделим благото. Казвам: Откажете се от 
господарството, от заповядването. Чудя се на хората, които се 
опитват да заповядват на Господа. Казваш: „Аз се помолих на 
Господа да помогне на еди-кого си. На мене се дължи неговото 
благословение“. Според мене Бог едва ли е чул тази молитва, 
но сам пожелал да помогне на този човек, да не вдига толкова 
шум. Казваш, че Бог чул молитвата ти, че Той ти е прогово-
рил отвътре. – На кого Бог не е проговорил? Той говори и на 
птичката. Като възприеме този говор, тя бяга далеч от ловеца, 
който е насочил пушката си към нея. Божественият глас пази 
всички живи същества от зло. Нещо отвътре ти нашепва: „Ще 
ме слушаш“. Ако не обърнеш внимание, зло те очаква.

Сега и аз ви обръщам внимание да се вслушвате във въ-
трешния глас. Не мислете, че както вървите, ще излезете на 
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прав път. Вие сте се качили високо, на едно кубе, направено 
от лед. Слънцето ви огрява и ледът постепенно се топи. И 
храмът е от лед. Като се топи храмът, и кубето се топи. С него 
заедно вие се смъквате все по-надолу. Защо ви е този леден 
храм? Докога ще седите на леденото кубе? Кажете си: „Ние 
не се молим в ледени храмове и не седим на ледени кубета“. 
Когато Бог ви проговори отвътре, ледовете ще се стопят и 
цветята ще поникнат.

Повтарям: Няма живо същество в света, на което Бог да 
не е проговорил. Важно е за вас да различавате кога Господ 
говори, кога духовете ви говорят. Много пъти ви е говорил 
Бог, но вие сте давали ухо повече на другите гласове – обър-
кали сте гласовете в себе си. – „Защо сме се объркали?“ – 
Защото ухото ви е притъпено, не можете да чуете тихия глас 
на Бога. Духовете са гърлести, те говорят високо, за да ги 
чуете. Не е лошо, че чувате гласовете на духовете. И те изли-
зат от Бога. Казваш: „Бог ми проговори“. – Какво ти каза? – 
„Да взема торбата на приятеля си, да взема хляба и храната 
му за себе си.“ – Тогава и разбойникът, който убива хората, 
ще каже, че Бог му е проговорил. Който отива на църква, и 
той казва, че Бог му е проговорил. И майката, като отглежда 
децата си, казва, че Бог ѝ е проговорил. И бащата, като но-
си хляб, месо, сирене у дома си, и на него Бог проговорил. 
Значи, на всички говори Бог, но в този говор има нещо осо-
бено, а не както в говора на обикновените хора. Бог говори 
на човека при специални случаи и навреме. Когато никой 
не може да му помогне, Бог тихо му проговаря и му помага. 
Соломон казва: „Има време за всяко нещо“. Христос казва: 
„Открил си истината на младенците, а скрил си я от мъдре-
ците“. Младенците са смирените. Някой ще каже за себе си, 
че е от младенците. – Дайте му власт, дайте му пари и слуги 
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на разположение, да видите какво ще направи той. Казват: 
Дайте власт на човека, да видите какъв е.

Казано е в Евангелието: „За всичко благодарете!“ Може ли да 
благодари онзи, когото пекат на ръжен? Аз съм наблюдавал как 
българите пекат на ръжен прасе или агне. Като въртят прасето в 
огъня на една и на друга страна, от време на време го намазват 
с масло, да се зачерви добре. Ще кажете, че така се прави с пра-
сето, с агнето – те са животни. Не е така. Като влезете в живота, 
ще видите, че Бог постъпва еднакво с всички. И кокошката, и 
агнето, и прасето чувстват. И те страдат. Наистина страданието 
на човека се различава от това на животните, но всички живи 
същества страдат. Ще кажете, че и човек трябва да мине през 
огън. – Не е така: Човек може да се учи и без печене.

Какво придобива човек, когато отиде с празна стомна при 
извора или при чешмата? В случая стомната придобива, а не 
той. Тя е била празна и се напълва. Като я занесеш вкъщи и 
започнеш да пиеш от нея, и ти придобиваш нещо. Интересно 
е, бил си на извора, но не пиеш направо от него, а от стом-
ната. Коя вода е по-хубава: тази от извора, или от стомната? 
Мислите ли, че вашите стомни са по-хубави от Божествени-
те стомни? Изворът представлява Божествена стомна, която 
постоянно изтича. Човешката стомна се пази да не изтече из-
веднъж. Оттук вадя следното заключение: всички непреривни 
неща са Божествени, а всички преривни – човешки. Обичаш 
някого, но един ден той те обиди. Веднага любовта ти се пре-
късва. Казваш: „Едно време имах любов, обичах всички хо-
ра, но сега никого не обичам“. За да разбереш каква е твоята 
любов, иди при извора, да видиш как постъпва той. Колкото 
и да го ругаеш, както и да постъпваш с него, той си тече и 
непрекъснато дава. Той носи любовта и казва: „На никого не 
се сърдя, от никого нищо не искам“. Колкото и да го калят, 
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той сам се чисти. Направете същото на един човек и вижте 
как ще постъпи. Ако днес ви дава вода, на другия ден ще спре 
даването. Човешкият извор ту тече, ту пресъхва. Ти плачеш 
пред пресъхналия извор и казваш: „Пресъхна Божественият 
извор!“ Не, щом пресъхва, той е човешки извор. Божестве-
ният извор никога не пресъхва. Казваш: „Изпразни се сърце-
то ми. Изпразниха ме хората!“ Не се изпразни сърцето ти, но 
стомната ти се изпразни. Хората взеха от тебе това, което ти 
си взел от тях. Лесно се празни човешката стомна. Като нале-
еш няколко чаши от нея, естествено е да се изпразни. Кой те 
изпразни? – Ти сам. Ти даде това, което си взел някога. Кой 
от вас е дал нещо от себе си? Ти взимаш от хората това-онова 
и лесно се изплащаш. Думата „благодаря“ те спасява. Ти си 
взел тази дума назаем от баща си. Баща ти казваше „благода-
ря“ и ти казваш същото. Баща ти се мъчи, труди се, поти се, 
а ти взимаш наготово от него и даваш. После казваш: „Татко, 
направих едно добро. Доволен ли си от мене?“ Така се хвалят 
всички деца. Не, ти трябва да направиш добро от своето. Кой 
досега е дал нещо от себе си? Желая всички, които ме слушат 
днес, да помислите върху това и да си отговорите.

Слушам някой да казва: „Аз много обичам Учителя, но той 
не е познал още моята любов“. Чудни сте вие! Аз проповядвам 
следното: Само Бог е Любов. Вие ми носите вода в стомната и 
аз поглеждам към нея да позная, Божествена ли е водата или 
човешка. Ти носиш стомната с вода и си мислиш: „Учителят 
все ще ми плати нещо“. Значи ти продаваш Божията Любов. 
Пред мене се изпречват двама души: един с голяма чаша, а 
друг – с малка, и двете пълни с вода. Първият казва: „Ето, 
Учителю, моята чаша е по-голяма от неговата. Обърни вни-
мание какво ти носи“. Иде трети, носи пълна стомна с вода и 
казва: „Ето, аз нося цяла стомна“. Първият и вторият са недо-
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волни от третия, с пълната стомна, и казват: „По-добре малко, 
но хубава вода“. Според мене дали водата е в чаша или в стом-
на е все едно. Водата не е ваша. Щом е така, не изнудвайте 
хората, не се налагайте със своята любов. Човешката любов е 
привидна. Казано е в Писанието: „Който даде една чаша вода 
в името на Бога, той няма да остане без заплата“. Къде става 
това? На небето, в Божествения свят. Във великия Божествен 
свят тази чаша не е обикновена, а жива, която постоянно се 
пълни и изпразва. Сега, като говоря така, ще си кажете: „Кол-
ко лоши хора сме ние!“ Не е въпрос колко сте добри или ло-
ши. Важно е, че вие сте длъжни да си направите една къща 
от тухли. Всяка тухла да бъде номерирана и като строите, да 
поставите всяка част на мястото ѝ. Днес вие градите, но не 
обръщате внимание на номерацията. Като направите къщата 
си, виждате, че нещо не си съвпада. Събаряте къщата и започ-
вате отново да градите. Частите пак не се съвпадат – отново 
градите. После пак събаряте. Така градите и събаряте и в края 
на краищата нищо не излиза. Казвате: „Тухлите и гредите не 
са хубави“. Хубави са те, но вие не обръщате внимание на но-
мерацията им и обърквате техните места. Това се отнася както 
до физическия, така и до Божествения свят. И там човек гра-
ди, като спазва правилата на Божествения свят. Човек има три 
вида отношения към Бога: първото му отношение е във физи-
ческия свят – с тялото си. Второто му отношение е със сърце-
то си, т.е. с чувствата – в астралния свят. Третото отношение 
е в умствения свят, с мислите си. Значи човек има отношение 
към Бога със своето тяло, със своето сърце, със своя ум.

Често питате какво представлява Божията Любов, как се 
изявява тя на земята. – Много просто. Божията Любов се пре-
дава чрез тръби, както се предава водата от едно място на дру-
го. Ето водата на Рилските езера може да се прекара чак до 
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София с помощта на здрави, хубави тръби. Те ще се радват, 
че хубавата рилска вода минава през тях. Всъщност, водата 
е определена за разумните същества, те да пият, а тръбите 
служат само за проводници. Такова нещо представляват хо-
рата по отношение на Божията Любов. Те са проводници на 
Любовта, а самата Любов е определена за други. Тя отива на 
друго място. Ако канализацията е негодна, ще ви изхвърлят 
навън и ще ви заместят с нови тръби, по-хубави и по-здрави. 
Децата ще дойдат с чукчетата си и ще започнат да удрят върху 
вас, докато един ден съвсем изчезнете. Всеки човек е важен и 
необходим дотолкова, доколкото минава през него Любовта, 
както водата през тръбите. Щом го заместят с нова тръба, той 
е вече негоден за живота. Божията Любов слиза от Божестве-
ния свят в ангелския, но първо слиза в човешкия свят и оттам 
се качва в ангелския. Такъв е пътят за проява на Божията Лю-
бов. В човешкия свят любовта е неустойчива и преходна, а в 
ангелския – тя е постоянна и устойчива. Това, което наричате 
на земята любов, не е никаква Любов. То е проява на две усе-
щания: светлина и топлина, придружена с влага. Топлината е 
признак на Любовта, но не е Любов. Дето има топлина, има 
и влага. Дето има влага, там се проявява животът. Значи при-
знаци на Любовта са топлината, влагата и животът. Дето има 
тези прояви, там има и движение.

Сега, ако искате да знаете, доде сте дошли, ще ви кажа 
следното: Всеки от вас има по една стомна, но напусната, в 
смисъл пълна с утайки. Стомната на едного е от желязо – ръж-
дясала е; на друг – от мед – позеленяла; на трети – от калай – 
окислена, а на четвърти – от глина – наслоена е с нечистотии. 
Ето защо стомните на всички хора са стеснени, не събират 
много течност. Те трябва да се очистят. Казвам: Сега има вече 
нови стомни, направени от чиста, прозрачна материя. Старите 
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стомни ще дадете на децата да си играят с тях – те са замърсе-
ни, не могат да се употребяват повече. – „Тогава да продадем 
старите си стомни.“ Можете да ги продадете, можете да пра-
вите каквото искате, но те не влизат вече в употреба, животът 
ги е бракувал. Ще приведа този образ на съвременен език. Но-
вата стомна подразбира нов възглед. Той трябва да бъде такъв, 
че да разшири живота във всяко отношение. Новата канализа-
ция не търпи стари тръби. Нова църква не се прави с крадени 
камъни и с пукнати камбани. Младата булка не се венчава със 
скъсани дрехи. По остри камъни бос не се ходи. – Кои са ост-
рите камъни? Това са острите, силните думи. „Ей ти, мари, 
слушай!“ – Това е остър камък. „Ами ти, мари!“ – Друг остър 
камък. Кой не е „мари“? „Мари“ значи да мараш, да цапаш. 
Кой не мара, т.е. кой не цапа, не петни?

Една жаба си подала главата над блатото и почнала да кря-
ка. В това време се показала друга, по-голяма и по-гърлеста 
жаба и казала: „Ти не можеш да пееш. Не знаеш ли как ни учи 
нашият професор?“ И почнала тя да се надува повече и да 
кряка. Покрай блатото минавал един певец. Чул той силното 
крякане на жабите и си казал: „Само един камък да хвърля 
във водата и ще разваля концерта им“. Често и вие се събира-
те, молите се, пеете и мислите, че като вас певци няма. Мине 
край вас един дявол, хвърли камък, вие затихнете и хайде във 
водата! Какво страшно има в камъка? Някой хвърли камък 
върху вас и вие се спуснете на дъното. Казвате: „Като се скри-
еш във водата, така ще се спасиш“. Не е вярно това. Ако една 
птица, кацнала на клона, се намира пред опасност, къде ще се 
скрие? Ако ѝ кажа да се скрие във водата, прав ли съм? Пти-
цата знае как да се спаси. Тя хвръква нагоре, камъкът не може 
да я настигне. Значи жабите имат един метод за спасяване – 
водата, а птиците имат друг метод – въздуха. Как се спасяват 
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хората? Когато дяволът хвърли камък върху тях, те го взимат, 
турят го настрана и продължават да си пеят. Дяволът хвърля 
друг камък, те турят и него настрана и пак си пеят. Най-после 
дяволът казва: „Заболя ме ръката да хвърлям камъни. Тези не 
са нито като жабите, нито като птиците“.

Да, това са разумните певци – хората. Те не могат да се 
спасят във водата, нито във въздуха. Човек си служи с раз-
умната воля. Той не вярва в злото, но като дойде при него, 
колкото и да е голямо, ще го посрещне и ще го тури настра-
на. Четох в едно спиритическо списание следното: Събрали 
се няколко спиритисти на сеанс, да викат духове. Те искали 
да видят нещо необикновено – някакво чудо. Стаята била 
пълна с гости, интересуващи се. По едно време се явил един 
слон. Това бил дух, материализиран във формата на слон. 
Присъстващите, като видели това необикновено явление, 
изплашили се и избягали от стаята. – „Защо бягате?“ – „В 
стаята има слон, не влизайте.“ По-смелите се решават да 
влязат и не виждат никакъв слон. Казвам: Човек не може да 
разреши мъчнотиите си като жабата; не може да ги разреши 
и като птицата. Той ще ги разреши по пътя на разумността и 
Любовта. Следователно, ако отида при един извор с Любов, 
и той ще ми даде с Любов да пия от него. Дето и да съм на 
планината, ако имам Любов в себе си, веднага ще намеря 
извор на пътя си и ще уталожа жаждата си. Божията Любов 
върши чудеса. Дето е Любовта, там жадни няма. Нейната 
вода тече изобилно навсякъде. На всеки ше се даде толкова 
вода, колкото му е нужно.

Сега, като сме дошли на Рила, при тази хубава обста-
новка, пак можете да се оплачете от нещо. От какво ще се 
оплачете? Че не сте спали. – Защо не спахте? – „Студено 
беше.“ – Как е възможно при толкова ясна, светла нощ, при 
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толкова свеж въздух и силен огън да не спите? Кога можете 
да спите? Ако е облачно, ще кажете, че има голяма влага, не 
може да се спи. Ако нощта е ясна, светла, пак не може да 
спите – студено било.

Значи все ще се намери някаква причина, която да попречи 
на желанието ви да си поспите. Ако една семка падне на пътя, 
ще израсте ли? Няма да израсте. Друг е въпросът, ако някой я 
вземе и я посади в градината си. Семка, посадена на пътя, ни-
кога не израства. Следователно, всяко желание, което не може 
да се реализира, е посято на пътя. Щом е така, защо не си 
признаете истината? Ако не можете да реализирате мисълта 
си, и тя е посята на пътя. Ако правите 99 безрезултатни опита, 
трябва ли да разоравате пътя?

Тук, на Рила, ще изучавате закона за смяна на енергиите. 
Той гласи: След всяка любов иде омраза. След студеното вре-
ме иде топло, а след топлото – студено. Този закон е главно 
за физическия свят. Същият закон се отнася и към духовния 
свят. Той има отношение не само към хората, но и към всич-
ки живи същества – растения и животни. Достатъчно е да се 
смени настроението на човека, за да се смени състоянието и 
на клетките. Този закон е общ както за частите, така и за цяло-
то. Когато става известна промяна в природата, едновременно 
става промяна и във всички живи същества. Тази част на Зе-
мята, която се огрява от Слънцето, е топла; която не се огрява, 
е студена. От това зависи да бъдат и телата топли и студени. 
От студа материята се сгъстява, сцеплението между частици-
те се увеличава, а енергията се намалява. Когато материята се 
разредява, сцеплението се намалява, а енергията се увелича-
ва, казваме, че тялото е нагорещено. Може ли при сгъстяване 
на материята да очакваш разширяване на тялото? Не може. 
Следователно, при сгъстяване на материята резултатите са 
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едни, при разредяване – други. Това са два противоположни 
процеса, еднакво важни и необходими.

Казвам, че силната любов произвежда силна омраза. В слу-
чая омразата е временен, частичен процес. Човек мрази няко-
го, защото той му е причинил известно страдание. И обратно, 
той обича даден човек, защото му е причинил радост. Питам: 
Когато човек страда или се радва, става ли по-добър? Когато 
страда, човек не става нито по-добър, нито по-лош. И като се 
радва, пак е същият закон. Важно е, като страда, да престане 
да страда. И като се радва, да престане да се радва. Ще каже-
те, че тази мисъл е трудна за разбиране. Трябва да ви оставя 
сами да мислите върху нея, но ще ви помогна малко. Искам 
да кажа, че и страданието, и радостта са временни процеси. 
От гледището на Божествения свят те са залъгалки. Напри-
мер искате да назначите някого владика. Събират се хората 
от неговата енория, отиват в дома му и го канят да заеме пос-
та си. Обаче виждат, че той си играе с дървени кончета, като 
малките момченца. Какво очаквате от този човек? Може ли 
той да стане владика? Докато се забавлява с кончета, нищо не 
може да се очаква от него. Какво ще кажете за момата, която 
се цанила за слугиня в един богат дом, а още продължава да 
играе на кукли? Господарката ѝ я вика, иска от нея да свърши 
една работа, а тя шие роклички на куклата си. Каква работя 
ще свърши тя? Господарката е недоволна от нея, не иска да 
ѝ плаща. Слугинята се оплаква от господарката си, че била 
жестока, не обичала да плаща. Коя от двете има повече право: 
господарката или слугинята?

Всички хора са дошли на земята да служат на Бога и да се 
учат. Въпреки това те си играят с кончета и кукли и ако гос-
подарят им ги бие, те викат, оплакват се, че са нещастни. Ще 
кажете, че и Христа биха. Да, биха Христа и Го разпнаха, за-



67

Забранените истини около Ковид  CovID-19

щото си позволи да счупи куклите и кончетата на някои видни 
евреи. Те Го запитаха: „Как смееш да чупиш куклите и конче-
тата ни?“ Той им каза: „Вие сте дошли на земята да служите 
на Бога в Дух и истина, а не да си играете с кукли“. – „Как 
смееш да нарушаваш стария ред на живота ни? Как смееш 
да възставаш против Моисея? Кой те е пратил на земята? Не 
знаеш ли, че нашите кукли са свещени?“

Като ме слушат да говоря, някои казват: днес Учителят 
разви такава теория, че колкото свещени идеи имахме, всич-
ките изчезнаха. Това са свещените теории на куклите. Ако 
Учителят ви може да разруши една Божествена идея, сама по 
себе си тя не е Божествена. През колкото по-големи изпита-
ния минава една Божествена идея, толкова повече тя расте и 
се укрепва. Божественото никога не умира. Мислиш ли, че 
ако напишат името ти на една църковна камбана, това ще ти 
помогне да свършиш училището с успех? Ред години камба-
ната ще бие, богомолците ще се молят, но нито биенето на 
камбаната, нито молитвите на богомолците ще ти помогнат. 
Камбаната ще си бие „дин-дан“, добрите хора ще се молят, 
но ти няма да придобиеш знание. Те могат да ти дадат хляб, 
да не гладуваш, но ще останеш невежа. Името ти не трябва 
да бъде написано на камбана и от добрите хора не очаквай да 
се молят за тебе, но сам учи. Добрият човек се моли първо за 
себе си. Работливият работи пак за себе си. Не мисли, че като 
работи, тебе има предвид. Всеки човек работи за себе си. Ще 
бъде смешно да дойдеш при мене и да ми кажеш: „Учителю, 
ти знаеш законите, виждаш надалеч. Кажи ми, като съм напи-
сал името си на камбаната, след колко години ще стана учен?“ 
Аз мога да видя само едно: колко прашинки се движат и па-
дат при биенето на камбаната. Мога да изчисля точно техния 
брой. Нищо друго не мога да видя. Ако някой се опита да ти 
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каже колко знание ще придобиеш при удряне на камбаната, 
той не говори истината.

Питаш: „Какво да правя, за да стана учен?“ Ела при мене, 
аз ще ти отговоря на въпроса. Изваждам един лист и написвам 
чисто, отчетливо буквата „А“. Изговарям буквата, написвам я 
няколко пъти. След това ти я произнасяш и написваш. Като 
видя, че си я научил добре, пращам те вкъщи да се упражниш 
още малко и на другия ден да дойдеш пак да продължим уро-
ците. Баща ти те пита: „Какво учи днес?“ – „Учителят ме за-
позна с буквата „А“.“ – „Чудно нещо, какъв е този нов учител, 
да те занимава с елементарни работи?“ Ти продължаваш да 
учиш буквите, гласни и съгласни, докато един ден започнеш 
да ги съчетаваш в срички, сричките в думи, а думите – в из-
речения. Най-после съединяваш по няколко изречения заедно 
и образуваш цяло описание на нещо. Така ти се запознаваш с 
новата азбука и новата мисъл. Баща ти разбира, че учителят 
ти има знание, има и метод за предаване на своето знание. 
Божествените работи са създадени именно от новата азбука.

Да оставим настрана метода за предаване на новата азбука. 
Да отидем заедно в природата. Показвам ви едно малко ка-
мъче и обяснявам смисъла, скрит в него. Камъчето е буквата 
„А“. Какво означава буквата „А“? Че вниманието ви е трябва 
да бъде насочено към Бога, от него да се учите. Като научите 
буквата „А“, ще ви запозная с „Б“. Мъчно се изговаря този 
звук, той среща спънки, мъчнотии. За да се изговори, тряб-
ва да прибавите някоя гласна. Значи звукът „Б“ показва мъч-
нотиите, спънките или препятствията, които човек среща на 
пътя си. За да ги преодолее, той трябва да се вдълбочи, т.е. да 
отправи погледа и вниманието си вътре в себе си.

Днес ви запознах с буквите „А“ и „Б“. Повече букви няма 
да ви открия. С останалите ще се занимавам в други лекции. 
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Направете изчисление след колко беседи или лекции ще ви 
открия всичките букви. – След 16 беседи. Ако ви пита някой 
какво ви говори Учителят днес, кажете: „Запозна ни с две бук-
ви „А“ и „Б“, или „Б“ и „А“. Буквата „Б“ означава известна 
мъчнотия. – Как ще я разрешим? Първо ще поставите „А“ 
пред „Б“, ще образувате сричката „АБ“. Като видите, че не 
можете да я разрешите, ще смените местата на буквите и ще 
образувате „БА“, т.е. след мъчнотията ще отправите внима-
нието си към Бога. Това значи „БА“. Така именно ще разреши-
те мъчнотията си правилно. Следователно, като се натъкнете 
на някаква мъчнотия, от какъвто характер и да е, кажете „БА“ 
и започнете да мислите. Няма да мине много време и мъчно-
тията ще се разреши. Това значи да се отвори пътят ви. За да 
разрешиш мъчнотията си, ти трябва да се свържеш с Бога. – 
„Не може ли без мъчнотии?“ – Не може. Разрешаването на 
мъчнотията е чистене. Ще изчистиш пътя си към Бога, т.е. ще 
премахнеш греховете си от своя път. Ако пътят на човека не е 
чист, Божията мисъл не се предава правилно. Чрез мъчноти-
ите се пречиства нервната система. Когато всеки нерв се пре-
чисти, тогава човек приема правилно Божествената светлина 
и мисъл. – Защо идат страданията? – За да премахнат нечисто-
тиите от човешкия ум. Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите 
как от главата на страдащия излизат особен род вълни, които 
миришат неприятно. Те са резултат обаче на човек, който има 
низши страдания. Не говоря за висшите, морални страдания, 
при които човек излъчва нещо приятно от себе си. Някои хора 
постят с цел да се пречистят. В този случай те миришат не-
приятно. От стомаха им се отделя лоша миризма. Значи, човек 
ще пости, докато престане да мирише лошо.

И тъй, докато е жив, човек трябва да се чисти. Ще изчис-
тиш първо устата и стомаха си, отдето иде миризмата. Съ-
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щевременно ще развиваш обонянието си, сам да разбереш, 
доколко си се изчистил. Ако дъхът ти мирише, а ти говориш 
на хората за Бога, мислиш ли, че ще те слушат? Щом си от-
вориш устата, те ще избягат, да бъдат далеч от тебе. Ще се 
молите, ще работите върху себе си, да се пречистите. Каквато 
и да е миризмата, тя може да се махне. Още в миналото дя-
волът е станал причина за тази миризма. Има случаи, когато 
децата не обичат майка си. – Защо? – Заради миризмата, която 
се отделя от нея. Човек трябва да се чисти. – Как? – Чрез пост. 
Ще пости, докато дъхът му се очисти. Ако пости и дъхът му 
продължава да мирише, това не е никакъв пост. Ще постиш не 
да отслабнеш, да станеш жълт като светия и да изчезнеш от 
земята, но да се пречистиш, да не мирише дъхът ти.

Като ви наблюдавам, забелязвам, че понякога погледът ви 
е възбуден, очите светнали. Това не е естествено състояние. 
Друг път очите ви са мътни, неясни, погледът изгаснал – има-
те някаква мъка, страдание или скръб. И това не е естествено 
състояние. Казвате: „Бог ни забрави“. – Бог забравя нечисто-
тиите на човека, тях туря настрана, а като душа никога не го 
забравя. Има неща, които никога не нося в своя ум. Цялата 
Вселена да ми дадат, всичкото богатство на света да ми обе-
щават, аз няма да допусна в ума си мисъл, противна на Бо-
жественото в себе си. Същото е и за вас. Има неща, които 
трябва да знаем; има неща, които не е нужно да знаем. Това, 
което ви говорих досега, не беше нищо друго, освен чистене. 
Вие се измихте от известни нечистотии. Мийте се, но всякога 
сами, без теляк.

Ще ви дам следното правило: отсега нататък не позволя-
вайте теляк да ви мие. – Буквално ли се разбира това? И бук-
вално, и преносно. Всеки ще се мие сам, без теляк. Даже ако 
е възможно, не ходете на баня. Лятно време топлете вода на 



71

Забранените истини около Ковид  CovID-19

слънцето и се измивайте със слънчева вода. При това всеки 
да се мие отделно, не с други. Ще кажете, че Учителят ни 
забранява да ходим на баня. – Не, аз не ви забранявам, но ви 
съветвам всеки да се мие вкъщи. Не търсете лесния път. Да 
оставиш теляк да те търка, това са буквите „БА“. Сам да се 
миеш, това е „АБ“. Второ правило. Като се качвате на плани-
ната, случва се някой да падне между камъните. Не бързайте 
да го вдигнете. Ако той пожелае да му помогнете, това е друго 
нещо. Обаче не иска ли помощта ви, оставете го сам да стане. 
Някога аз си правя опити, нарочно се спъна, правя специал-
но упражнение. Вие бързате, искате да ми помогнете. Поча-
кайте малко и вие да видите упражнението, което правя. Като 
бързате, вие приличате на онези ученици, които едва чакат 
да изтрият написаното на черната дъска. Учителят знае кое 
да изтрие и кое да остане. Той сам ще изтрие написаното на 
дъската. Дръжте тези правила за себе си. Като ги приложите 
и видите резултат, тогава може да ги предадете на другите. 
Обикновено ученикът прави това, което му се забранява, а си 
забранява това, което му е позволено.

Следната година, на същия ден, 13 юли, пак ще дойдем тук 
и всеки за себе си ще провери какъв резултат има от спазване 
на правилата. Те са дадени само за една година, защото ни-
що не е постоянно в живота. Ще бъдете особено внимателни 
да спазвате първото правило. На баня няма да ходите, ще се 
миете вкъщи. Ще правите най-много по две–три бани в сед-
мица. Частично можете да се миете всеки ден, а именно лице-
то, врата, ръцете и краката. Като се изпотявате, веднага ще се 
преоблечете. Никога не оставайте с потна риза на тялото си. 
Когато миете главата си, ще я миете със сапун само веднъж в 
месеца, и то само с хубав, чист сапун. Иначе може да миете 
често главата си, но без сапун, или само с вода, или с чиста ху-
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ма. Ще опечете добре хумата, ще я залеете с малко оцет и ще я 
размиете с много вода. С тази каша ще намажеш няколко пъти 
главата си и след това ще я измиеш с чиста вода. Така косата 
става мека и запазва магнетизма си. Ще кажете, че косата не 
трябва да бъде мазна. Не, мазнината е нужна. Ако я измивате, 
тя става суха, електрична. Ако главата е добре измита, кожата 
ще диша добре, но ще се лишите от топлината и активността 
на мозъка. Знаете ли защо българинът не мисли много? По-
неже носи калпак, главата му се поти много и заедно с потта 
излизат нечистотиите и мазнините. Мазнините имат отноше-
ние към магнетизма. С изгубване на магнетизма се намалява и 
мислителната способност на човека. Следователно не носете 
шапка, през която не става проветряване на главата. Като ста-
неш сутрин от сън, намокри малко главата си с топла вода, 
според температурата на тялото си. След това вчеши косата 
си с гребен. Ако правилото за миене на главата не ви се ха-
реса, мийте главата си както знаете, по старите правила. Ако 
можете сами да си направите сапун, специално за косата, да 
бъде от най-хубаво масло, може по-често да си миете главата 
със сапун. Сегашните модерни сапуни не са чисти; те са на-
правени от умрели животни. Хумата е за предпочитане пред 
сапуна. Не трябва да миете главата си нито с много гореща, 
нито със студена вода. Тя трябва да бъде толкова топла, че 
като турите в нея пръста си, да издържа. Сега аз не искам да 
спазвате нещата буквално, но да гледате на тях разумно. Дето 
е разумността, там е изключено всякакво раздвояване. Че си 
миеш главата често, това не е грях, но не е здравословно. Ако 
не знаете тези правила, оправдани сте, но като ги знаете и 
не ги спазвате, няма оправдание. Ще страдате, без да знаете 
причината за това. – „Как да махнем пърхута от косата?“ Като 
живеете редовно. Нередовният живот е причина за пърхута. 
Кожата обеднява поради нередовния живот. Като живеете ре-
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довно, ще влезете в Царството Божие. Казано е: „Царството 
Божие се взима със сила“. Същевременно е казано: „Да въз-
любиш Господа с всичкото си сърце, ум, душа и дух“. Що е 
духът? – Разумната сила в света. Значи ще влезеш в Царството 
Божие не с груба сила, но с разумното, възвишеното, Божест-
веното, в което няма никакво противоречие. Който иска да 
влезе в Царството Божие, не трябва да има абсолютно никак-
во противоречие в себе си.

Помнете: Ако не изпълните правилата, които ви давам, аз 
няма да обеднея, и вие няма да нарушите моралния закон, но 
ще страдате и боледувате. Каквото изпълните, то е за вас, вие 
се ползвате. Ще бъдете здрави и бодри. Като служа на Бога, 
аз искам тялото ми да бъде здраво, защото то принадлежи на 
Него. Моето тяло е клетка от великия космос и трябва да бъде 
здраво. Мнозина дохождат при мене и казват, че са служители 
на Бога, изпратени от Него. – Какво искате от мене? Да ни 
приемеш добре, да задоволиш нуждите ни.

Гледам, някой от тях носи полица да му я изплатя. Казвам: 
Добре, готов съм да направя всичко за Господа, но ще чакам 
известно време и аз да получа нареждане от Него – да зная 
как да те приема и какво да ти платя. Щом получа наставле-
ния отгоре, ще те приема с всичката любов и почитание. Той 
веднага кипва и започва да вика, да се сърди. Аз зная вече от 
кого е изпратен този човек. Той иде от свое име. Той е готов 
всеки момент да вади нож и да реже глави, както постъпва с 
кокошките. Изпратеният от Бога е готов да чака. Той ще влезе 
в стаята ми, ще чака или ще отиде в градината да се разходи. 
Аз имам работа. Ще свърша работата си и ще го приема да 
си поговорим. Така ще се разберем като разумни хора. Така 
постъпва разумният човек. С бързане работа не става. Новото 
учение изключва бързането.
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Като говоря за Любовта, ще кажете, че не обичам всички 
еднакво. – Как познавате това? – „Вътрешно.“ Мислите ли, 
че Любовта на Бога към вълка и към овцата е еднаква? Ами 
към камъка и човека еднаква ли е? Под „еднаква Любов“ раз-
бираме едно и също отношение към всички. Прави ли сте в 
разсъжденията си? Не сте прави. Ето, взимам чук и отчупвам 
няколко парченца от един голям камък. Турям парченцата в 
джоба си за спомен. Камъкът се радва, че съм го уважил, че 
го обичам. Ако със същия чук ударя ръката на човека, той ще 
се радва ли? Ще бъде ли доволен от моята любов? Значи от-
ношението към камъка е едно, а към човека – друго. Дървото 
и растението поливаш, разкопаваш, а човека не можеш да по-
ливаш по същия начин. На човека купуваш дрехи и обувки, 
а на вола даваш ечемик да се нахрани. Ако и на него дадеш 
дрехи и обувки, той ще те погледне и ще си обърне главата 
настрана. Той няма нужда от тези неща. Значи към камъка ще 
се отнасяш по един начин, към растенията – по друг начин, 
към животните – по трети начин, а към хората – по съвършено 
различен начин.

Ще ви кажа една велика истина: Бог обича всички души. – 
Как? По начин, който отговаря на всяка душа. Към всяка душа 
Бог проявява Любовта си по специален начин. Следователно 
Любовта на Бог към едного не отговаря на Любовта Му към 
другиго. Ако мислите, че Любовта на Бога към едного е по-го-
ляма, а към другиго – по-малка, вие се лъжете. Какво ще каже 
растението, ако пред него сложите една печена кокошка? То 
ще си мълчи, няма да разбере какво правите. – „Ама аз му 
давам кокошката с голяма любов.“ Възможно е, но то не раз-
бира тази любов. Вие сте сбъркали, мястото на вашата любов 
не е там. Така са постъпвали идолопоклонниците. Какви ли 
глупости не са правели хората при изявяване на разбиранията 
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си за живота. Ето защо вземете кокошката и я занесете там, 
дето ще преценят вашата любов. Още във времето на Христа 
дойде майката на Заведеевите синове да иска единият син да 
седне отдясно на Христа, а другият – отляво. И до днес хората 
се борят кой да седне отдясно и кой – отляво. Нека всеки сам 
избере от коя страна да седи. Добре е да става смяна на мес-
тата. Ако днес си отдясно на своя приятел, утре седни отля-
во. – Ами ако двама приятели се борят за една и съща страна? 
Тогава нека единият отиде при своя приятел в понеделник, а 
другият – във вторник. Така всеки ще си избере която страна 
иска. Колкото и да обичаш приятеля си, не можеш едновре-
менно да седиш от двете му страни – ще се местиш ту от една-
та, ту от другата му страна. Това е неправилно и се отразява 
неприятно и за двамата.

В заключение на горното казвам: съществува закон за смя-
на на енергията. На този закон се подчинява и Слънцето. Зна-
ете ли през колко среди и пречупвания е минала слънчевата 
енергия, докато дойде до Земята? Благодарение на това хората 
се нагодили към слънчевата енергия и правилно я използват. 
И Любовта като сила излиза от своя първоизточник и минава 
през различни среди, докато се хармонизира с всички същес-
тва. Който може да я използва правилно, той се свързва с Бога. 
За да се ползваш правилно от Любовта, застани на мястото, 
определено за тебе от природата и чакай. Всеки сам ще наме-
ри мястото си. Не заемете ли мястото си, Любовта ще мине и 
замине, без да я възприемете. – „Как ще позная кое е моето 
място?“ – Като застанеш на своето място, ти ще почувстваш, 
че си примирен с целия свят. Готов си да простиш на всички. 
Казваш: „Простих на своите длъжници, но виждам, че не за-
служават“. Кажеш ли така, ти си променил мястото си. Всяка 
дисхармония в тебе показва, че не си на мястото си. Щом се 
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хармонизираш, ти отново заемаш мястото си, свързваш се с 
Бога и се радваш на живота. Това е диагноза. Защо е така, не 
питайте. Понеже светът още не е организиран, вие постоянно 
ще се местите, докато станете господари на себе си.

Днес философи, учени, писатели пишат за мястото на чове-
ка в природата. Всеки го разглежда по своему. Това е въпрос, 
който и досега не е разрешен. Всеки индивид има определено 
място. Шом попадне на мястото си, той е доволен, той расте и 
се развива правилно. Щом напусне мястото си, той става не-
щастен. Това се отнася не само до хората, но до всички същес-
тва без изключение. Следователно стой на своето място. Ако 
изместиш някого, ще пострадаш. Дето е щастието на едного, 
там е нещастието на другиго. Такъв е животът. Дадено ти е 
място, пази го!

Сега ще ви дам една важна формула. Кажете: „Господи, 
желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си 
душа и сила да изпълня твоята блага воля, без никакво 
изключение“. Ще си служиш с тази формула всеки момент: 
като си буден и като спиш; като ядеш и като работиш. Щом 
изговориш тази формула, ти си вече на своето място. Ако я 
забравиш, ти отиваш на чуждо място. Тази формула е за все-
киго от вас.

Правилата, които ви дадох днес, както и формулата, ще за-
държите в себе си, докато Любовта се прояви във вас. Под 
„мълчание“ разбирам вътрешно говорене. Нека външните 
хора видят, че във вас се внася нещо ново. Обходата, отно-
шенията ви към тях стават по-добри. Нека всеки види бла-
городството, деликатността на вашия характер. Щом имате 
резултат, тогава можете да говорите на хората всичко, каквото 
съм ви казал.
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Вижте облаците на небето. – Как са образувани големите 
облаци? От малките облаци. Когато малки облаци се събе-
рат на едно място, те образуват голям облак, който закрива 
слънцето. Така и вашите малки погрешки, мъчнотии и 
страдания образуват голяма завеса, която закрива Бо-
жественото. Ето защо, като направите една малка погрешка, 
обърнете се към Божественото в себе си, то да я изправи. Ка-
жи си: „Господи, сгреших. Сам не мога да изправя грешка-
та си; научи ме как да постъпя“. Щом се помолиш искрено, 
Божественото ще дойде да ти помогне. Като ви гледам как 
седите, намирам, че позата ви не е правилна. Много естестве-
но, Любовта не е дошла още във вас. Тя се изразява в правил-
ни форми и положения. Не можеш да имаш цигулка, докато 
вътрешно не си я пожелал. Не можеш да намериш Учителя си, 
докато вътрешно не си го потърсил. Когато Любовта дойде в 
света, тя ще създаде красиви, правилни форми, от които вие 
ще се учите. Значи Любовта ще се изучава по нейните форми, 
а не направо, както излиза от Бога. Това се отнася до Божия-
та Любов, а не до човешката. Ние говорим за възвишената, 
чиста Божествена Любов. Тя се проявява само чрез чистите, 
красиви форми. Значи Любовта се изучава по вътрешен път, 
а не отвън. Четеш една книга, но знанието не е в книгата. Ти 
мислиш, но мисълта не е в мозъка. Значи нещата трябва да се 
превърнат, за да се възприемат правилно.

В тази беседа има общи и специални неща за всекиго от 
вас. Всеки ще си намери своето. Едни неща са положителни, 
други – отрицателни. Но и едните, и другите имат нещо хуба-
во в себе и си по форма, и по съдържание. Беседата е проста, 
но снемете черупките ѝ и ще откриете в нея това, което досега 
не сте виждали. Аз не смея да я разкрия, защото веднага ще 
се изпари и друг ще я вземе. Вие ще останете като пред праз-
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ни ясли. Нека всеки сам да си препише беседата, да не чака 
наготово. Днес научихме две букви от новата азбука: „АБ“ и 
„БА“. Какво означава „АБ“? – Това значи да бръкнеш в коша 
и да извадиш един грозд. Какво значи „БА“? – То значи: За-
повядай, изяж този грозд. Това са формули, които трябва да 
спазвате, иначе ще имате противоречия в живота си. Който 
дава, казва „БА“; който взима, казва „АБ“. Не мислете, че е 
безразлично дали давате или вземате. Когато даваш и взимаш 
навреме, то е благословение. Бог работи и в даването, и във 
вземането. Работи и с двете формули, т.е. с инициалите „АБ“ 
и „БА“. Ако имаш нужда от някого, ще кажеш „АБ“; ако той 
може да ти даде нещо, ще каже „БА“. Но ако не може да ти 
даде, ще ти отговори „АБ“.

И тъй, изчистете сърцето си. – С какво? С вода – носител 
на Божествения живот. Нека тече Божественият живот във 
вас; той ще изчисти сърцата ви. Нека тече Божествената свет-
лина във вас; тя ще изпълни умовете ви. Нека тече Божест-
вената Любов във вас; тя ще изпълни душите ви. Нека тече 
Божествената Мъдрост във вас; тя ще укрепи духа ви. Нека 
тече повече Любов, повече Мъдрост, повече Истина във вас. 
Нека тече повече живот, повече светлина, повече знание във 
вас. Великата, безпределна, тайна Любов на Бога се изявява 
по различни пътища в света. Като приемаш Божията Любов, 
тя се проявява по един начин. Като я предаваш, тя се проявя-
ва по друг начин; като изявяваш Божията Любов, ти виждаш 
пътищата, по които Бог работи; виждаш величието на Бога. 
Ходи по Божиите пътища, да видиш великата Божия доброде-
тел, която носи всички блага.

Т. м.

Беседа от Учителя, държана на Мусала, 13 юли 1924 г.
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7. Заключение
Защо правим това съставителство!Защо се опитваме да 

осветлим Проблема Ковид и забранените истини около него! 
Защо излагаме паяжината на проблема! Може би за да видим 
взаимовръзките на всичко онова, което е част от паяжината 
изтъкана от Паяка, продължаващ и днес своята работа на име 
Нов Световен Ред!

Един проблем за да се разреши, първо трябва да се забеле-
жи, да се осъзнае, да се дефинира!

Трябва да попитаме Бога, който живее във всеки от нас, защо 
този проблем ни се дава и как да го разрешим с Божията помощ!

КАКЪВ Е ИЗХОДЪТ ОТ ДНЕШНАТА СИТУАЦИЯ! КО-
ВИД СИТУАЦИЯ!

ОТГОВОРЪТ Е ЯСЕН И ЩЕ ГО ФОРМУЛИРАМЕ НА-
КРАЯ ТУК В ЗАКЛЮЧЕНИЕ!

СПАСИТЕЛНИЯТ ИЗХОД ЗА БЪЛГАРИТЕ И ИЗОБЩО 
ХОРА ПО СВЕТА Е В ПРИЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
УЧЕНИЕТО НА МИРОВИЯ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО, ИЗ-
ВЕСТЕН НА МНОЗИНА КАТО ПЕТЪР ДЪНОВ ИЛИ УЧИ-
ТЕЛЯ.

КАЧЕТЕ СЕ НА КОРАБА - НОЕВ КОВЧЕГ, КОЙТО БЕ 
ПОСТРОЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ МИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИН-
СА ДУНО - ЕЛОХИМА ГОСПОДЕН.

ТОВА УЧЕНИЕ ДАДЕНО ОТ НЕГО МОЖЕ ДА НИ СПА-
СИ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ СВЕТОВНИ ПРОМЕНИ И КАТА-
КЛИЗМИ.
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