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ГАЛИЛЕЙ ВЕЛИЧКОВ 
 

(1911–1985)

Цената на всеки ученик в Школата

Ние сме на „Изгрева“, на полянката, седнали сме пет-шест 
човека в беседката около Учителя и разговаряме. Води се раз-
говор за стойността на авторитетите и за личностите в едно 
общество. Всеки от нас застъпва своя гледна точка, но никой 
не може да даде точна преценка и формулировка. Накрая 
Учителят ни запита: „Иска ли сега някой от вас да отиде при 
попа в църквата, а той да си сложи всички църковни одеж-
ди, че да ви изпее нещо, да ви поръси с босилек и вода, да ви 
наложи върху главата плащеница, да ви чете молитви, после 
да му целувате ръка за благодарност и накрая да му хвърлите 
в менчето някаква монета?“ Всички отговаряме в хор, без да 
се замисляме: „Не щеме, Учителю, тука ни е добре при Вас.“ 
Учителят се усмихва и продължава: „Това е така. Да, но Аз ви 
освободих от това поле и сега сте свободни. А знаете ли как-
во означава това и какво, и колко Ми коства всичко това? Аз 
за вас съм заплатил скъпо и прескъпо. За всеки един от вас е 
платена от Мене преголяма цена. Вие сте откупени от Бога!“

Ние вече не се усмихваме, а се оглеждаме и преценяваме, 
кой колко тежи от нас и какъв е бил кантарът на онзи, кой-
то ни е претеглил без ние да знаем. И според това кой колко 
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тежи, заплатено е за нас от Учителя. Учителят схваща нашата 
мисъл, усмихва се и продължава:

„Вие сте отмерени на два кантара. Първо, на моя кантар, 
за да преценя заслужава ли си да ви откупя и второ, претегле-
ни сте на онзи кантар, откъдето трябваше да ви откупя. Зато-
ва никой не е излъган – нито аз, нито онзи, от когото сте от-
купени. Всичко е точно отмерено и заплатено, както трябва.“

„Учителю, ние заслужаваме ли тази жертва от Вас?“ – Го 
запитвам аз.

„Вашето присъствие тук в Школата не е случайно. Слу-
чайни хора тук и да искат, не могат да дойдат. За да дойдат 
тук, трябва да бъдат освободени отвътре. А всички хора днес 
са завързани отвътре и отвън с дебели въжета! И да искат да 
се движат нанякъде, не са свободни. За всеки един от вас е 
строго определено какъв въпрос и каква задача има да разре-
шава в този живот на земята. Определено е за какво време: 
един – за десет, друг – за двадесет, трети – за тридесет години 
на земята. Но като дойдете при Мен за съвет и помощ, Аз 
този въпрос го разрешавам и вие като Ме послушате и напра-
вите това, което ви кажа, то разрешавате задачата си за една 
година. Да кажем, че за тази задача са ви определени двадесет 
години. Останалите деветнадесет години са вече свободни и 
тогава, в това свободно време, вие идвате при Мен в Шко-
лата. Като навършите това време от деветнадесет години, 
някои от вас пак се връщат в света, а други остават до края 
при Мен. Но и тези, които се връщат в света, те са вече про-
менени, носят нещо в себе си и без да искат разнасят идеите 
от Словото. Но горко на онези, които се завърнат в света – 
те минават през голямо опустошение, защото там, в света, 
ги обират и отвътре, и отвън и те си заминават при големи 
трагични обстоятелства. За тях в Писанието се казва, че по-
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добре да не бяха вкусвали от Божията благодат на Словото. 
Това е окултен закон, според който не можеш да служиш на 
двама господари едновременно. Така че за вашето свободно 
време и за това, че вие идвате тук, Аз съм заплатил за всеки 
от вас поотделно на цена скъпа и прескъпа. Няма случайни 
неща в Школата на Бялото Братство, защото тук Божият Дух 
ръководи в Дух и Истина.“

Ние слушаме, премигваме и всеки един от нас иска да за-
помни всичко това. Изминаха много години. Някои от нас 
успяха да оползотворят свободното си време, което бе отку-
пено от Учителя. Това свободно време не беше наше. Това 
време беше за Школата на Учителя и който успя да разбере 
това, успя да се жертвува докрай и да устои. А това не беше 
малко. Имаше други, които сметнаха, че това време е лично 
тяхно и могат да правят каквото си искат с него и със собстве-
ния си живот. Те си направиха своя опит и ние бяхме свидете-
ли как този опит завърши злополучно за тях с пълен провал. 
Така че животът ви в Школата е предварително определен, 
предварително откупен. Времето, с което разполагате, също 
е откупено и не е ваше. Тогава въпросът за саможертвата стои 
съвсем просто и логично. Това е работа за Школата на Учи-
теля и за Неговото Дело. Така се разрешава този въпрос. Це-
ната на всеки ученик в Школата е строго определена. За тази 
цена е заплатено чрез Словото на Великия Учител. Ученикът 
е свободен да прилага Словото в живота си и това е единстве-
ният начин да се отблагодари на Великия Учител. Защото 
всяка една добродетел, която той изработи чрез живота си, е 
един реализиран закон от Словото на Учителя. А най-вели-
ката награда за един ученик е послушанието му към Великия 
Учител и към Словото Му.
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Отклонението от Школата

По време на Школата на Учителя българският читател бе 
отрупан с голяма окултна литература. Превеждаше се от чуж-
ди езици отвсякъде и всякакви автори ни убеждаваха, че тях-
ното учение е най-духовното и най-вярното. Най-значителна 
бе теософската литература. Много от приятелите отначало 
бяха преминали през теософите. Всички окултни Школи по 
света имаха свои преводачи и свои представители в Бълга-
рия. Само да искаш да четеш – имаше всичко, каквото ти 
„душа сака“, както казваха тук, в Софийско, шопите.

Най-интересното бе, че непосредствено пред салона на 
„Изгрева“ имаше един човечец, който си беше сложил една 
подвижна масичка и на нея продаваше всички окултни книги, 
които се продаваха в града. Ние бяхме добри купувачи. Нали 
бяхме Духовна Школа, имаше в нея ученици – а тяхната ра-
бота е да четат такива окултни книги. И ние ги купувахме, 
без да знаем защо ги купувахме и какво представляваха тези 
книги. Забележете добре, на тази масичка не се продаваха 
беседите на Учителя. А много от приятелите не си купуваха 
книгите на Учителя – нали слушаха четири пъти в седмицата 
беседите Му и си водеха бележки в тетрадки и тефтери. Защо 
да ги купуват, когато си имаха тук, на живо, Учителя – тук, на 
„Изгрева“, всеки ден? Имаха ли нужда от нещо, отиваха при 
Учителя. Искаха да питат нещо – получаваха отговор. Искаха 
помощ – получаваха я. Защо да купуват беседите? За тях това 
бе излишно.. Така смятаха мнозина, включително и аз сами-
ят, за мой голям срам сега.

Бях си купил една книга на Бо Ин Ра, за мъжа и жената. 
Знаех, че е превод на Георги Радев, редактора на „Житно зър-
но“. Смятах, че щом той е преводачът и тя е издадена от наши 
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братя – значи трябва да се купи. С достойнство я държах в 
ръцете си и ето, среща ме Учителят и ме пита какво съм си 
купил. Казах Му и Му показах книгата. Поднесох Му я, но 
Той не пожела да се докосне до нея. „Докога този окултист, 
обърнат с главата надолу, ще говори за мъжа и за жената? Ние 
от 2 000 години вече говорим за човешката душа. Ние не го-
ворим нито за мъж, нито за жена, а само за човешката душа, 
която търси Бога, за да направи общение с Него.“

Аз изтръпнах и изпуснах от уплаха книгата на земята. 
Понечих да я взема. Беше ми жал за парите, за хубавото из-
дание, за труда на Георги Радев и за самото издателство. Учи-
телят погледна книгата, която бе долу на земята с разтворени 
страници и каза: „Бо Ин Ра е от Черната ложа.“ Аз стоя раз-
треперан и едва продумвам: „Но защо, Учителю, са я превели 
и издали нашите приятели?“ „Мен никой не ме пита за тези 
неща. Когато ме питаха, бяха я вече превели. Казах им да не я 
отпечатват, да не тровят съзнанието на учениците от Школа-
та и да не ги отклоняват. Не ме послушаха и я издадоха. И ето 
сега резултатът. Учениците не купуват беседите на Великия 
Учител, не ги четат и не работят върху тях и върху Словото 
Божие, а купуват Бо Ин Ра и мърсят съзнанието си и се от-
клоняват от Школата. Но няма случай в аналите на Бялото 
Братство, когато тези неща да са останали ненаказани. Тези 
неща не се позволяват и те ще платят за това. А като платят, 
ще изгубят блогоприятните условия, както и времето, което 
им е определено да бъдат в Школата. Това е отклонение от 
Школата. За това отклонение се заплаща с живот.“

Учителят си тръгва недоволен. Аз се навеждам, вземам 
книгата, обвивам я във вестник и я скривам в нашето мазе. 
После видях тази книга в много ръце и на всеки повторих 
думите на Учителя за нея. Някои ме послушаха, а някои – не. 
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Но видях, че дойде това време, за което Учителят спомена, 
че всеки ще си плати за отклонението. Аз бях свидетел и оче-
видец, че всеки плати до последната стотинка отклонението 
си с мъки и страдания, и с цената на живота си. Този живот 
предварително бе откупен от Учителя, за да може ученикът 
да работи в Школата и да използува времето, определено 
за това. Но онзи, който употреби това време за отклонение 
от Школата, трябваше да опита действието на окултния за-
кон. И мнозина го опитаха. Този, който бе превел Бо Ин Ра, 
плати с живота си. Този, който финансира изданието, плати 
с живота си. Този, който организира издаването на книгата, 
плати с живота си. Всички онези, които четяха тази книга и 
допуснаха идеите на тази книга в умовете си, също заплатиха, 
защото те вътрешно започнаха да се отклоняват от Школата. 
Така че тук изнасям цената на отклонението. И отклонение-
то има цена, и то се заплаща. Ако утре по ваше време се из-
даде отново – то знайте, че това е Отклонение от Школата!

Опитностите на Галилей Величков са записани  
през 1970–1983 г. от д-р Вергилий Кръстев с право на печат



–– 13 ––

 
 
 

МАРИЯ ТОДОРОВА 
 

(1898–1976)

Спиритизмът и Школата на Учителя

Когато се отвори Школата през 1922 година, ние зава-
рихме възрастни приятели, които бяха съратници на Учителя 
още от началото на века. Всички без изключение бяха минали 
през спиритизма. Спиритизмът като явление беше широко 
застъпен през онези години. Учителят бе казал, че спирити-
змът е допуснат като едно явление и една необходимост, за 
да се покаже и чрез него да се докаже, че има бариера между 
физическия и Невидимия свят. Един от първите ученици на 
Учителя – д-р Георги Миркович – е първият, който в Бълга-
рия внася спиритизма, като за него пише и говори в издава-
ното от него списание „Нова светлина“ от 1891-1896, както 
и в списание „Виделина“ от 1902 година. Когато Учителят от-
крива съборите, постепенно извежда приятелите от спири-
тизма. За това са необходими ни повече, ни по-малко, а цели 
двадесет години. В България се превежда изключително мно-
го спиритическа литература. Правят се много спиритически 
сеанси и кръжоци, като всички братски кръжоци отначало се 
занимават и със спиритизъм – както групата на Пеню Киров 
в Бургас с Тодор Стоименов в началото на века, така Голов, 
Бъчваров и други в София. След отварянето на Школата, 
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спиритически сеанси се правеха и на „Изгрева“. Имаше група 
от Пловдив, която изписа хиляди страници, продиктувани 
от медиумите. Не по-малка бе и групата във Варна. Учителят 
постепенно ги превежда от спиритизма към изучаването на 
Евангелието и започва да им дава задания за проучване. Спи-
ритизмът, според Учителя, дойде, за да покаже, че има дви-
жение в духовния свят на онези заминали души, които могат 
да преминат през материалната бариера, като намерят свой 
говорител и свой микрофон, чрез който да се изявят. Спири-
тизмът показва началото на една неоформена, в начална фаза 
на развитие пролука, която трябва да се създаде между Неви-
димия свят и физическия свят. Спиритизмът е неоформено 
учение, защото е движение на онези заминали души, които 
търсят начин да се проявят в една неорганизирана среда на 
физическото поле. Ако се намери организиран проводник, 
то той може да различи откъде идва даден дух, да определи 
неговата самоличност и да реши дали трябва да бъде пуснат 
да се прояви чрез него.

Една година след заминаването на доктор Миркович 
през 1905 година, на събора на веригата приятелите замолват 
Учителя да извика някой от заминалите приятели и по-точ-
но доктор Миркович. Учителят се съгласява и след малко 
показва на останалите, че духът на доктор Миркович е тук 
и че Учителят Сам ще предаде неговите думи. Учителят го 
допусна в себе си и чрез Своите уста Той предава думите на 
доктор Миркович. Този разговор е записан и е много интере-
сен. Може да се смята, че това са истинските думи на духа на 
доктор Миркович, защото са казани чрез Учителя. На следва-
щите събори приятелите живо се интересуват от заминалите 
техни съвременници и търсят познания чрез Учителя. Той 
задоволява отчасти техния интерес, но постепенно ги пре-



–– 15 ––

вежда през спиритизма към изучаването на Словото на Но-
вия Завет. Това е един продължителен период. Има години, 
когато приятелите толкова се увличат, че дори се отклоняват 
от Школата, на което Учителят остро реагира. Причината е, 
че приятелите попадат под въздействие и биват обсебени от 
низши духове, които ги заблуждават и ги отклоняват от тех-
ния личен път, както и от Школата на Учителя. Освен това 
те биват ограбвани, изсмукват им жизнената енергия, която е 
необходима на онези низши духове, за да правят поразии на-
ляво и надясно. Много приятели се разстроиха психически 
и до края на Школата ние видяхме какво представляват като 
личности. Всички пропаднаха. Освен това, когато се викат 
духовете на сеанси, нарушава се и техният порядък, защото 
те имат своя работа в Невидимия свят и се намират също в 
групи и системи, съобразно полето, в което са. Не е лесна ра-
бота да се извика един определен дух. А още по-трудно е за 
обикновеното човешко съзнание да различи кой е той.

На „Изгрева“ в началото на Школата се яви един чичо 
Дончо, който създаде спиритическа група и привлече много 
от младите, като казваше, че духовете дават истинското зна-
ние, а пък господин Дънов само го преразказва. Та духовете 
накараха всички да си острижат косите. Така Савка Керемид-
чиева, Елена Андреева и още няколко млади сестри се остри-
гаха до „нула номер“. Накараха ги да ходят с гумени галоши 
и зиме, и лете, за да изолират влиянието на земята. Учителят 
бе крайно недоволен от всичко това, защото бе дело на онзи, 
който искаше да разруши Школата. Тази група се разтури и 
мнозина от нея си заминаха скоропостижно от този свят.

Имаше сестри, които бяха медиумични и създадоха също 
свои групи. Така сестра Милева създаде група, на която се 
явяваше един дух, който им даваше „истинско знание“. Тя 
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беше привлякла много хора при нея, като всички слушаха 
какво им се казва на сеанса от медиума. Според Милева това 
е подготовка, защото онези, които не са минали през нейни-
те сеанси, не могат да разберат беседите на Учителя. А Учите-
лят развивал и обяснявал онези неща, които казвал духът на 
спиритическия сеанс. Бяха попитали духа кой е Петър Дъ-
нов. Той бе отговорил, че Петър Дънов е един знаещ дух, но 
добавил, че всички духове, които са облечени в плът и кръв, 
могат да грешат и да се заблудят от човешката плът. А онези, 
които са безплътни, които са нематериални, знаят най-добре 
Истината, понеже не са облечени в материята. Та това беше 
уловката, чрез която бяха хванати приятелите в тази мрежа. 
Учителят лично бе извикал Милева пред приятели и беше се 
скарал с нея, защото тя работи срещу Школата. Имаше и дру-
ги какви ли не случки, обидни за Учителя.

Веднъж от провинцията, от Нова Загора, идва брат Ме-
тоди Шивачев на „Изгрева“, за да се срещне по работа с Учи-
теля. Пристига следобед и вечерта приятелите го поканват 
да присъствува на спиритически сеанс на „Изгрева“. Той се 
съгласява и става зрител и слушател. Групата е събрана, ме-
диум е една сестра, правят молитва и сеансът започва. Явява 
се първо духът на Христо Ботев и жената-медиум започва да 
говори с мъжки глас, да рецитира стихотворения на Ботев и 
да пее песните му. След това започват да се редят и други по-
литически личности, и то все мъже, и жената-медиум говори 
все с мъжки глас. По едно време започват да се явяват и раз-
лични светци от християнската епоха и пророци от Стария 
Завет. Накрая се явява Йоан Богослов и започва да говори 
поучителни слова. Всички ахнали  – слушат и записват. На 
следващия ден Методи Шивачев е при Учителя и разговаря 
за онова, за което е дошъл в София при Него. Накрая Ме-
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тоди се досеща и разказва на Учителя за снощния сеанс – че 
се учудил, че са дошли да говорят толкова много пророци от 
Стария и Новия Завет. Учителят го изслушва и казва: „Всич-
ки пророци на Стария и Новия завет са преродени, те са в 
плът и се намират в Школата – както на „Изгрева“, така и в 
провинцията по Братствата. Значи, те не са горе в Невиди-
мия свят, а долу на земята, преродени, понеже трябва да бъдат 
тук във времето на Великия Учител. Това е едно, а второто е, 
че тези които се появяват – това са обикновени духове, които 
си служат с лъжата и подвеждат лековерните, за да ги откло-
няват от Школата. Освен това чрез тези сеанси, тези низши 
духове черпят от онази Божествена аура, която е в Школата, 
защото те влизат в медиумите, лъжат ги, но за сметка на това 
им ограбват жизнената енергия. А тази жизнена енергия на 
всеки един от Школата е строго определена – това е кредит 
на Школата, който е отпуснат от Бялото Братство. Никой 
няма право да тегли от този Божествен кредит и да го разпи-
лява насам-натам. Който го разпилява, отговаря с личния си 
живот пред Школата. Това е Божествена банка и никой няма 
право да тегли от нея и да разхищава чрез своеволие. Аз мно-
го пъти ги спирам, но има моменти, в които ги оставям, за да 
си научат урока. Урокът е по-важен, защото той остава като 
опит за другите. И накрая, трето – Йоан Богослов се намира 
в един възвишен свят. Той и да иска, сега не може да слезе тук 
и да дойде на „Изгрева“. Материята на земята за него е мно-
го груба. Това е все едно ти да слезеш на дъното на морето. 
Първо – ще се задушиш и второ – водата ще те сплеска. Има 
риби, които живеят на дъното на морето, но тяхното тяло е 
така устроено, че могат да издържат тежестта на водата и да 
се задоволят с най-малкото кислород, който се намира във 
водите на дъното на морето. Ето, така стоят нещата. А сега 
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ти имаш една опитност и едно тълкувание на нещата от Мен. 
Ето, ти затова дойде при Мен на „Изгрева“, за да научиш 
един закон. Един възвишен дух може да влезне само в чист и 
възвишен проводник. В началните години Аз съм дал много 
неща. При Мен идваха и чрез Мен разговаряха същества от 
Божествения свят. Но аз, за да сляза на земята и да създам 
това тяло, съм работил милиарди години. Така чрез мен се 
даде Словото на ангел Елохил, който е ангел на Третия Завет. 
Това е ангел Господен. Той даде посланието до българския 
народ, което вие сте чели. Чрез Мен днес се дава Словото на 
Бога. Ето, ти днес разбра, че Словото на Бога може да се даде 
само чрез Всемировия Учител. Всемировият Учител днес е 
пред теб и ти Му целуна ръката. Всемировият Учител дойде 
и отвори тази Школа, за да даде Словото на Бога за следва-
щото човечество. Всички ония, които са при мен, не винаги 
са с мен, а понякога работят срещу мен. Това, което ти сно-
щи видя и чу, то се повтаря всяка седмица тук на „Изгрева“ и 
е работа на онзи, който работи срещу Школата. А ти бе до-
веден специално за този случай – да го видиш, да го чуеш и 
да разбереш истината от Мен, за да засвидетелствуваш чрез 
живота си след време за тази истина, защото ще имате много 
изпитания след време.“

Тези думи бяха ми предадени от Методи Шивачев. Те го-
ворят и отговарят на всички въпроси, които могат да възник-
нат във връзка със спиритизма. На „Изгрева“ бяха пощурели 
по едно време със спиритизма. Имаше няколко групи, които 
се събираха в седмицата един-два пъти. Всички ръководите-
ли на тези групи правеха много бели на Учителя и Му прече-
ха дори повече от явно, и ние виждахме това. Много от пис-
мата на Учителя до провинцията със строги забележки бяха 
адресирани до онези приятели от Братството, които се зани-
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маваха със спиритизъм и се отклоняваха от Школата. Аз съм 
виждала много такива писма. Била съм свидетел на „Изгре-
ва“, когато Учителят се е карал на спиритистите със строг тон. 
Слушала съм да ми разказват онези, които са имали спирити-
чески сеанси, след което някой от групата е бил обсебен, раз-
стройвал се е психически и са ходили при Учителя за помощ, 
защото духът не е искал да излезе от медиума. Понякога и 
онези от спиритическата верига на сеанса са били подложени 
на какви ли не неща и са заплащали с мъчения и страдания. 
Понякога започвали да се тресат, все едно че електрически 
ток минава през тях, друг път започвали да махат с ръце цели 
часове, трети път – да се ритат с крака и да чупят разни мебе-
ли. Четвърти започвали да говорят несвързани неща и то дни 
наред. Това са явните отклонения, за което идваха и искаха 
помощ от Учителя. Учителят ги освобождаваше и след това 
им се караше и им забраняваше да се занимават със спири-
тизъм, но кой да слуша. А имаше и по-страшно нещо. Това 
бе внушението на духовете по време на сеансите върху при-
ятелите да правят това или онова, с което ги отклоняваха от 
Школата. Ето това бе най-страшното и непоправимото.

След заминаването на Учителя станахме свидетели на 
едно друго явление. Ние бяхме свикнали с Учителя – да Го 
питаме за всяко нещо и за всеки наш проблем. Той беше си 
заминал и вече Го нямаше. Ами сега, кого да питаме? Учи-
телят беше оставил Словото Си и последните Му думи бяха 
да го проучваме и да го прилагаме в живота си. Това е един-
ственият правилен начин за разрешаване на всички лични и 
други проблеми на учениците от Школата. Но тогава стана 
най-неочакваното. Започнаха да съобщават на „Изгрева“ 
или по провинцията, че Учителят бил се явил и говорел чрез 
еди-кой си медиум. Че като хукнаха, не можеш да ги спреш. 
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Всички искаха да чуят какво ще говори Учителят. Слушаха, 
записваха и умуваха. А това бе една голяма лъжа, защото има 
един закон: Един възвишен дух не може да влезне в един 
обикновен човек. А Учителят, а Великият Учител, с милиар-
ди години си е подготвял и си е създал тяло – по плът от дядо 
поп Константин Дъновски – баща Му и Добра Хаджиатана-
сова – майка Му. Това тяло е създадено от духа Беинса Дуно. 
В това тяло влиза първо Божественият Дух, след това Хрис-
товият Дух и накрая Господният Дух. Това бе Светата Тро-
ица на Бога, която беше в тялото на Учителя. Това беше Бог, 
слязъл между человеците. Бог чрез нечисти канали не може 
да изпрати своето Благословение. Затова прочетете „Събо-
ри“, 1921 година, стр. 115-116.

Учителя вие може да Го срещнете по следния начин: пър-
во – чрез и в Словото Му; второ – чрез песните Му; трето – 
чрез видение; четвърто – чрез сън; пето – чрез „изстъпление“, 
тоест да се извлечете от тялото си и да отидете в Божествения 
свят; шесто – ако ви са отворени очите и ушите за Невиди-
мия свят, за Духовния свят, то вие можете да срещнете Учи-
теля. Защото Бог е Дух и тия, които Му се кланят, в Дух и 
Истина да Му се кланят. А Духът на Истината е в Словото на 
Великия Учител.

Рудолф Щайнер и Всемировият Учител

След Първата Световна война започна да излиза списа-
ние „Всемирна летопис“. Редактор бе Иван Толев, който се 
движеше в братските среди. Уводните статии на това списание 
бяха от редактора, но по идеи на Учителя. Когато редактор-
ската статия бе изцяло от Учителя, тя претърпяваше много 
малки промени и като подпис отдолу поставяха една, две или 
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три звездички. Така че в тези първи години Учителят имаше 
отношение към това списание и към неговия редактор. Боян 
Боев започва да пише във „Всемирна летопис“ една след дру-
га статии за Рудолф Щайнер в няколко поредни годишнини. 
Дава биографията и изнася учението му. Когато ние дой-
дохме като младежи в Школата, заварихме това списание и 
постепенно започнаха да излизат преводи от немски език на 
книгите на Рудолф Щайнер. Тези публикации бяха предназ-
начени за хора образовани и с висок интелект. Преводът ли 
беше неудачен, стилът ли беше много висок, но се говореше 
за неща, от които ние нищо не можехме да разберем. Когато 
слушахме Учителя – Го разбирахме, когато четяхме Словото 
Му на български – Го разбирахме, но когато четяхме Рудолф 
Щайнер – не разбирахме нищо. И за да не се окаже, че сме 
много прости и глупави и не разбираме нищо, някои от нас 
отваряха уста и говореха хвалебствени неща. Само приказки 
и нищо конкретно. След Първата световна война много бъл-
гари заминаха да следват в Австрия и Германия. Те се завър-
наха в България, освен със своите дипломи за образование, 
освен със своя немски език, но и с много книги на Рудолф 
Щайнер. Превеждаха ни, цитираха ги и искаха да покажат 
колко много са учени и много знаят, понеже владеят немски 
език и четат в оригинал Рудолф Щайнер. Обикновен човек 
в София и на „Изгрева“ не можеше да чете неговите книги. 
А и онези, които ги четяха, едва ли нещо разбираха. На „Из-
грева“ имаше хора сред нашите интелигентни братя и сестри, 
които мило и драго даваха за книгите му. Обикновено казва-
ха така: „Ето тук Рудолф Щайнер казва това, което го е казал 
и Учителят.“ Излизаше, че първо нещата се казват от Рудолф 
Щайнер, а Учителят ги взима, мели ги и казва на български 
разни предъвкани неща. Да се чудиш и да се маеш! Това нещо 
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продължи и след заминаването на Учителя. Печатаха книги-
те на Щайнер на пишеща машина, че ги подвързваха, че ги 
предаваха от ръка на ръка, като най-голяма скъпоценност. 
Направо някакво безумие бе обхванало някои от нашите 
приятели и това граничеше с безсрамие и извращение към 
Школата на Учителя. Но трябваше да се търпи всичко.

Рудолф Щайнер е роден на 27 февруари 1861 година в 
село Кралевич в Унгария. Завършва политехнически инсти-
тут във Виена, а после завършва и философия във Виена. Не-
говата дейност има три периода: първи период, през който 
той се занимава с писателство, литературна критика и теория 
на философията; втори период – от 1901-1913 година – той 
е секретар на теософското общество; трети период – от 1913 
година е ръководител на антропософското общество, което 
създава. Създава Школа до Дорнах, близо до Базел. Неговата 
цел е да свърже науката с религията – да възвърне Бога в нау-
ката, природата и религията.

Преди Балканската война Боян Боев е студент в Мюн-
хен. Рудолф Щайнер е преподавател. Понеже физиономията 
на Боян Боев е малко особена и запомняща се – баща му е ар-
менец, а майка му българка – то Щайнер го вижда и запитва 
откъде идва. Отговаря, че идва от България. Щайнер възкли-
ква: „От България ли идвате? Знаете ли, че България е една 
велика страна? Тя е една много важна страна и на нея и на ця-
лото славянство предстои да изиграят голяма роля в бъдеще.“ 
Това е казано в присъствието на останалите студенти и става 
причината, загдето към българските студенти започват да се 
отнасят с по-голямо внимание и уважение. След като свърш-
ва този разговор, Щайнер отново извиква Боян Боев насаме 
и го запитва защо е дошъл и се е записал тук да следва. „Ис-
кам да стана ваш ученик и да следвам висши науки!“ Щайнер 
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отговаря: „Ти няма защо да ставаш мой ученик, защото Ве-
ликият Учител е в България. Затова се завърни там и стани 
Негов ученик.“ След известно време Боян Боев се завръща 
в България и се случва така, че той се запознава с Учителя. В 
един разговор през 1911 година, на въпрос запознат ли е с 
книгите и дейността на Рудолф Щайнер, Учителят отговаря, 
че познава този виден окултист. Приятелите са учудени и Го 
запитват къде са се срещали с него, на което Учителят отгова-
ря: „Срещали сме се, но не на физическото поле.“

След като Боян Боев изписва стотици страници за ан-
тропософията на Рудолф Щайнер и превежда много неща, то 
идва време за най-големите развръзки в Школата. По един 
конкретен повод Учителят казва: „Рудолф Щайнер е преро-
деният Питагор.“ Всички останахме изумени. Много прия-
тели започнаха да четат за Питагор, за неговата Школа, коя-
то дава началото на гръцката цивилизация. Така че Рудолф 
Щайнер не беше случайна личност и случаен дух. Той носеше 
със себе си много знания от миналото. За него Учителят бе 
казал: „Рудолф Щайнер има своя мисия в Европа. Да подгот-
ви европейския ум, за да може да възприеме Новото Учение, 
което идва в света.“ Всички тук на „Изгрева“ знаехме, че това 
Ново Учение е Учението на Учителя. Това го знаеше и Боян 
Боев, но другите щайнеристи не можеха да допуснат това в 
умовете си.

Случи се така, че противниците на Рудолф Щайнер му из-
гориха Школата на 31 декември 1922 година вечерта, срещу 
новата 1923 година. Прочетохме това по вестниците и съоб-
щихме на Учителя. Като ни изслуша, усмихна се и каза: „На-
времето Питагор допусна жена в Школата си и заради нея 
гърците му изгориха Школата. Но не си научи урока тогава. 
И ето сега, на същия Питагор – на днешния Щаинер също му 
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изгориха Школата, и то също заради жена.“ Това разбуни ду-
ховете на „Изгрева“. Всички тръгнаха да търсят исторически 
извори за Питагор и да намерят как се е казвала онази жена, 
заради която гърците са му изгорили Школата. А брат Боев 
намери как се казва новата жена, заради която швейцарците 
му изгориха Школата. Казваше се Мария Сиверс, рускиня по 
произход. Тя владеела руски, френски, немски и английски и 
му става първа помощница. Накрая приятелите отиват при 
Учителя и носят две имена на две жени – едната от времето 
на Питагор, другата от времето на Щаинер. „Учителю, какво 
ще ни кажете за тези две жени?“ „Това не са две жени, но една 
и съща. Онази от времето на Питагор е същата, която е пре-
родена сега при Щаинер. При кардинални прераждания тези 
души вървят заедно.“

Мина също много време. Неведнъж Учителят в беседите 
си е говорил за Питагор и за неговата Школа. Това ще на-
мерите в Словото Му. Разказвал ни е как Питагор отишъл 
в Египет и престоял петнадесет години при египетските 
жреци, само и само да получи посвещение. Открили му една 
единствена тайна. Тази тайна днес е известна на учениците в 
училище, като „питагорова теорема“. Според нея, хипотену-
зата на квадрат е равна от сбора от квадратите на двата кате-
та. Но това е едната страна на въпроса. Онова, което научава 
там Питагор не е това, което се учи в училище. Питагоровата 
теорема има друго значение и Учителят я разкри пред нас. 
Учителят разглежда триъгълника и неговите катети и хипо-
тенуза като проекция на човешката личност. Единият катет 
представлява чувствата, другият катет – мислите на човека, 
а хипотенузата представлява волята му. В такъв случай пи-
тагоровата теорема има друго значение, което е истинското 
духовно знание. Или – волята у човека на квадрат (хипотену-



–– 25 ––

зата на триъгълника) е равна на сбора от чувствата на квадрат 
плюс мислите на квадрат (това са двата катета на триъгъл-
ника). Ето това е получил Питагор от египетските жреци. А 
Учителят добавя към това знание следното: „Духът на човека 
на квадрат дава чувствата на квадрат плюс мислите на ква-
драт плюс волята на квадрат.“ Това е едно знание, което е за 
учениците от Школата.

След като бе изгорена Школата на Рудолф Щаинер, него-
вите последователи построиха домове на всеки един ученик, 
но вече от каменни блокове, за да не могат да бъдат изгорени. 
Често ни показваха такива снимки. Веднъж ги показаха и на 
Учителя. „Учителю, да си направим ли и ние такова нещо на 
„Изгрева“? Учителят разгледа снимката и каза: „Ще минем и 
без това.“ Щаинер си заминава от този свят на 30 март 1925 
година.

Веднъж Влад Пашов отива при Учителя, за да получи от 
Него идея за клише на „Житно зърно“. Учителят му предлага 
една картина от ул.“Опълченска“ 66, която представя човека 
като дете, юноша, възрастен и старец – в неговите четири 
фази от живота. Но тя не била подходяща за клише. Тогава 
Учителят изважда един албум с картини, където са били да-
дени илюстрации от книгата на Рудолф Щаинер за тълкува-
нието на Откровението. Учителят му показва една картина, 
която представлявала жена, облечена в слънце. Казва му: 
„Вземи тази картина, тя е хубава. Само нека се прерисува и 
да се огради със зодиакалния кръг така, че зодиакалният знак 
Водолей да бъде на зенита.“ Така било направено това клише 
по идея на Учителя от картината в книгата на Рудолф Ща-
инер. Ще го видите в списание „Житно зърно“ от 1931/32 
година. Това говори за отношението на Учителя към Рудолф 
Щаинер.
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Веднъж, след беседа, Боян Боев запитва Учителя: „Учите-
лю, идват ли тук, на Вашите беседи, някои големи окултисти, 
намиращи се вече в другия свят?“ Учителят отговаря: „Ру-
долф Щаинер и Седир са единствените от заминалите окул-
тисти, които идват тук редовно на лекции в невидимата за вас 
Школа. Дори водихме разговори с Щаинер, който Ми каза: 
„Учителю, чудя се, как можете в толкова малко и обикновени 
Слова, в един обикновен човешки език, да изразите такива 
велики идеи и истини?“ Учителят му отговорил: „Само че 
този език не е обикновен език. Този език е най-точният език 
на земята и единствено с него могат да се предадат окултните 
Истини. Затова се родих и дойдох в българския народ, защо-
то той е най-старият окултен народ на земята.“

А сега, аз може ли да попитам дали има някои от вас тук 
да ми говори за антропософия и то в Школата на Всемиро-
вия Учител?

Учителят и толстоистите

Лев Толстой е роден на 28 август 1828 година в родовото 
имение на майка си – княгиня Мария Николаевна Волкон-
ска, която половин година след раждането му, си заминава. 
Бащата на Толстой е хусарски офицер, участвувал във война-
та през 1812 година. Когато умира баща му, той заминава при 
леля си в гр. Казан и постъпва в университета за източни ези-
ци. В края на 1853 година, като офицер в артилерията, взима 
участие в Кримската война, като е бил в Севастопол, гдето 
е прекарал цялата обсада на града през 1854-1855 година. 
След свършването на войната той влиза в столичните литера-
турни кръгове като автор на популярни повести. През 1862 
година той се запознава със семейството на московския ле-
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кар Бере, за чиято дъщеря – София Андреевна – той се ожен-
ва. Романът „Война и мир“ излиза в шест тома през 1868-69 
година, „Ана Каренина“ – през 1873-76 година. През 1879 
година пише „Изповед“ и започва нов етап в неговото раз-
витие. Започва да работи върху изучаването на Евангелието. 
През 1884 година той пише „В какво се състои моята вяра“ – 
това е програмата на неговия живот. През 1901 година той е 
отлъчен от руската църква. През 1910 година е написан „Пъ-
тят на живота“ Тези две произведения представляват идеоло-
гическата основа на толстоизма, който се стреми да приложи 
Христовото Учение в неговата истинска същност. През 1910 
година, в една октомврийска нощ, той напуска дома си в Ясна 
поляна. Заедно с домашния си лекар и с дъщеря си тръгва на 
далечен път. А този път е пътят към България. Но по пътя 
се разболява и пролежава няколко дни в квартирата на на-
чалника на Астаповската станция, където умира в шест часа 
сутринта, на 7 ноември 1910 година. Лекарят, който придру-
жава Толстой, се казва Душан Маковицки. Дъщеря му, която 
го придружава, е Александра Лвовна. При публикуван раз-
говор между София Андреевна и бягащите е документирано, 
че те са тръгнали към Одеса, с цел да продължат за Констан-
тинопол, а оттам – за България. Това е публикувано в био-
графията на Толстой от Бирюков, на стр. 241. И оттук започ-
ва една голяма мистерия. Защо Лев Толстой, в тази възраст 
от осемдесет и две години, тръгва за България?. Започват да 
се търсят причините. Като млад артилерийски офицер, през 
време на Севастополската обсада, той взема участие в кампа-
нията срещу Силистра. След освобождението на България, в 
много вестници и списания има негови статии, като се пре-
вежда и „Война и мир“. През 1907 година Христо Досев по-
сещава Толстой в Ясна поляна и има много разговори с него. 
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Друг българин, който го посещава, е журналистът Ризов. До 
1900 година са преведени повече от двадесет и девет нра-
воучителни съчинения и статии на Толстой, като преводач 
е Сава Ничов, а по-късно и Георги Шопов. През юни 1910 
Толстой изпраща писмо до II-ри подготвителен славянски 
събор в София. По това време Толстой е най-четеният ав-
тор в България и толстоизмът като учение завладява много 
хора. В България са създадени три толстоистки колонии за 
комунален живот, така че влиянието на Толстой в България е 
много голямо. То навлиза с неговото литературно творчест-
во, както и с идеите, вложени в него. Ето защо, всички се оп-
итваха по този начин да обяснят решението на Толстой да 
избяга от дома си и да пътува за България. За да пътува към 
България, Толстой идваше да се срещне с някого. Ето там е 
въпросът. А кой беше този, с когото трябваше да се срещне и 
с когото не се срещна?

Лев Толстой бе тръгнал за България, за да се срещне 
с Учителя. На една от Своите беседи, Учителят се спря за 
миг и каза: „Лев Толстой бе тръгнал за България, за да се 
срещне с мен. Но той не можа да стигне до България. Той 
закъсня, а и други му попречиха. Накрая го задигнаха.“ По 
този начин ние имаме категоричното мнение на Учителя 
по този въпрос. От друга страна, имаме документирано, че 
Толстой е тръгнал да пътува за България. Така че нещата за 
тази мистерия се изясняват. Но защо Толстой бе тръгнал да 
се срещне с Учителя? Учителят бе казал за него, че е ученик 
на Бялото Братство. След като стана болшевишката рево-
люция през 1917 година, Учителят много пъти се спираше 
върху делото на Толстой и неговия път и върху онова, което 
след революцията в Русия се извършваше там. На събора 
през 1922 година. Учителят много пъти спомена за пътя на 
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Толстой – че той е показал на Русия онзи път, по който тя 
трябва да поеме. Но тя пое по пътя на насилието. Ето какво 
каза Учителят тогава: „За този глад, който настана сега в Ру-
сия, аз преди две години им казах, че ще им дойде. И сега, 
седем милиона хора умират от глад. Знаете ли защо дойде 
този глад? – Поради онази анархия в руския ум, който се 
раздвои и предизвика силите на природата. Искаха да въве-
дат ред с насилие и по такъв начин започнаха да се избиват 
взаимно. Биха се, изтезаваха се и досега дадоха седем мили-
она жертви, а може и десет милиона да измрат. Мислеха да 
възстановят с оръжие свободата си, но те трябваше не с оръ-
жие, а както им казваше Толстой – с любов. „Не противи се 
злому“, казва Христос. Как ще тълкуват това свещениците? 
Болшевиците сега са турени да действуват с оръжие. Свеще-
ниците казват: „Всяка власт е от Бога.“ Ами болшевишката 
не е ли от Бога? Не, ние казваме: „Всяка праведна власт е от 
Бога дадена.“ Там, дето болшевиците са праведни и прила-
гат добри дела, те са прави, там гдето прилагат насилие не са 
прави.“ („Беседи – Обяснения и упътвания“, Търново, 1922 
година, стр. 42-43) Така че пътят, който показа Толстой на 
руския народ, бе отхвърлен. А защо? Учителят по този по-
вод казва: „Свещениците в Русия и църквата в Русия са при-
чина за болшевишката революция. Те създадоха анархия в 
руския ум и предизвикаха разрушителните сили в Русия да 
се развихрят. Защото те не приложиха Христовото Учение.“ 
Ние бяхме свидетели как една милионна емиграция преми-
на през България от Русия. Тя се запъти на запад, а малцина 
останаха в България. През време на Школата толстоизмът 
беше разпространен много. Имаше подходяща литература 
и много наши приятели бяха преминали през толстоизма. 
Дори в първите младежки събори някои приятели, като 
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Пампоров, изнесоха реферати. Например Пампоров из-
несе: „Теософията и Толстой – предвестници на Новото 
Учение“, като искаше да докаже, че теософията на запад и 
Толстой на изток са предвестници на Учението на Учителя. 
Искаше да докаже, че теософията на запад подготвя запад-
ните народи, а Толстой на изток подготвя Русия за Новото 
Учение. Тогава всеки искаше да докаже, че учението, което 
той представя, е предвестник на Учението на Учителя. И че 
Учителят е минал през тези учения. И че Неговото Учение 
е резултат на предишни учения. А това е една голяма лъжа. 
Тези учения са продукт на човешкия ум, а Учението на Учи-
теля е изява и проява на Бога. Ето там е разликата.

Много пъти Учителят в беседите Си е споменавал за 
Лев Толстой и за него ще намерите много написани неща. 
Учителят каза, че Лев Толстой е прероденият Сократ. Така 
че Толстой не беше случаен дух. Много пъти Учителят бе 
споменал, че жената на Сократ – Ксантипа – със своя ак-
тивен ум е подтиквала Сократ за работа, понеже той бил 
много пасивен. И всички комични истории от техния съв-
местен живот се дължат именно на това. Тя е била активен, 
а той пасивен принцип. Така, както Сократ навремето не 
можа да разреши въпроса с жена си, така и по наше време 
прероденият Сократ, тоест Лев Толстой, не можа да разре-
ши въпроса с жена си – София Андреевна. А коя бе София 
Андреевна? Тя беше преродената Ксантипа от времето на 
Сократ. Така че София Андреевна не беше случайна про-
екция при Лев Толстой. Всички героини, всички женски 
образи в литературното му творчество и най-вече в рома-
ните му имат за прототип София Андреевна. Това е отбеля-
зано дори в кореспонденцията на София Андреевна. Дори 
тя споменава, че техните недоразумения и кавги, които са 
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продължавали месеци и години, веднага утихвали, щом Лев 
Толстой е замислял сюжета на нов роман и е започвал да 
пише. Тогава в дома им всичко утихвало. Толстой е писал с 
часове и дни, седнал зад писалището си, пресъздавал е пър-
вообраза на героинята, която е била в съзнанието му, а тази 
героиня – това е духът на София Андреевна, която го е во-
дела в лабиринтите на сюжета на романа. Там е било тяхно-
то истинско обединение. Онова, което е написвал Толстой 
с неговия нечетлив почерк, на следващия ден тя самата го 
е преписвала със своя красив почерк, така че в редакцията 
е отивало всичко, което е било написано от нейната ръка. 
Тогава не е имало пишещи машини и подготвеният мате-
риал се е наричал „ръкопис“, защото е излизал от перото и 
ръката на писателя или преписвача, какъвто в този случай 
е била София Андреевна. Ето, това е истината и цената на 
едно голямо творчество. София Андреевна е била запозна-
та много добре с идеите на Толстой, но не е била съгласна с 
начина на приложението им, защото е знаела много добре 
като практична жена, че за тези идеи са необходими усло-
вия, нови времена, дори и нова епоха. Дори има момент, и 
то накрая на живота им, когато той иска да даде имота си и 
литературното си творчество чрез дарение на обществото. 
София Андреевна се противопоставя като смята, че цялото 
имущество и всичко написано от Толстой като творчество, 
трябва да остане за семейството им. Според Учителя, Тол-
стой тук не разрешава задачата си. Той е трябвало да оста-
ви имуществото си на рода, а творчеството е притежание 
на семейството чрез авторския закон по онова време. Така 
че Толстой избягва от дома, от семейството си и от София 
Андреевна при неразрешени кармически въпроси. В този 
живот той не ги е разрешил. Ако ги беше разрешил, може 
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би щеше да се срещне с Учителя в България. Понеже пътят 
на Учението на Учителя в следващия етап ще мине през Ру-
сия, затова аз изнасям онова, което трябва да се знае. Лев 
Толстой е ученик на Бялото Братство. Апогеят на неговото 
литературно творчество е романът „Възкресение“. А фина-
лът на романа е един истински метод за разрешаване въпро-
сите от житейския път на човека, слязъл на земята.

Ние познавахме много толстоисти в България. Те имаха 
право на опит. И те го направиха. Всички тези опити изля-
зоха несполучливи. Онова, което те преведоха от руски на 
български, десетки години внасяше в умовете на българския 
читател една живителна струя от нови идеи. Но идването на 
болшевизма в Русия помрачи ентусиазма на толстоистите в 
България. Те имаха комуни, имаха вегетариански ресторанти 
и много опити правеха за съдружен труд и живот. В тези опи-
ти имаше чист идеализъм. Но те нямаха знанието за разреша-
ването на онези проблеми, с които се сблъскаха. Това знание 
бе дадено в Словото на Всемировия Учител.

Когато следващите поколения започват да разучават 
толстоизма, първо трябва да се запознаят с всичко онова, 
което е казал Учителят за Лев Толстой, за неговия живот, за 
неговото дело и за неговото творчество. А този материал не 
е малко. Учителят се спря на тези проблеми с Толстой и тол-
стоизма в България, за да може да ги осветли и да даде една 
правилна насока на учениците в Школата, защото мнозина 
от приятелите в Школата, и то в провинцията, се отклониха 
и преминаха към толстоистите. Те си направиха своя опит, 
който бе несполучлив, но си загубиха благоприятните ус-
ловия и времето, определено от тяхната съдба да се родят в 
България, само и само да дойдат в Школата на Учителя. А те 
бяха в Школата Му, но се отклониха и преминаха в толстои-
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зма. Аз не мога да проумея и досега това тяхно отклонение. 
Защо ли? Самият факт, който е документиран, че Толстой 
тръгна от Русия за България, за да се срещне с Учителя е ка-
тегоричен, че окултният ученик Толстой бе тръгнал на път 
в своите осемдесет и две човешки години да се срещне със 
своя Учител, който през 1910 година беше на четиридесет и 
шест човешки години. Това само е достатъчно за проумява-
не. А другите изказвания на Учителя за Толстой са напълно 
достатъчни да затворят действителния кръг на Истината за 
пребиваването на Лев Толстой в Русия. Учителят бе казал, 
че Толстой отново ще се роди в Русия, но този път за да 
проповядва Учението на Учителя. А тук в България онези, 
които бяха в Школата на Учителя, напуснаха Школата и 
тръгнаха да се кланят на различни ръководители от толс-
тоистките общества в България. Да се чудиш и да се маеш! 
Това невежество ли бе, отклонение или измяна към Школа-
та на Учителя? Царят на Духа бе тук, на „Изгрева“, а те Го на-
пуснаха и отидоха при говедаря, началника на говедата. Аз 
тук давам този пример не за да обидя някого, но казвам ка-
тегорично своето мнение по този въпрос. Царят на Духа бе 
тук на „Изгрева“ и сам Лев Толстой тръгна да се поклони на 
този Цар, а нашите българи – от умни по-умни, „напусна-
ха Царя и отидоха при говедаря“. Това е типична българска 
пословица, която е не само пословица, но и окултен закон 
за отклонението на окултния ученик от Школата на Учите-
ля. Ето така стои въпросът с толстоистите в България. И 
ако утре тръгнете да се кланяте на толстоисти, то знайте, че 
вашият път е път на отклонението от Школата на Учителя. 
Запомнете това много добре!
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Философията на йогите  
и Школата на Учителя

В Словото Си Учителят бе казал, че с идването на Хрис-
тос започва Еволюция на петата раса. Цялото знание до 
идването на Христа е знание от инволюционния стадий на 
човечеството. Учителят даде нови тълкувания на понятието 
Инволюция и Еволюция на човечеството. Инволюция озна-
чава слизане на Духа в материята. А това се вижда най-добре 
при слизането на Духа и оформянето на първата, на втората, 
на третата и на четвъртата човешки раси. При петата, арий-
ската човешка раса, Инволюцията стига до крайния предел 
с идването и раждането на Исус Христос. Оттам започва 
Еволюцията. Тези преминали човешки раси са свързани и с 
различните съзнания у човека. При слизането на Духа в ма-
терията, при слизането на човека на земята и обличането му 
в човешко тяло започва оформянето на неговото съзнание. 
Първо – на подсъзнанието, което борави с неговия инстинкт 
за съхранение на човешкия вид. По-късно идва съзнанието, 
което оформя човешкия ум. След това човек се добира до 
самосъзнанието, което разработва неговият разум. Оттук 
трябва да почне Еволюцията като стадий, в който човек ще 
влезне чрез свръхсъзнанието и ще борави със своята интуи-
ция – така, както днешният човек борави със своите сетива – 
очи и уши. Когато човек навлезе в свръхсъзнанието и оттам – 
в Космическото съзнание, тогава той се схваща като душа и 
ще се движи и работи като дух. Това е Еволюцията у човека 
при днешната пета раса. Но Учителят съобщава, че през вре-
мето на Христа старите и новите пророци са имали пряко 
съобщение с Невидимия сват. След идването на Христа това 
съобщение е затворено, защото тогава започва да се органи-
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зира умственото поле на човека и да се устройват неговият 
мозък и центровете му. Така че, умственото поле – умът – за-
става като облак върху главата на човека, покрива неговото 
небе и не му позволява да има пряко съобщение с Небето. 
Това ще стане тогава, когато той разработи своите центро-
ве в мозъка и съгради своето умствено поле – както своя ум, 
така и разума си, които ще задвижат онези центрове в мозъка 
му, през които ще преминат космически сили, за да пробудят 
неговото самосъзнание и да му отворят Небето, за да влезе в 
свръхсъзнанието. Ето, това е пътят на човешката Еволюция 
от Христа до наши дни. Идването на Учителя и отварянето 
на Неговата Школа имаше за цел да даде познание и знание, 
да отвори този отвор, да отвори вратите на еволюционния 
преход от самосъзнанието на човека към свръхсъзнанието. 
Учителят уподобява Мировата Любов на закон на Инволю-
цията, тоест слизането на Божествения Дух от центъра на 
Вселената към периферията. А Космическата Обич е дви-
жението на Божествения Дух от периферията на Вселената 
към Първоизточника – това е пътят на Еволюцията. Учение-
то, философията и религиите на древния Изток и Индия са 
резултат от Инволюцията, тоест слизането на човешкия дух 
на земята. Всемирното Велико Бяло Братство е изпращало 
своите представители в тези народи и те са били предводите-
ли и родоначалници на цивилизации и религиозни учения. 
Тези учения се намират съхранени в техните тайни писания, 
тайни книги и паметници на културата.

Учителят споменава, че Хималаите представляват един 
велик център, в който е складирано знанието на човешката 
цивилизация и истината за пребиваването на Великите Учи-
тели. Но това се осъществява не на физическото поле, а в дру-
ги полета, където е записано като акашиеви записи.
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През 1898 година двама индийски професори Брахман 
Чатърджи и Йог Рамачарака отидоха в Европа и започнаха 
да изнасят лекции върху потайната религиозна философия 
на Индия. Бяха отпечатани на английски език редица техни 
научни трудове. След като Учителят основа първите кръжо-
ци и събра първите приятели, те започнаха да превеждат тази 
литература. Пръв я преведе Величко Гръблашев. Той преведе 
няколко книги. След това в печатниците на нашите приятели 
Димитър Голов и Лазар Котев започна да се печата литерату-
ра за религиите и философите на Изтока, както и за йогите. 
Така че първите приятели от обкръжението на Учителя пре-
веждаха и печатаха тази литература. Тогава единствено се пе-
чаташе теософска литература. Тодор Бъчваров също създаде 
библиотека и започна да издава такава литература. Какво бе 
мнението на Учителя по тази въпрос? Тогава Учителят раз-
гледа въпроса и каза, че учението и философията на древна 
Индия е от инволюционния период на човечеството и че сега 
европейската раса има друга задача и други методи за рабо-
та. Методите от инволюционния период на човечеството не 
са методи в еволюционния период. Спомням си, Величко 
Гръблашев тогава преведе книгата „Науката за дишането“ на 
Йог Рамачарака и тя бе издадена през 1914 година в Сливен. 
Нашите приятели тутакси се хванаха за нея, но Учителят ги 
възпря, като каза в една своя беседа: „Сега, като говоря за 
дълбокото дишане, нямам намерение да препоръчвам спе-
циалните упражнения на индусите. Те имат специални уп-
ражнения за дишане, които не са приложими за европейци-
те. Ако европейците ги приложат, ще се натъкнат на големи 
противоречия. Затова ви казвам: „Дишайте дълбоко, като се 
стремите да дишате плавно и ритмично.“ По-късно, през вре-
ме на Школата, Учителят даде различни упражнения и обяс-
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нения по този въпрос. Ще ги намерите в Словото Му. Някои 
приятели не послушаха Учителя, започнаха да прилагат ме-
тодите на йогите и пострадаха. Когато отидоха при Него да 
търсят помощ, Той каза: „Не слушате това, което Аз ви каз-
вам, а вярвате на това, което другите са казали преди хиляди 
години за едно друго човечество. Има много начини, мето-
ди с които йогите си служат, но ако не ги разбере човек, той 
може съвършено да се осакати. Аз давам методи с най-малки 
рискове за човешкия ум. Те са методи на живота, методи на 
разумната Природа. Методите обаче на йогите са свързани с 
големи рискове и те не са пригодени за физическото тяло на 
европееца. Запомнете това добре.“

Години по-късно, през 1942 година, Боян Боев издаде 
една книга „Учителят за дишането“. И там могат да се намерят 
постановките на Учителя. Освен това, Боян Боев бе написал 
една поредица писма до приятелите и там бе дал дихателни 
упражнения от Учителя. При това в Словото на Учителя има 
толкова много неща, записани като закони и принципи, че е 
непростимо за един ученик от Школата да чете онова, което 
са писали преди хиляди години Учителите на древна Индия. 
Защо ли? Защото знанията и методите, дадени на човечест-
вото преди Христа, са инволюционни. Те не са подходящи за 
еволюционния период, в който е влязло днес човечеството 
след Христа. Словото на Всемировия Учител е еволюционен 
процес и наука. То е във връзка с еволюционния период, в 
който е влезнало човечеството. Словото на Учителя прокар-
ва Мировата Любов от Божествения свят и връща чрез Кос-
мическата Обич тази еволюционна вълна от периферията 
на Вселената към Бога. Всемирното Велико Бяло Братство 
ръководи процесите в цялата природа и Еволюцията във 
всички природни царства. А Словото на Всемировия Учител 
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ръководи и управлява това Всемирно Велико Бяло Братство. 
Така че и дума не може да става за сравнение между ученията 
на онези пратеници на Бялото Братство, които са слезли пре-
ди хиляди години и са дали знанията на Божествената Наука 
през време на инволюционния период на човечеството. Ние 
знаем мнението на Учителя за Хималаите като един велик 
мистичен център, но този център не е на физическото поле, а 
в други полета, които са незрими за човешкото око. Учителят 
бе казал, че представителите на Бялото Братство на земята 
веднъж в годината се събират на един от Хималайските вър-
хове, правят своето годишно събрание и определят съдби-
ните на света. Но това става не на физическото поле, защото 
там може да се изкачи само алпинист с кислороден апарат. 
Монт Еверест бе покорен десетки години след заминаването 
на Учителя и чак тогава стъпи на него човешки крак. Каква 
е връзката между Хималаите и „Изгрева“ в София? „Изгре-
вът“, според Учителя, е мистичен център. Той е по-висок в 
духовно отношение от много високи планини, включител-
но и от Хималаите. Тук, на „Изгрева“, са насочени силите на 
Великите Духове на Вселената. Така че „Изгревът“, не беше 
случайно място, а Дом Господен, защото Господ Бог бе тук, 
на „Изгрева“.

Инволюцията и Еволюцията, през които е минало и ми-
нава човечеството, са колективни процеси и обхващат цели 
народи и култури. Но те са едновременно и индивидуални 
процеси и процеси, отнасящи се до човешката личност. Така 
че всеки един човек до определен момент в своето развитие 
се намира в инволюционен процес. След това идва онзи мо-
мент, когато започва неговият еволюционен период. Това 
става в мига, когато той започва да изучава Христовото Уче-
ние чрез Евангелието, а след това – чрез Словото на Всеми-
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ровия Учител. Мигът за преобръщение в еволюционен пери-
од в неговия живот започва от обръщението му към Христа и 
Словото на Великия Учител Беинса Дуно. А какво е мястото 
на философията на йогите? Те тук нямат място. Тяхното мяс-
то е в историята на миналото човечество. Който иска – там 
да отиде и там да ги търси. А учениците на Школата се зани-
мават със Словото на Учителя.

Има един закон, според който всичко онова, което е 
полезно за човечеството в инволюционния му период, не е 
годно за него в еволюционния му период. Така че всички те-
ории, философии и Школи не могат да се прилагат в еволю-
ционния му период. Те дори му пречат за неговото развитие.

През инволюционния период човешкото съзнание пре-
ди потъването в материята е било в пряк контакт с духовната 
страна на Битието. Инволюционната наука е наука, която е 
дадена от Духа при неговото слизане в материята. Спомени-
те от миналото, от атлантското ясновидство в древна Индия 
и връзката й с духовния свят предопределят методите и зна-
нията на тази наука. Те са имали връзка с Невидимия свят, 
който ги е ръководил. Без тази връзка те не биха могли да 
съществуват. Тези неща са ясни и неоспорими.

Но през еволюционния период и науката, която се гради 
въз основа на проучване на материята чрез разширяване на 
човешкото съзнание, преминава в самосъзнание и оттам – в 
свръхсъзнание. Ето това е пътят на днешния човек. А знания-
та за това се намират в Словото на Великия Учител.

В първите години на Школата ние заварихме възрастни-
те приятели, които бяха превеждали и издавали тази лите-
ратура. А тя не беше малка за онези години. Те бяха се на-
гълтали и възприели една терминология от философията на 
йогите. Постепенно Учителят в Неговото Слово преведе и 
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даде друго значение на тази терминология. При някои слу-
чаи Той остави същата терминология, но даде съвсем друго 
значение на тези думи. Това ново значение бе съобразно със 
знанията на Учителя и това, че те бяха подчинени на закони 
от еволюционния период на човечеството и на човешкото 
съзнание. Така например, за обозначение на човешките тела 
бяха дадени съвсем други наименования. Човек има физиче-
ско тяло, след това има чувствено, тоест астрално тяло, има 
и умствено – ментално – тяло. Учителят разгледа, показа че 
умственото тяло се подразделя на две нива – на низш ум и 
висш разум. След това следва причинно тяло, следва духов-
но тяло, тяло на Любовта, тяло на Мъдростта и тяло на Ис-
тината. Така че тези термини, които ще намерите в Словото 
на Учителя, имаха за задача да се прехвърли един мост между 
инволюционното знание и еволюционното знание от Сло-
вото на Учителя. Ще срещнете много думи като „карма“-“ди-
харма“, като „нирвана“, „будическо поле“, „акашиеви записи“ 
и още много неща, които бяха запаметени в умовете на пър-
вите приятели. В поколението от Школата, ние за пръв път 
получавахме знанията направо от Учителя и онова, което на-
учавахме от Учителя за тази терминология, беше съвсем раз-
лично от онова, което знаеха първите приятели. Затова да не 
се подвеждате и да смятате, че с тази терминология Учителят 
проповядва философските системи на древния Изток. Това 
не е вярно и е изключено по простата причина, че Всемиро-
вият Учител за пръв път слиза на земята и за пръв път в ця-
лата Вселена отваря Школата на „Изгрева“, и за пръв път се 
сваля Словото на Бога от устата на Великия Учител. Това е 
най-голямото доказателство.

Веднъж по онова време, Учителят бе казал на Савка Ке-
ремидчиева да чете книгите на Брахман Чатърджи. И тя ги 
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купи и започна да ги чете. След това започна всеки ден да 
ходи при Учителя и Го питаше онова, което не й беше ясно, 
Той даваше Своето обяснение и тя го стенографираше. По 
този начин, а това бе метод на Учителя, Той я караше да се 
сблъска с даден проблем и след това, чрез отговора на въпро-
сите си, да даде своето обяснение. И тези обяснения ние ги 
имаме. Те са част от това, което изложих дотук. Затова идео-
логически залитания не са допустими.

А сега ще ви разкажа за едно отклонение от Школата. 
По онова време беше преведена книга на окултиста Мория, 
който минаваше за Учител на човечеството. Случи се така, 
че нашите ученици от „Изгрева“ бяха причина да се преведе 
неговата книга и дори да се отпечата. Отидоха при Учителя 
и Го запитаха кой е Мория. Той отговори, че той е Учител на 
Черната ложа. Но те не си взеха поука от това. Елизер Коен 
организира превеждането на тази книга, макар че Учителят 
бе против това. Дори организира нейното отпечатване при 
Сава Калименов в Севлиево. Издаде се книга под заглавие 
„Агни Йога“ и започнаха да си я купуват и четат изгревяни. 
Е, какво ще кажете за това?

А Любомир Лулчев беше в духовна връзка с Мория. Той 
обичаше да се хвали и да разказва такива неща, които бяха 
верни. Разказваше как Мория идвал лично при него и как му 
е давал различни задачи и окултни символи, който той си ги 
начерта вътре по вратата на бараката на „Изгрева“ и бе ока-
чил негови картини по стените. Един ден Учителят извиква 
стенографката Елена Андреева, която имаше лична връзка с 
Лулчев и нарежда твърдо: „Иди да кажеш на Лулчев да мах-
не тези картини и символи на Мория, защото чрез тях той 
ще разруши целият „Изгрев“. Какво, той „Изгрева“ ли иска 
да разруши?“ Елена отива и предава думите на Учителя. Той 
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се стрясва, но проявява послушание и ги маха. Направо се 
уплашва от това, че Учителят е разгадал неговата връзка с 
Мория и знае за дейността на Мория, който, с негови пред-
ставители в България, се стремеше да унищожи Братството. 
Връзките на Лулчев с Мория не са били на физическото поле, 
а на духовното поле. Според разказа на Елена Андреева, Лул-
чев се е излъчвал, отивал при Мория и получавал указания от 
него, както и Мория идвал на „Изгрева“ със своето духовно 
тяло. Лулчев имаше тези качества и тези познания да прави 
такива неща. Защо казвам такива неща, а не постижения? 
Защото това бе насочено срещу Делото на Учителя. Така че, 
ако утре някои от следващите поколения рекламират „Агни 
Йога“ и я издадат, да знаят, че те работят срещу Школата на 
Учителя. Запомнете това добре.

През 1924 година един приятел издаде една книжка 
„Дъно визмът. Окултизмът. Теософията“. Искаше да защити 
Учението на Учителя. Как ще го защити, когато не знаеше 
какво представлява. Той се опита да разгледа и да докаже, че 
Учението на Учителя е взето от теософията и от йогите. За 
доказателство разгледа четирите главни клона на Йогата и 
направи сравнение със Словото на Учителя. И накрая дой-
де до извода, че господин Дънов води последователите си по 
пътя на Бхакти-Йогата в съчетание с Хатха-Йогата, тоест по 
пътя на благоговейното поклонение на Личния Бог, който 
за християните е Христос, че проповядва най-чисто Учение 
Христово и живее по него. Да, но това не е така. Той искаше 
да докаже, че учението на господин Дънов излиза от окулти-
зма, излиза от теософията, излиза от философията на йогите. 
А това е една голяма лъжа. Името на този автор бе доктор 
Върбишки.

Учителят е дал песни на санскритски език. Това е един 
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стар език, чрез който Великите Учители са свалили Божест-
вени Истини през време на инволюционния период. Но 
Учителят ги предаде, свали песните и им даде тласък нагоре, 
за да завършат своя еволюционен цикъл. Ние ги пеехме, а и 
вие ще ги пеете, ако сте последователи на това Учение и сте 
в тази Школа. Разбрахме се, че Школата е със свои вътреш-
ни измерения, параметри и свое поле. Навремето Величко 
Гръблашев в своята защита на Учителя искаше да докаже, че 
Великото Бяло Братство е имало две главни Окултни Школи 
на земята. Едната – западна Школа, а другата- източна Шко-
ла. Това не е вярно. Школата на Всемирното Велико Бяло 
Братство е една и тя за пръв път се откри на земята и във Все-
лената, и то на „Изгрева“, в София – в страна България. Неин 
Учител е Великият Учител Беинса Дуно. А че на изток и на 
запад има Школи – това са човешки изобретения. Ние – уче-
ниците от Школата – не се занимавахме с тях.

А сега ще ви разкажа и един срамен случай как ученици-
те на Школата, след заминаването на Учителя, целуваха ръце 
на йогите. След 1962 година в България от властите бяха до-
пуснати да преминат през един промеждутък от три-четири 
години няколко пътешестващи йоги. Те бяха допуснати да 
покажат своето умение и изкуство в цирковете, като техни-
ят номер беше последен. Ние, които бяхме чели като млади 
литература за йогите и които бяхме преминали Школата на 
Учителя, се решихме и отидохме да посетим представления-
та на цирковете и да видим тяхното умение. Тяхното умение 
и изкуство беше зашеметяващо и поразяващо за човешките 
очи. Ние се усмихнахме и казахме, че това е вярно, но е за 
едно друго човечество от преди няколко хиляди години пре-
ди Христа. И това беше така. След няколко дни научихме, 
че наши приятели от „Изгрева“, а той още не беше разрушен, 
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бяха го извикали въпросния йога на поляната в гората, бяха 
го качили на един стол, за да им говори. Имаше преводач и 
стенограф. След това проповедта му се написа и се разнесе 
по целия „Изгрев“ и по прия телите в София и провинция-
та. Всички ахнаха, отвориха уста и ококориха очи, понеже 
пред тях се изсипва цялото Божие откровение. Показаха ми 
и прегледах написаното. Онова, което сами бяха напечатали 
първите приятели през 1914-19 година превъзхождаше сто-
кратно онова, което четях. А освен това, там имаше методи 
и внушения на Черната ложа. Аз захвърлих този свитък и се 
възмутих от онези, които отиваха и му целуваха ръка. Това 
бе гавра и кощунство към Школата на Учителя. Вместо да 
вземат и да четат Словото на Учителя и вместо да вземат да 
си прегледат всички бележки и тетрадки, които имаха от вре-
мето на Учителя и да извадят и напечатат онова, което не е 
казано досега за Учителя, то те тръгнаха и се юрнаха подир 
йогите, да им целуват ръка и да бъдат тяхната аудитория. А 
в града по-заможни приятели ги канеха на гости, че про-
веждаха духовни разговори и по този начин даваха пример 
на по-младите за отклонение от Школата. Всички тези през 
време на Школата бяха на „Изгрева“, слушаха Учителя и Му 
целуваха ръка. А да целунеш ръка на Великия Учител, това 
значи,че правиш общение с Бога и че правиш Завет с Бога 
и с Неговото Слово. Този Завет бе Заветът на Словото Му, 
което бе Третият Завет на Бога за днешното и идното чо-
вечество. А тези приятели тръгнаха подир йогите. Срам и 
позор за всички ни. След години дойдоха други йоги. Пак 
същото се случи. Дори се увлякоха много други млади бъл-
гари. И те, вместо да дойдат при нас, защото бяха с духовна 
нагласа, отклониха се и тръгнаха след йогите. А след време 
отклонението бе заплатено с жестока цена. Отклонението от 
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Школата се заплаща с изземването на жизнения кредит от 
човека. Наблюдавах много млади хора, които бяха започнали 
да се занимават с Йога и които идваха понякога в моя дом за 
различни разговори. Винаги разпитвах подробно и винаги се 
идваше до един и същи извод – при всички случаи тези мла-
ди хора плащаха скъпо с увреждане на здравето си и с психи-
ческо разстройство. Давах им съвети, но те не възприемаха, 
защото не можеха да проумеят как е възможно, в една малка 
страна като България, да се е родил Великият Учител. И тези 
хора бяха загубени за нас и за себе си.

За следващите поколения искам да цитирам онова, което 
Учителят каза при отварянето на Школата през 1922 година, 
на събора в Търново.

„Онези от вас, които са ученици, да знаете че туй изис-
ква сега Великият Учител на Бялото Братство. Той, на Когото 
Духът раздава всички дарби, всякога изисква абсолютна чис-
тота. Той изисква и абсолютна Светлина и абсолютна Свобо-
да в душите ви. Той иска да царува Неговата Истина, Негова-
та Мъдрост, Неговата Любов И ако търгувате, ще търгувате 
заради Него, заради Неговата Любов; ако орете земята, ще 
я орете заради Него; ако си учител, ще бъдеш учител заради 
Него. Каквото и да вършите, мъж или жена сте, в каквото и 
положение да си, ще кажеш: „Заради Него!“.

Туй е правило. Сега ще турите туй правило практически, 
докато сте още в стария живот. Само в Неговото име ще 
работите и ще излезете от сегашното си положение много 
по-лесно, отколкото по всеки друг начин.“ („Беседи – Обяс-
нения и упътвания“, Търново, 1922 год., стр. 322-323)

Това е истината за философията на йогите и Учението 
на Учителя. Затова ще завърша с цитат от същата книга, стр. 
299: „А щом дойдем да кажем истината, приятелство няма. 
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По-голям приятел от Истината няма в света. Най-големият 
приятел на човека в света, това е Истината.“

Аз бях длъжна да кажа истината, а вие сте длъжни да се 
определите. В Школата на Учителя като основно правило е 
човек да се самоопредели. Като се самоопредели, след това 
той се изпитва и полага изпит чрез живота си. Това е най-ва-
жното в живота на Ученика – да се приложи Словото.

Бележка на редактора: На 27 април 1991 година в сто-
личния вестник „Демокрация“ излезе съобщение, че на 27 и 
28 април, в зала „Възраждане“ в Габрово ще се проведе пър-
вият национален симпозиум за Учителя. Организаторите – 
Йога-клуб „Свами Шивананда Сарасвати“, Бялото Братство 
в Габрово и националният музей на образованието – имаха 
за цел да представят Учителя и Неговото.Учение. Така че, 
дойде време следващите поколения да направят първото от-
клонение от Школата и да работят с други Окултни Школи, 
нямащи нищо общо с Школата на Учителя. Освен това, в 
програмата беше изнесен рецитал, в който една столична ар-
тистка рецитираше мисли от учителя Мория, заедно с мисли 
от Учителя Беинса Дуно. Този рецитал беше съпровождан с 
музика от песните на Учителя. Беше направено второто от-
клонение от Школата на Учителя. По този начин те вкараха в 
полето на Бялото Братство силите от Черната ложа. И което 
беше най-важното, те бяха предварително предупредени да 
не правят това, защото е нарушение на закони от Словото на 
Всемировия Учител. Те бяха лично предупредени от редак-
тора на тази книга. Но те си проведоха своето мероприятие, 
защото бяха подчинени на други сили, които ги управляваха. 
Какво се случи по-нататък? Няколко месеца след това, над са-
мото Габрово се задействуваха Сили Господни, над Балкана 
се развихриха бури, мълнии и дъждове и слязлата Небесна 
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разбунтувала се стихия по река Янтра премина през града и 
го удави. Цялото население на града се бори няколко дни сре-
щу водната стихия. Центърът на града, много предприятия 
и сгради бяха разрушени и потопени във вода. Вестниците, 
телевизията и радиото даваха обширни репортажи за това 
събитие. Всички умуваха и се чудеха каква ли ще е причината, 
че да се разгневи Небето, Природата и да се изсипят водните 
стихии от Небето върху земята. А отговорът бе много прост. 
Бяха нарушени окултни закони от Словото на Учителя и на 
Школата, заради което това нарушение можеше да се кори-
гира само с онези закони, които управляват Живата Приро-
да. Така че, представителите на Габрово дадоха възможност 
да се прояви чрез тях отклонение от Школата.

Този опит е правен още по времето на Учителя от жите-
лите на Габрово по един съвсем сходен начин. Учителят по 
онези години посещава Габрово, заради което Цанка Евти-
мова иска от от читалищната управа да се даде под наем за 
една вечер салонът на читалището, за да може Учителят на 
следващия ден да държи беседа за гражданството на Габро-
во. Отговорът е бил следният: „За господин Дънов място в 
Габрово няма.“ Само за шест месеца всички членове на упра-
вата си заминават скоропостижно, изпратени с тържествени 
погребения. Какво излезе накрая? Че за тези също няма мяс-
то в Габрово. Мястото им бе на друго място. Заминаха там, 
където им е мястото, тоест на онзи свят, за да си научат някои 
ненаучени уроци от началното училище. Така бе направен 
първият опит срещу Учителя в Габрово.

Вторият опит бе направен и бяха предизвикани Силите 
Господни. А беше направен и трети опит срещу Школата на 
Учителя. В Габрово има издание на Йога-клуб „Свами Ши-
вананда Сарасвати“ – списание „Йога“. В брой 2 от 1992 го-
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дина, под заглавието на списанието беше поместен портре-
тът на Учителя, искащ да покаже, че Учителят Беинса Дуно 
може да се постави заедно, на един кантар с класическите йо-
га-текстове и че те съвпадат със Словото на Учителя, видно 
от уводната статия. Бяха поместени различни текстове от 
Учителя, като бяха дадени и дихателни техники от Учителя. В 
забележка искаха да докажат, че Учителят е взел всичко това 
от учението на йогите. Бяха поместени спомени, целенасоче-
но преразказани, преиначени и изменени, за да компромети-
рат самите спомени и то без разрешение на онези, които са 
ги публикували. Накрая са поместени материали на йогите. 
Най-важното е, че в средата бе поместен голям портрет на 
Учителя и точно там, където бе носът Му, листът бе прика-
чен с телче. Това бе копието, с което бе прободен образът на 
Всемировия Учител. Ето така гражданите на Габрово за трети 
път разпъват Учителя, разпъват Учението на Учителя и пра-
вят отклонение от Школата. Надявам се, че след всяко нару-
шение на окултните закони от Школата идват други закони, 
които възстановяват нарушението. Тези неща ги изнасяме, за 
да се види цената на отклонението и цената на Божието Въз-
мездие. Защото Божието Възмездие възстановява Божията 
Правда. А ние человеците, след като се запознаем с човешка-
та неправда, винаги дочакваме да видим Божията Правда и 
Силите Господни, които я възстановяват.

Теософският конгрес и търсенето на Христа

В началото на века, а особено между войните през 1912-
1918 година, както и след това, в света се разпространи едно 
голямо идейно движение, наречено теософско, със свои 
привърженици в онези интелектуални среди, търсещи да 
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намерят нещо съвсем различно от това, което им предлага-
ше съвременната наука и религия. То се разпространи и в 
България, като негов представител и ръководител бе Софро-
ни Ников. Той и неговите сподвижници бяха много дейни 
и преведоха цялата теософска литература на български и 
най-усилено я разпространяваха. Миналия век се зароди 
спиритизмът, който трябваше да прескочи материалната ба-
риера за познанието на света. Негов представител в Бълга-
рия бе доктор Георги Миркович от Сливен, който издаваше 
списание „Нова светлина“, а след това и списание „Виделина“ 
и той бе един от главните разпространители на спиритизма 
в България. По-късно доктор Миркович бе един от тримата 
първи ученици на Учителя, заедно с Пеню Киров и Тодор 
Стоименов. Друго движение, което трябваше да подготви 
човечеството, като прехвърли мост на познанието на света 
от миналото, да премине през бариерата на спиритизма и да 
подготви човешкия ум за новата епоха – това бе теософското 
движение, което се разпространи с голяма сила у нас. Ние, 
младите, дойдохме в Школата, когато тя се откри и заварихме 
възрастните приятели – едни от тях бяха спиритисти, а други 
бяха дошли от теософските среди, като всеки се стремеше да 
доказва правотата на своите убеждения. Учителят не застана 
по средата им, нито застана отпред, за да ги обедини. Той ги 
прие само като етап по пътя на човешкото познание. За спи-
ритизма Учителят каза, че е дошъл да докаже съществуването 
на Невидимия свят. А за теософията каза, че е дошла да под-
готви човешкия ум да възприеме съществуването на връзката 
между Невидимия свят и човешкото познание, включително 
и самият човек. По този въпрос може да намерите в Словото 
на Учителя много написани и казани неща. „Всички рели-
гии са методи на Всемирното Бяло Братство. С тях то иска 
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да сближи народите. Пратениците Негови създават и ръко-
водят религиите.“ („Беседи – Обяснения и упътвания“, 1919 
год., стр. 104). А по-нататък на същата страница ние четем: 
„Спиритизмът и теософията са методи на Бялото Братство. 
Те подготвят пътя Му.“ А организирането на света се дължи 
на Бялото Братство. А Учител на Всемирното Бяло Братство 
е Учителят – Беинса Дуно. Значи се разбрахме кой къде се 
намира, кой е в основата, а кой стои на върха.

Така че, когато ние влезнахме в Школата заварихме въз-
растните приятели, които без изключение имаха познание и 
опитности със спиритизма, бяха запознати със спиритиче-
ските сеанси, като много от тях живо участвуваха, тъй като 
мнозина от тях бяха медиуми. Освен това много от членовете 
на младежкият клас при Учителя бяха преди това посещава-
ли сбирките на теософите, ръководени от Софрони Ников, 
който им издаваше специални грамоти с печати за завърше-
ното си теософско образование. Впоследствие някои, които 
отиваха при него и едновременно посещаваха Учителя, тряб-
ваше да се определят или за единия, или за другия. Много 
от тях дойдоха при Учителя, но запазиха познанията си от 
теософите, като през времето на цялата Школа поглеждаха с 
едно око към тях, а понякога и с две очи. Трудно можеха да се 
освободят от влиянието на теософите. Дори имаха и някои 
драматични развръзки на живота си, а трети дълго боледува-
ха и само благодарение на това, че искаха помощ от Учителя 
и проявиха послушание към съветите Му, се спасиха от явна 
гибел.

Ще ви разкажа два интересни случая с двама наши при-
ятели. Единият от тях беше Никола Нанков, който по онова 
време посещава едновременно сбирките на теософите, ръко-
водени от Софрони Ников, но също и младежкия окултен 
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клас при Учителя. След време се разболява и получава голямо 
и нетърпимо главоболие, което го сваля на легло. Накрая ре-
шава да търси помощ от Учителя. От бараката, в която лежи 
болен, решава да отиде на петдесет метра от нея – до стаич-
ката, където е Учителят. Решава и тутакси получава сила. Ле-
ка-полека става от леглото и с мъка се дотътря до Учителя. 
Разказва за болестта си и иска помощ от Него. Учителят му 
казва следното: „Ти едновременно посещаваш на две места 
две различни Школи. Ту си при едната, ту си при. другата. 
Двете имат различни силови полета и като посещаваш и две-
те едновременно, тези силови полета и техните окръжности 
се пресичат у теб. Това е причината за твоето главоболие. И 
това ще те разруши. Затова трябва да избереш и да напуснеш 
една от двете Школи. Или ще отидеш при тях, или ще ос-
танеш тук при Мен. Имаш право на избор. И когато се оп-
ределиш към една от двете – ще се освободиш от болестта.“ 
Учителят му дава свобода да избира. След дълго умуване, той 
се определил за Учителя, след което получава сила, става, сва-
ля дипломата на теософията, която виси на стената му. Отива 
лично при Софрони Ников и му я връща. Главоболието му 
веднага изчезва. Той остава в младежкия клас и премина през 
времето на цялата Школа.

Друг, още по-интересен случай е с брат Тодор Попов 
от Ямбол. Той също бил член на теософското общество на 
Софрони Ников и също е имал диплом от теософите, ока-
чен на стената. През 1922 година започва да страда от силно 
главоболие. Но решава да се лекува с методите на Учителя. 
Забележете тук добре, че той не отива веднага да търси по-
мощ, както прави това Никола Нанков, а започва да се лекува 
с методите на Учителя, които са дадени в Словото Му. А това 
са: дълбокото дишане, пиенето на гореща вода, редовното 
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посрещане на изгревите на слънцето, вегетарианската хра-
на, природосъобразният начин на живот и т.н. Но нищо не 
му помага. Значи той е едновременно член и присъствува в 
две Школи – тази на теософите и Школата на Учителя. Не се 
определя отначало нито за едната, нито за другата, не търси 
отначало помощта и съвета на Учителя, а започва да се лекува 
сам с Неговите методи, като едновременно е член и присъст-
вува на две различни места. След това отива при Учителя и 
търси Неговата помощ за главоболието си. Учителят вижда и 
знае как е постъпил и нищо не му казва. Защото той си служи 
с методи на Учителя, а едновременно е и в другата, така на-
речена „Школа“ на теософите. Учителят мълчи, а брат Тодор 
Попов заминава за Ямбол, но главоболието му се усилва, ста-
ва нетърпимо. Накрая отново отива при Учителя и споделя 
с Него, че трябва да напусне и университета, както и Окулт-
ната Школа поради заболяването си. Учителят го изглежда 
строго и казва: „Ти си член на теософското общество, а в 
същото време членуваш и в Окултната Школа, която Аз съм 
отворил. Така не може. Ще членуваш или само там, или само 
тук. Ти попадна на границата между тези две Школи, където 
се сблъскват техните силови полета. Това е причината за тво-
ето главоболие. Това са закони, които Аз съм дал за обучение 
на учениците и ти трябва да ги научиш и прилагаш. Знанието 
на Школата е за учениците и който не го прилага, злоупотре-
бява и проявява своеволие към това знание. Едновременно 
с това, като членува в Школата на Всемирното Велико Бяло 
Братство, ученикът отговаря с живота си. Окултните закони 
на Школата са строги и неумолими и никого не подминават. 
Затова трябва да се определиш – или там, при теософите, или 
тук, при Мен в Школата. А ученикът в тази Школа трябва да 
знае своите задължения, които съм ги дал и да има послуша-
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ние към Учителя и към Бога.“ След този разговор Тодор По-
пов написва писмо на Софрони Ников, връща му дипломата 
и съобщава на учениците от младежкия окултен клас цялата 
история.

Имаше и още няколко подобни опитности на ученици от 
младежкия окултен клас с теософите. След като преминаха 
през страдания и мъчения, те бяха принудени да се определят 
и се определиха – напуснаха теософското общество. Разбира 
се, Софрони Ников знаеше причината за тяхното напускане. 
Това, както и други причини, го накара да отиде при Учителя 
и да Го помоли да работят заедно, дори Му предложи да бъде 
представител на теософското общество в България, а той – 
Софрони Ников – да Му бъде помощник. Учителят му казал: 
„Моят път е друг.“

Сега, какво означава всичко това? Пълно невежество и 
объркване на всички български глави от Черната ложа. Все-
мировият Учител бе в България, Бог бе слязъл и се движе-
ше по земята, а те Му предлагаха да бъде представител на 
теософското общество в България. Това бе кощунство към 
Учителя и Школата Му. Учителят на много места в беседите 
бе споменал и за теософите. „Даже и писателите, които пи-
шат теософски книги, не разбират както трябва теософията 
и нямат методи на приложение. За да пишат такива книги, 
се изисква голяма напредналост – умът и сърцето да бъдат 
тъй развити, че да схващат нещата и от най-малко загатване.“ 
(„Беседи – Обяснения и упътвания“ Търново, 1919 год., стр. 
77) На друго място бе казал, че теософите говорят за различ-
ни полета на Невидимия свят, а сами не могат да проникнат 
от умственото поле дори в причинния свят. На друго мяс-
то бе казал, че тяхното учение е булгур, тоест не е онова ис-
тинско жито и онзи Небесен хляб, който трябва да нахрани 
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човешката душа. За Ледбитер бе казал, че той е прероденият 
пророк Амос, който навремето е бил овчар и пророк и него-
вите неща ги има в Стария завет. Но за Ани Безант бе казал, 
че не е светица, а една обикновена жена. Така че мнението на 
Учителя, че теософското учение има своята роля на запад и се 
явява етап в обучението на европейския ум, бе категорично. 
А Всемировият Учител бе дошъл и бе застанал на върха на 
пирамидата на човешкото познание, духовна култура и ево-
люция. Защото той не бе от човешка еволюция, а бе слязъл 
направо от Божествения свят и изпратен от Бога. Това е раз-
ликата между Школата на Учителя и теософското общество. 
Та в началото на века Ани Безант, Ледбитер и други теософи 
оповестиха на света, че е дошло време да се роди, да се въплъ-
ти в плът Всемировият Учител на земята. Те търсиха ревност-
но Мировия Учител, но Бог не благоволи да им открие къде 
се намира Той. Самият факт, че Го търсеха, показва, че те бяха 
налучкали чрез своите контакти с Невидимия свят, че Той се 
намира на земята. Благодарение на аурата, която излъчваше 
Учителят Беинса Дуно, те по медиумичен начин бяха засекли 
със своите вътрешни радари, че Той е на земята. Но къде е – 
не можаха да разберат. А това е много важно и трябва да се 
знае, защото това показва техните скромни възможности и 
смешни познания, които така силно рекламират. Учителят 
не случайно беше споменал, че теософите още не могат да се 
качат в причинното поле, а говорят за прераждане и други 
неща, заимствувани от индуските философски Школи. Така 
че техните познания бяха само опипване на тъмно. Това 
трябва да се знае както сега, така и в бъдеще от вас, за да не 
ви заблудят разни течения, дошли от Изтока или от Запада. 
Самият факт, че никой – както от Изтока, така и от Запада – 
не позна Учителя: нито Го познаха вътрешно, нито дойдоха 
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тук, в България, да направят връзка с Него и да Му целунат 
ръка. Това показва недвусмислено и категорично, че тяхното 
познание не се доближава дори до причинното поле. При-
казки и писаници много от теософите, а накрая се провалиха 
напълно, понеже не само не познаха и не видяха Всемировия 
Учител на земята, но за най-голяма изненада те си намериха 
друг земен човек, когото се опитаха да обявят за преродения 
Христос. Е, какво ще кажете за това? Не беше ли това позор 
и провал за теософите? И на всички Окултни Школи от Из-
тока и Запада?

А сега ще ви разкажа за тази драматична развръзка. В на-
чалото на века Ани Безант намира едно индуско момче с име 
Кришнамурти и през 1910 година издава една негова малка 
книжка: „При нозете на Учителя“. Теософите смятат, че това 
момче подготвя тялото си, когато дойде време и навърши 
годините, Мировият Учител или Христос да влезне в него 
и той да бъде вторият Месия на човечеството. Започва една 
кампания по целия свят, а тези книжки ги преведоха на бъл-
гарски и теософите обявиха, че това е вече Мировият Учител. 
Започнаха редовни събори на теософите в Холандия. Създа-
доха си общество, наречено „Ордена на звездата на Изток“ 
и се събираха в гр. Омен – Холандия. На първия събор през 
1924 година бяха присъствували 400 души, през 1925 – 1 000 
души, през 1926 – 2 000 души, а през 1927 година – 3 000 
души. Така че теософското общество набира сила и чака мо-
мента, когато трябва да обявят Кришнамурти за Миров Учи-
тел и за Христос. През 1932 година в Омен се състоя един 
от най-големите конгреси на теософите от целия свят. Тук 
Кришнамурти трябваше да бъде обявен за Миров Учител и 
за новия Христос. Тогава е бил на тридесет и седем години.

Разпратени са покани по целия свят и такива дошли в 
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България. Тукашните теософи започват своята подготовка и 
избират свои депутати за предстоящия конгрес. Но събити-
ята започват да се развиват най-неочаквано – те започват от 
България, от София, от „Изгрева“. Случва се така, че двама 
представители от Школата на Учителя по различни пътища 
присъствуват там, на теософския конгрес в Холандия, кога-
то Кришнамурти трябваше да бъде провъзгласен за новия 
Христос. Единият представител е жена. Това е Магделена 
Попова, която отива лично там, изпратена от Учителя и коя-
то носи писмо от Него, написано на английски – език, който 
Той знаеше от следването си в Америка – чието съдържание 
ние не знаехме, а Го знаеха само Учителят и Магдалена. Там 
тя изпълни своята мисия безупречно. За това ще говорим в 
отделна глава – за нейната мисия.

Друг, който беше изпратен там, това бе един мъж, един 
теософ, Атанас Димитров, който искаше да присъствува на 
техния конгрес. Поради липса на средства той тръгва пеша 
за Холандия шест месеца преди тава, пристига там в онзи за-
мък, където ще бъде конгресът и понеже знае чужди езици 
и понеже виждат, че е дошъл пеша и без средства, го правят 
главен домакин и организатор за посрещането на гостите на 
конгреса. По този начин той се запознава с всички теософ-
ски величия, посреща и Кришнамурти, има много разговори 
с него и му е разказвал за Учителя и Неговата Школа часо-
ве и дни наред, когато двамата са се разхождали в парка на 
замъка. Атанас за 40 дни пешком пристига преди делегати-
те теософи, в замъка наречен „Ерде“. Понеже е пристигнал 
пръв, знаел е няколко езика, той е определен да управлява 
замъка. Дават му средства да се грижи за храната, за посре-
щането и настаняването на гостите и всичко необходимо за 
тяхното пребиваване. А това не е малка работа. Тези делегати 
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не са били обикновени граждани, а са представители на ари-
стокрацията от цяла Европа и цветът на интелигенцията, за-
щото това бяха членовете на теософската ложа, събрали се да 
провъзгласят Кришнамурти за новия Христос. Всяка сутрин 
Атанас излиза да се разхожда в градината, където на едно и 
също място и в едно и също време се среща с Кришнамур-
ти и заедно се разхождат. Точно това е времето, определено 
от Невидимия свят, когато Атанас му е говорил за Учителя и 
България и той най-внимателно е слушал. Идва денят, когато 
трябва да се открие конгресът и да се обяви Кришнамурти за 
Миров Учител и новия Христос. А преди това, нашата при-
ятелка Магделена Попова се среща нееднократно с него и му 
предава писмото на Учителя. Той вече знае от двама човека 
за Учителя и за Бялото Братство в България. На третия ден 
Кришнамурти държи една реч. Думите, които той изрича са 
следните: „Вие очаквате Мировия Учител и искате да вяр-
вате, че този Миров Учител съм аз. Но това не е истина. Аз 
съм човек като вас. Имам недостатъци и работя над себе си 
да се освободя от тях. Истина е, че времето за идването на 
Мировия Учител е вече дошло. И Той е вече във физическо 
тяло на земята, но не е тук между нас. Мировият Учител е в 
България.“

Кришнамурти обяснява това, което е разбрал от разгово-
рите си с Атанас Димитров, с Магдалена Попова и след като 
е прочел писмото на Учителя. Това го слушат всички и ос-
тават крайно разочаровани, изненадани и огорчени от него-
вото изказване. Като вижда това, Кришнамурти добавя: „Аз 
ще продължа да работя за Божието Дело, обаче наравно с вас 
и като равен с вас.“ Трябва да се отдаде заслужена почит на 
Кришнамурти, че единствен той от всички теософи разбра 
Кой е Всемировия Учител и че той наистина се намира при 
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нозете на Всемировия Учител – така, както бе озаглавена не-
говата първа книжка. На третия ден се разпуска конгресът и 
всички делегати си заминават. Обаче там Атанас се влюбва в 
една теософка на име Хилда, оженват се и след това присти-
гат в България. Те имаха дете, на което сам Кришнамурти бе 
кръстник. Когато Атанас и Хилда дойдоха в България заедно 
с дъщеря си, те често ни идваха на гости в малкия ни дом. 
Атанас тогава нямаше работа и Борис Николов го взе в него-
вата мозайкаджийска бригада. По този начин Хилда се сбли-
жи с нас и Атанас разказваше с големи подробности всички 
събития от този конгрес на теософите. А Хилда разказваше 
допълнителни подробности. Имаме много хубави снимки от 
тези години с тях.

Жалко е, че никой не се сети тогава, а и после, да накара 
Атанас и Хилда да опишат цялата тази история. Сега я разказ-
вам по изричното настояване на този брат, с когото работя. А 
защо ли? Ами има и продължение на разказа им. Представете 
си, в неделя, ние, учениците от Школата, излизаме от салона, 
където Всемировият Учител е държал своята поредна бесе-
да. Пред салона, на една масичка, един книжар от града беше 
изнесъл и продаваше окултна литература. Там бяха изнесени 
всички издания на теософите. И не само на теософите, но и 
на представителите на Черната ложа, които бяха преведени 
на български, като Бо Ин Ра и на Мория „Агни Йога“. Така че 
учениците, след като бяха слушали Словото на Бога, излиза-
ха и си купуваха литературата на теософите и на окултистите 
от Черната ложа. Това беше атака фронтална срещу Бялото 
Братство. А зад салона беше залепена една кръчма, където се 
печаха кебапчета, носеше се мириса на печено месо, пиеше се 
вино и ракия и се пееха пиянски песни. Имаше и свинарник, 
който вонеше. Това бе атаката на Черната ложа в тил.



–– 59 ––

А атаката на Черната ложа вътре в Школата се проявява-
ше главно от непослушанието на учениците към Словото на 
Учителя. Купува си един приятел една от тези книги, отива 
и я показва на Учителя и казва: „Учителю, тук се говори за 
мъжа и жената. Какво ще ни кажете за тази книга?“ Учителят 
строго отговаря: „Ние от 2 000 години говорим за човешката 
душа и оттогава сме спрели да се занимаваме с мъжа и жена-
та. Днес Христовото Учение, Христос и Бог се излива чрез 
Словото на Всемировия Учител.“ Братът се сконфузил, но си 
запазва книгата като скъп спомен от този ден. Друг приятел 
взима една книга, където са нарисувани като идеални образи 
портретите на така наречените Велики Хималайски Учители. 
Отива, поднася ги на Учителя и казва: „Учителю, вижте какво 
има тук.“ Учителят поглежда и казва: „Тук няма нищо. Тук не 
виждам нищо. А това, което показвате, такива ще бъдат чо-
веците след 2 000 години, но само при условие, че вървят по 
пътя на Бога и изпълняват Словото на Всемировия Учител.“ 
Сега разбрахте ли, че всички писания за Великите Хималай-
ски Учители, които са в плът, са една човешка измислица. А 
че Учителите съществуват, в това няма и съмнение, но те не се 
намират на земята във физически тела, а са в етерни тела. И 
над всички тях, на върха на тази пирамида, стои Всемирови-
ят Учител, който бе тук на „Изгрева“ в плът и кръв и комуто 
ние целувахме ръка.

Минаха много години и Софрони Ников, който бе пред-
седател на теософското общество в България и който бе при-
съствувал на този конгрес през 1932 години, при едно посе-
щение в Айтос бе споделил онова изказване, което цитирах, 
с брат Георги Куртев. А брат Куртев го разказваше на всички 
останали. Но Софрони Ников не се поучи от доблестта на 
Кришнамурти. След като дойде в България трябваше да го 
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отпечата в многобройните си издания, за да каже истината. 
Значи Кришнамурти се определи за истината и призна, че 
Всемировият Учител е в България. Но забележете, че нито 
един теософ в Европа и в България, начело със Софрони Ни-
ков, не призна това и не го обяви, като изключим изказване-
то на Софрони Ников тайно на ухо на брат Георги Куртев. 
Но истината така не се казва, за истината човек се бори и ко-
гато се добере до нея, той живее за нея. Какво стана по-на-
татък със Софрони Ников? Вместо той да разкаже истината 
за Мировия Учител, да разпусне теософското общество и да 
дойде при нозете на Всемировия Учител, той замълча и укри 
истината от всички теософи в България. След 9 септември 
1944 година, след като дойдоха комунистите на власт, всич-
ки ония, които бяха проводници и проповедници на чужди 
учения, бяха подведени под един знаменател като разпрос-
транители на разни фашистки и буржоазни учения. Така бе 
подведен под този параграф и Софрони Ников и бе изпратен 
в концлагер като народен враг, и там намери смъртта си. Ня-
кой да ми даде сега тълкувание на това събитие? Много държа 
на това, защото утре, когато дойдат следващите поколения и 
когато имате други условия за работа, трябва да знаете, че ко-
гато изнасяте концерти от песните на Учителя, когато се съ-
бирате да четете Словото на Учителя и да пеете песните Му, 
то тогава ще се намери някой, който да сложи пред вас маса и 
отгоре да положи цялата теософска литература, заедно с ос-
таналата окултна литература, която според Учителя е рожба 
на Черната ложа. Това е целта – да ви отклонят от Словото 
на Учителя, като купувате и четете тази литература. Тогава 
ще издават вестници и списания под техни заглавия, но ще 
вмъкнат и нещо от Учителя, с цел да ви отклонят и заблудят. 
Вие трябва да се определите. Или с тях, или с Школата на 
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Учителя. Този брат или сестра е наш, който чете Словото на 
Всемировия Учител и го прилага в живота си! Другите не са 
наши и са свободни да вървят в своя път.

А за потвърждение ще ви разкажа един случай с една 
наша сестра – Донка Спиридонова. Когато беше млада, беше 
красива, спретната, изрядно облечена, изпрана, изгладена и 
цялата лъщеше от белота. Но се свърза с окултната литерату-
ра на теософите и на разните там йоги и всичко започва да се 
обърква в личния й живот. Мъжът й изчезна, синът й бе убит 
и тя помръкна. Освен това тя се свърза с Михаил Иванов и 
стана негова последователка в България, за което плати с тра-
гична развръзка, като си замина в неописуема нищета, бед-
ност и бе захвърлена като куче в една барака. За нейна чест, тя 
ни разказваше един случай. Учителят я извиква и казва: „От 
утре ще прибереш всички книги, които имаш от окултизма, 
ще ги сложиш в един куфар, ще го заключиш с три катинара 
и няма да го отключваш никога вече. Ученикът в Школата, 
тук на „Изгрева“, има само един Учител, има само един Бог и 
този Бог се проявява чрез Словото, което Аз давам. Затова на 
окултния ученик не се позволява никакво идолопоклонство, 
чужди идоли и отклонение от Школата и от Словото на Учи-
теля.“ Това е откровението на тази сестра, която има доблес-
тта да ни разкаже великото откровение за Пътя на ученика в 
Школата на Всемирното Велико Бяло Братство.

Болшевиките и Всемировият Учител

Учителят живееше на ул. „Опълченска“ 66, в дома на Пет-
ко Гумнеров. От другата страна на тази къща-близнак живе-
еше баба Парашкева със своите деца. Един от синовете й се 
казваше Георги Димитров. В един от разговорите, Учителят 
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бе казал, че този дух е представител на Третия интернацио-
нал, който идва в света да промени общества и народи. Ние 
живяхме през тези времена и бяхме свидетели на всичко, кое-
то Учителят каза за комунизма, което вие ще намерите в Не-
говите беседи. Всичко се изпълни до последната буква и точ-
ка. А дали на нас ни изнасяше или не, това нямаше значение 
от гледна точка на Онзи, който трябваше да изпълни Волята 
на Великият Учител. Така че съжителството в онази къща, на 
Третия интернационал, от лявата страна на сградата, с Учи-
теля, от дясната страна на сградата, не беше случайно, а нещо 
повече от символика. И това го проверихме,че е така.

Учителят беше заточен от цар Фердинанд във Варна през 
1917 година, заради това, че беше казал, че Германия ще из-
губи войната, ако не се вземат навреме мерки и не се изле-
зе от войната. Тези съвети на Учителя към цар Фердинанд 
са известни. Той не ги изпълни и за това българският народ 
плати жестоко. Освен това бе нарушен онзи Божествен план, 
според който Великият Учител трябваше да дойде на земя-
та в освободена и обединена България. Балканската война 
трябваше да обедини всички български земи и българите в 
една държава и по този начин да се създадат условия на Ве-
ликия Учител да развие своята дейност и да изпълни Волята 
на Бога, за което бе слязъл на земята. Но от преизподнята 
излязоха сили, които противодействуваха на Божия план. И 
се намериха служители на тези сили, които да противодейст-
вуват. Едни бяха вън от България, други бяха вътре в Бълга-
рия. Всички се стремяха да ограничат условията, при които 
трябваше да работи Великият Учител. Това веднъж се извър-
ши на Берлинския конгрес, където България бе окастрена. А 
Учителят дойде да работи между този народ в границите, оп-
ределени от Сан-Стефанския договор. Онези сили се прех-
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върлиха и в България и попречиха този народ да се обедини. 
През Балканската война не послушаха съветите на Учителя. 
След това дойде Междусъюзническата война, България бе 
окастрена и загуби всичко. По-късно дойде Европейската 
война и отново не бяха изпълнени съветите на Учителя. Зло-
то работеше като разрушителна сила чрез управляващите по 
онова време в този народ. Учителят беше заточен във Варна 
от Фердинанд. Намираше се в хотел „Лондон“, на последния 
етаж.

Ежедневно го посещаваха приятели. Една млада сестра, 
казваше се Елена Казанлъклиева, беше поела грижата да Му 
почиства стаята и да се грижи за бита Му. Тя бе виждала, че 
в поведението на Учителя има нещо необикновено и нещо 
тайнствено. Затова решила да Го наблюдава скришом, за да 
види какво прави Той през свободното Си време. Една вечер 
Учителят излязъл пред хотела, застанал по средата на двора, 
вдигнал глава и се загледал към Небето. Била тиха, лятна, 
звездна вечер. Небето било чисто, а звездите блещукали, като 
че ли са запалени свещи и някой ги е закачил на този небесен 
олтар. Елена Казанлъклиева решила да провери какво прави 
Учителят на двора в тази звездна нощ и тайно Го наблюдава-
ла през открехнатата външна врата на хотела.

Учителят стоял на двора с вдигната нагоре глава и раз-
глеждал звездното Небе. Бил обърнат с гръб към онази вра-
та, зад която се скривала Елена Казанлъклиева. Както е бил с 
гръб към нея, по едно време тя чува гласът Му: „Еленке, ела 
тук при Мене!“ Тя се стресва, след това се уплашва, че Учи-
телят е открил по някакъв Негов начин, че тя Го наблюдава 
скришно. Тя стои и се чуди какво да прави. Изпитва срам 
от своята постъпка, че е следила без разрешение Учителя, че 
е следила личния Му живот. Отново чува гласа на Учителя, 
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който я приканва да отиде при Него. Няма как, престраша-
ва се, прекрачва през прага на вратата, полека-полека заста-
ва пред Него и виновно навежда глава. Учителят се обръща 
към нея и казва: „Еленке, извиках те, за да ти съобщя нещо. 
Сега внимавай какво ще кажа. Вдигни главата си и ме гледай.“ 
Елена си вдига главата и поглежда Учителя. Учителят стои 
пред нея, главата Му е вдигната нагоре, а очите Му са отпра-
вени към звездите. Той леко вдига ръцете Си до височината 
на гърдите Си с длани, вдигнати към Небето. След малко се 
чуват думите Му: „Реших да пусна болшевиките на земята!“ 
Учителят сваля ръце след малко, сваля поглед от Небето, об-
ръща се към Елена и казва: „А сега е време да се приберем и 
да оставим Силите Господни да изпълнят Волята на Великия 
Учител и на Бога.“ Прибират се в хотела.

След някое време научаваме от вестниците, че след като в 
Русия е извършена февруарската революция, на 24 октомври 
1917 година, чрез въстание, болшевиките са дошли на власт. 
Елена това го беше казала на първите приятели. А по-късно 
го разказваше при някои специални разговори и на нас. На 
събора през 1919 година в Търново, Учителят каза: „Онези 
велики народи, които сега разрешават важни въпроси, ако 
не се подчинят на Божията Воля, ще станат по-малки от бъл-
гарския народ – ще бъдат наказани. Онези, които паднат 
морално, ще изостанат с хиляди години. Всичко, което става 
сега, става по Божия план. Болшевиците вършат онова, кое-
то е предсказано. Ни повече, ни по-малко.“ („Беседи – обяс-
нения и упътвания“, Търново, 1919 год., стр. 111-112) През 
тази година Учителят говори много за болшевизма. От една 
страна Той каза, че това са бирници на Бога, които са дошли 
да направят корекция в живота на богатите хора, които не 
се плащали от 2000 години своя десятък на Бога. От друга 
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страна Той каза, че болшевизмът, това е камшикът на Бога в 
Христовата ръка. Така че болшевизмът беше дошъл и имаше 
своето място в новата история на човечеството. Той дойде 
да свърши една работа. Той дойде, за да възпре онези, които 
воюваха срещу Учителя и които отнеха условията на Великия 
Учител, дошъл на земята и при българите. Тогава болшеви-
змът и онези от Запад се хванаха гуша за гуша. Тази борба 
продължи няколко десетилетия  – точно толкова, колкото 
трая Школата – двадесет и две години. Още тогава Учите-
лят бе казал: „Вие искате Аз да сляза от тази катедра и да не 
проповядвам Божието Слово. В момента, когато Аз сляза, в 
България ще дойдат болшевиките.“ Точно така и стана. Учи-
телят пусна руснаците в България, когато бе в Мърчаево и 
комунистите дойдоха на власт. Започна една нова епоха. Сло-
вото на Бога бе дадено чрез Великия Учител и Школата бе 
закрита. Кой помогна за това? Това бе Божественият план и 
този Божествен план бе свален от Великия Учител в онази 
звездна нощ, в двора на хотел „Лондон“, във Варна, когато, в 
присъствието на представител на човешкия род, бе изрекъл 
решението на Бога: „Реших да пусна болшевиките на земята.“ 
Ето такава е истината. А вие може да проучите повече за тези 
неща в Словото на Учителя. А ще го проверите чрез истори-
ята на човечеството!

Опитностите на Мария Тодорова са записани  
през 1969–1975 г. от д-р Вергилий Кръстев с право на печат.



–– 66 ––

НИКОЛАЙ ДОЙНОВ

Мория и Кут Хуми

След Първата световна война, човечеството беше прежи-
вяло безсмислието на егоизма, чудовищната лакомия, вкос-
тенелите и назадничави идеи, че силният трябва да ограбва 
благата на мирния и работлив човек, за да живее охолно и 
безгрижно, за да командува и управлява. Хората, които бяха 
проводници на тези идеи не знаеха един велик и основен за-
кон в природата, който беше изнесен от Учителя: „Колкото 
и голяма да е дадена сила, ще дойде друга, по-голяма сила, 
да я ликвидира“. Историята по блестящ начин е показала 
правотата на този закон. Къде са великите империи на ми-
налото: Вавилонската, Персийската, Египетската, Римската, 
империята на Чингиз-хан и коя ли още не? Тези разбирания 
бяха хвърлили човешкия род в една безумна кървава баня, 
в която загинаха милиони хора, съпроводена с чудовищни 
разрушения, мъки и страдания. В човечеството след това се 
събуди подтикът за търсене на смисъла в порядките на този 
свят, жаждата към нови идеи, нови мисли, които като ре-
зултат да дойдат до едно по-ново и по-съвършено човешко 
общество. Всичко това създаде условия за раждането на ред 
идейни течения, които бързо намираха почва в жадния за 
нещо по-ново и по-съвършено човешки ум. Едно от тях беше 
и теософското движение, което водеше своето начало от Ин-
дия. То намери добра почва у нас и неговите последователи 
пълнеха страната ни с преводна и оригинална литература, в 
която се излагаха идеите и схващанията на това движение. 
Между другото те прекарваха мисълта, че учението се ръко-
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води и вдъхновява от двамата Велики Учители с надчовешки 
качества, имената на които бяха Мория и Кут Хуми. Казваха, 
че живеели някъде в Хималаите, но не казваха къде, както 
не се поясняваше дали тези Учители са във физически тела 
или в някакви други тела, за каквито те тъй много говореха 
в своята литература. Пишеха и говореха за тела, които мо-
гат да се видят само от избраници. Образите на тези Учители 
бяха отпечатани на картички с обикновен пощенски формат 
и се разпространяваха от последователите им в България. От 
гледище на естетиката, образите бяха безупречни, красиви. 
От френологично гледище бяха напълно издържани, отго-
варящи на образи, имащи наистина високи качества. Беше 
много приятно да ги гледа човек. Освен това, онзи, който ги 
бе нарисувал – известният и талантлив художник Николай 
Рьорих – с много тънък усет, с разбиране за съвършенство и с 
рядко умение беше изобразил тези два човешки образа. Вся-
кога, когато съм имал случай да наблюдавам тези портрети, 
съм се запитвал, че ако наистина това са великите създатели 
и ръководители на теософското учение, защо тогава имаше 
смисъл тези, които първи изнесоха пред света това учение – 
Блаватска, Ани Безант, Ледбитер и други – да вземат и да из-
дигнат човека с име Кришнамурти и да го обявят за Миров 
Учител и за един нов Христос? Щом като не е един, а двама 
или трима са тези Учители, то тогава кой е техният истински 
Учител? Този въпрос така остана в мене без никакъв отговор.

Един ден, когато теософското движение беше вече много 
нашумяло у нас, група братя и сестри се бяхме събрали в сало-
на на трапезарията, в която се хранехме. Някой беше донесъл 
картичките с образите на тези Учители. Всички с голям инте-
рес и оживление започнахме да ги разглеждаме и то най-ве-
че – от френологично гледище и отношение. Изведнъж, как-
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то бях се навел над тези образи, вдигнах глава и гледам през 
прозореца на салона, че Учителят излиза от стаичката Си. 
Веднага блесна в мене идеята да отида и да го попитам за тях 
и какво Той ще ми каже. Грабнах картичките и тичешком – 
право при Него. Пред Учителя всякога бях свободен, естест-
вен и непринуден. Показах Му картичките и казах: „Учите-
лю, какво ще кажете за тези двама Велики Учители?“ Той ме 
погледна, усмихна се и каза: „Такива ще бъдат хората след две 
хиляди годни“. Погледнах отново картичките, но вече с други 
очи след изреченото мнение на Учителя. Това бяха идеални 
образи, нарисувани по всички френологични правила за иде-
алния образ на човека. Разбрах, че това са идеалните образи 
на хората от далечното бъдеще, които един много способен и 
с разбиране художник като Николай Рьорих беше нарисувал. 
Но нещо ме караше да попитам още веднъж Учителя: ‘Учи-
телю, тогава защо се продават тези портрети?“ Обръщам се 
назад и Му показвам една малка масичка, поставена пред са-
лона, където един човек продаваше освен тези картички, но 
и окултна литература и то главно на теософите. И което бе 
най-интересното, в същия този момент двама ученика си ку-
пуваха от тази литература. Учителят погледна строго и каза: 
„Те се продават тук, за да отклоняват учениците от Школа-
та, защото Мория и Кут Хуми са Учители на Черната ложа. 
И този, който ги е нарисувал, е ученик от същата Школа и 
е техен ученик“. Пред мен се раздра завесата на едно голямо 
заблуждение и на едно опорочение. Една заблуда беше издиг-
ната в неоспорима истина и дори бе нарисувана с ликовете на 
двама така наречени ‘Учители“.

Учителят леко се отдалечи, а аз останах сам на поляната. 
Двете картички се изплъзнаха от ръцете ми и паднаха на зе-
мята. Аз ги прескочих и тръгнах след Учителя към беседката, 
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където се бяха събрали братя и сестри. Те бяха Го вече нао-
биколили и разговаряха с Него. И денем, и нощем тук беше 
Школа и то – на Бялото Братство.

Един ден Учителят извиква стенографката Елена Андрее-
ва и казва: „Иди и кажи на Лулчев да махне всички онези зна-
ци и символи на Мория, които е изрисувал на вратата и про-
зорците. Какво, той „Изгрева“ ли иска да разруши?“

Елена разтреперана отива при Лулчев и му предава думи-
те на Учителя. Лулчев се оглежда, показва й онова, което е на-
рисувал и се съгласява да ги махне. Имаше и портрет на Мо-
рия, който, като го погледнеш, веднага изпитваш ужас. Така 
го описваха тези, които го бяха виждали. Елена вдигна скан-
дал на Лулчев. Само тя можеше и имаше сила да му възрази. 
Имаше си причина за това – бяха много близки. Но Елена 
тук послуша Учителя. А Лулчев беше принуден да се съобрази 
с решението Му.

Случи се така, че един от „Изгрева“ даде идеята да се пре-
веде на български една книга от Мория, със заглавие „Агни 
Йога“. Намери се втори човек, който да организира прево-
да и подготовката за печат. Трети финансира издаването на 
тази книга. Четвърти я отпечата в издателство „Братство“ в 
Севлиево. Още в самото начало Учителят им забрани да пра-
вят това, но никой не го послуша. А рядко Учителят забра-
няваше. Той оставяше учениците да се проявяват свободно, 
защото Духът в Него бе Духът на Истината, а този Дух на 
Истината създаваше Света на Свободата.

След години, онзи, който бе дал идеята, бе осъден на 
смърт от комунистите, защото бил съветник на цар Борис III. 
Това бе Любомир Лулчев. Вторият, организаторът на превода 
бе Елиезер Коен. След заминаването на Учителя, той се обя-
ви срещу Него, най-официално се отказа от Него и дори обя-
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ви на всеослушание, че Учението на Учителя било фашистко 
и че Учителят бил фашист като Хитлер. А тогава, по онези 
години, за едно такова обвинение направо се разстрелваше 
без съд. Елиезер Коен се разболя от рак на черния дроб и 
след няколко месеца си замина при адски мъчения. На онзи, 
който финансира книгата, впоследствие комунистите му на-
ционализираха всички финансови средства и той остана без 
пукнат грош. Нашият приятел, в чието издателство се издаде 
книгата, бе Сава Калименов. Но понеже той беше подведен 
и смяташе, че щом тази идея идва от „Изгрева“, значи е съгла-
сувана с мнението на Учителя. А той не знаеше за възбраната 
от Учителя за тази книга. Но всяко нарушение, дали е изпъл-
нено със съзнание или с незнание, се заплаща. Книгоиздател-
ство „Братство“ на Сава Калименов бе национализирано и 
иззето от комунистите. А той стана продавач в местната кни-
жарница, с което си изкарваше прехраната. Така че развръз-
ките бяха много драматични и поучителни. Сава Калименов 
доживя досега – четиридесет и пет години след заминаване-
то на Учителя. Аз също доживях. В Школата на Учителя има 
едно правило, че при всяка една развръзка, някой трябва да 
остане да засвидетелствува за истината. Аз доживях да опи-
ша този случай за следващите поколения, а Сава Калименов 
също доживя да потвърди тази история. Така че няма нищо 
случайно, а всички действуващи лица бяха живи и се движе-
ха в „Изгрева“ по времето на Учителя. Но да целуваш ръката 
на Учителя, това означава да се докоснеш до десницата Му и 
да направиш общение с Бога като ученик с Учител. А учени-
кът изпълнява волята на Учителя, която е дадена в Неговото 
Слово през време на Школата.

Цената на заблудата, цената на отклонението и на опоро-
чението е много висока. Тя бе заплатена с живот. А случаят 
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на развръзката бе ви описан като поука за следващите поко-
ления.

Школата на Великия Учител е Една! Словото на Великия 
Учител е Едно! Неговото име е Беинса Дуно!

Бог е Един и Въздесъщ! Всемировият Учител Беинса 
Дуно е Един и Въздесъщ! Амин!

Забележка на редактора: Според Стефка Калименова, 
дъщерята на Сава Калименов, печатницата на баща й е на-
ционализирана на 23 декември 1947 година, а национализа-
цията на печатниците в България е станала през 1950 година. 
Това е извършено по инициатива на местните власти и е било 
незаконен акт в това време. Според нея преводът на книгата 
„Агни Йога“ е извършен от баща й, като текстовете са били 
изпращани от Белград, от едно дружество симпатизанти на 
Николай Рьорих. Предговорът на книгата е също от Сава 
Калименов. След като книгата излиза през 1935 година, той 
получава писмо от латвийката Амелия Вайланд, която му ци-
тира мнението на Учителя за Мория. Тогава Сава Калименов 
напечатва това писмо и го разнася по всички приятели, за да 
го прочетат и да се запознаят със становището на Учителя. 
По този начин той иска да се коригира, да изправи една своя 
погрешка. Това допълнение не противоречи на онова, което 
бе изнесено и което се е знаело по това време на „Изгрева“. 
То е едно доказателство, че сме в началото на проучаването 
на онази епоха. Този проблем ще бъде изнесен по-подробно, 
когато се публикуват спомените на Сава Калименов за вре-
мето на Учителя и на Школата.

Записал през 1975-1980 г. д-р Вергилий Кръстев
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БОРИС НИКОЛОВ 
 

(1901–1991)

Учителят, Стамболийски и анархистите

Годината 1922 бе знаменателна. Тогава се откри Школа-
та, която продължи двадесет и две години, така както каза 
Учителят. Това ние го проверихме, защото бяхме живи сви-
детели. През август 1922 година се състоя съборът на Бялото 
Братство. Той също бе знаменателен. Там се развихри Черна-
та ложа и нападна Бялото Братство, но природните стихии 
укротиха свещениците, които водеха война срещу Учителя. 
Развихрилата се с гръм, светкавици и дъжд буря попречи на 
владиците да организират търновското гражданство в борба 
срещу Учителя. Ние бяхме свидетели на тези събития.

Сега ще ви разкажа едно предисловие. На власт в Бъл-
гария бе правителството на Александър Стамболийски от 
Земеделската партия. Църквата, обществото, гражданството 
бе се нахвърлило върху Учителя чрез вестници, списания, от 
амвоните на църквите, от улицата и от обществени места. Но 
България тогава бе демократична и всеки имаше право на 
собствена воля и изява. Случи се така, че Учителят с една гру-
па приятели излезе на екскурзия в Рила. Министър-председа-
телят Александър Стамболийски по това време бе на почив-
ка в Чамкория – днешен Боровец. Стамболийски научава, че 
Учителят е на планината, понеже войниците, обслужващи и 
охраняващи Царска Бистрица срещнали групата на Учителя 
в Чамкория и му докладвали. Той решава да поиска среща 
с Учителя в Чамкория. Изпраща своя адютант, подпоручик 
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Бакърджиев, на кон с един допълнителен бял кон за госта му 
и един за придружителя на Учителя. След като групата на 
Учителя, в която бях и аз пренощува в Чамкория, тръгнахме 
нагоре и се отправихме към Соколец – летовището. Там ни 
догони пратеникът на Стамболийски – неговият адютант, 
водещ два коня. Пристига адютантът при групата, предава 
молбата на Учителя, Той се съгласява и възсяда белия кон, из-
пратен специално за Него. Петко Епитропов и адютантът яз-
дят кафяви коне. Пристигат към пет часа. Провежда се разго-
вор между Учителя и Стамболийски. Той е записан (26 юли 
1922 година). Стамболийски лично има възможност да чуе и 
да види Учителя и остава доволен. И което е най-важното съ-
гласява се с Учителя. Това е една от причините правителство-
то му да не предприеме действия срещу Него. Тук той спече-
ли, за тази 1922 година, защото съборът на Братството през 
1922 година не беше спрян така, както искаха свещениците и 
други обществени среди. Но той загуби на друго място. Това 
бе фатално за него. Той лично, като министър-председател на 
правителството, разреши конгреса на анархистите в Ямбол. 
Допусна конгреса, на който се събраха около двеста души, а 
след това заповяда на полицията и войската да ги обкръжи, 
нападнаха ги и избиха мнозина от тях на площада. Така той 
си създаде карма с тях. Учителят недвусмислено заяви после, 
че такова действие е недопустимо. „Когато се отнеме животът 
на идейни човеци, извършителят ще заплати за това с главата 
си.“ И така стана. На 9 юни 1923 година беше направен пре-
врат и Стамболийски беше убит, като му отрязаха главата и 
я поднесоха на тепсия на онези, които организираха превра-
та. Когато казаха това на Учителя, Той каза: „Стамболийски 
сам произнесе смъртната си присъда. Не се убиват идейни 
хора.“ Ние бяхме свидетели на тези събития. Стамболийски 
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бе изкушен и направи едно нарушение към Братството. Учи-
телят по този повод каза: „Каквото трябваше, Аз му казах в 
Чамкория. Който не се вслушва в думите на Бога, сам се под-
лага под закона на кармата. Кармата сега е тази, която разре-
шава неговата съдба.“ И това го проверихме. Под внушение 
на чужди сили – на църквите и на определени обществени 
среди, правителството на Александър Стамболийски забра-
ни събора на Бялото Братство през август 1923 година. А на 
9 юни 1923 година той бе свален от власт чрез преврат и бе 
убит. Приятелите бяха направили постъпки през месец май 
за разрешение на събора в Търново – така, както се получи 
разрешение предната година. Стамболийски отказа и наре-
че дъновистите с много обидна дума, която не можем да на-
пишем. На 9 юни стана превратът, той бе убит, бяха убити 
и много земеделци. Минаха няколко седмици и приятелите 
поискаха разрешение за свикване на събор на Бялото Брат-
ство на 9 септември 1923 година. Защо на тази дата? Защото 
по стар стил 9 септември се равняваше на 22 септември – 
началото на есенното равноденствие и начало на учебната 
година на Школата. Но новата власт забрани събора. А той 
трябваше да стане на 9 септември. Тогава, точно на 22 срещу 
23 септември 1923 година, избухна Септемврийското въста-
ние, повдигнато от комунисти, като участвуваха и много зе-
меделци, които бяха свалени от власт няколко месеца преди 
това. Въстанието бе жестоко потушено от правителството на 
Александър Цанков и бяха избити хиляди българи. И още 
толкова се спасиха чрез емиграция, като преминаха през гра-
ницата на съседна Югославия. Ако беше допуснат съборът на 
Братството на 9 септември, нямаше да се случат тези събития 
от 1923 година. Какво стана по-нататък? Ами изминаха точ-
но двадесет години и на същата дата – 9 септември – дойдо-
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ха комунистите на власт. Тогава дойде възмездието за онези, 
които избиваха през 1923 година. Всички те бяха хванати и 
без съд и със съд бяха избити. Така ние бяхме свидетели и на 
това, което казва Учителят: „Сега светът се съди. Всеки ще 
отиде на своето място.“ Така стана. Ние бяхме свидетели. Ние 
също отидохме на своето място.

След 9 септември 1944 година комунистите бяха написа-
ли следния лозунг по стените на дуварите и къщите: „Пом-
ни 9 юни, пази 9 септември!“ Беше много интересно, че ние 
помнехме тези събития, свързани с тези две дати. Защо се яви 
първата дата 9 юни 1923 година? Това го знаехме. Беше за-
бранен съборът. А защо се яви и втората дата – 9 септември 
1944 година? И това знаехме. Бяха забранили събора на 9 
септември 1923 година, което предизвика събитията от 22-
23 септември 1923 година и бяха избити толкова българи. 
Така че трябваше някой да си научи урока от нарушаване на 
окултните закони. Ето вече тридесет години след заминава-
нето на Учителя, ние проверихме думите Му – онова, което 
каза тогава. А то е следното:

„Българите не могат да се убедят още в Силата Божия. 
Но ще се убедят. Ще се убедят, че има други закони, които 
направляват нещата. Със спирането на събора тук (9 сеп-
тември 1923 година) дойде земетресението в Япония. Една 
връзка има. Всякога, когато не се допусне една Божествена 
идея, в противоположната страна на физическия свят ще се 
появи известна реакция. Това показва, че цялото човечество 
е като един организъм. Може един ден да стане следното: В 
Америка да откажат свикването на събор и да дойде земетре-
сение в България. Българите, които са в астралния свят, те 
сега треперят при земетресението в Япония. За да се намерят 
причините на земетресението в Япония, трябва да се види 
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в Божествения свят. Българите ще бъдат викани на съд. От 
сега българите ще са натясно. Българите са хора материали-
сти. Защо българите отказаха събора, има си други причини. 
Други същества са причина българите да не приемат събора. 
Причините са в държавата на Черното Братство. Цялото Чер-
но Братство се подвежда под съд, понеже има доста углавни 
дела. Разпнаха Христа, светиите избиха и пр. и ще ги осъдят. 
Ще вземат властта от тях, тяхното небе и тяхната земя. Ще 
дойдат Белите Братя с Ново Небе и Нова Земя. Сега светът 
се съди. Всеки ще отиде на своето място.“

Ние бяхме свидетели на всички тези събития и прежи-
вяхме това време, за да засвидетелствуваме с живота си, че 
думите на Учителя се сбъднаха, защото Словото Му за нас бе 
Сила и Живот, а за света бе съдба! Всички, които направи-
ха съдба с Школата и нарушиха окултните закони, направиха 
съдба и с Дома Господен, който бе на „Изгрева“. Така че ние 
видяхме как действуваше Божията Воля като съдба за света!

В Русе бе образувана комуна на Бялото Братство. Пър-
вият ден на комуната в Русе е 8 юли 1923 година. Преди 
това заварихме анархистите  – към десет човека – които 
бяха направили комуна в Русе. Между тях и нас имаше до-
бра дружба. Те имаха къща срещу местността „Свирчовица“ 
където беше тяхната база за преминаването им в Румъния, 
защото имаше моменти, когато властта ги преследваше за 
техните анархистични идеи и действия. Анархизмът, като 
течение, бе доста внушителен тогава. Ние тук бяхме богато 
семейство, имахме повече блага и им помагахме – обслуж-
вахме ги с продукти и храна и разни други неща от бита. 
Имахме дълги разговори с тях. Това беше идеен живот. По 
това време в Русе дойде Учителят и отседна в дома на братя 
Маркови. Там всичко беше уредено, докато комуната в село 
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Ачларе бе жива трагедия – колибата на брат Жечо Вълка-
нов, където бяхме отседнали, бе бедна. Нямахме даже пари 
да си купим захар и пиехме само топла вода. Тук в Русе бе 
цяло богатство. Братя Маркови имаха най-големия образ-
цов магазин в града. Там имаше всичко и то най-хубавото. 
В нашата комуна тук имаше изобилие от всичко. Имаше две 
сестри, които готвеха. Учителят дойде да ни посети, да ни 
види и да прекара тук два-три дни на „Свирчовица“. Тога-
ва най-интересното бе, че анархистите от съседната комуна 
пожелаха сами да се видят с Учителя. Ние ги поканихме на 
обяд, а Учителят разговаря с тях на масата – богата, пищна 
трапеза с големи бели хлябове и други лакомства, специално 
изпратени за Учителя. Водихме общ разговор. Анархистите 
питаха Учителя по разни въпроси, които ги интересуваха. 
Учителят им отговаряше. А те бяха интелигентни хора – 
бяха студенти, учени хора с висши образования – и повече 
задаваха въпроси на философски теми. Разговорът бе сери-
озен и философски. Жалко, че не го стенографирахме този 
разговор. Те останаха много доволни от срещата си с Учи-
теля и не го скриваха. След този разговор те се промениха 
много. Дотогава правеха много атентати и убийства, защото 
смятаха, че това са методите чрез които ще променят света. 
Учителят им говори много и достатъчно добре им обясни 
последствията от техните методи на атентати и убийства. 
След този разговор те преминаха към други методи и не ис-
каха да налагат идеите си със сила и убийства. Самите им 
водачи бяха в тази комуна, самите водачи на анархистите в 
България седяха на тази трапеза с големите бели хлябове и 
това беше за тях Тайната им вечеря с Христа и с Христовия 
Дух. Но те не знаеха, че седяха на масата с Христа и че го-
лемите бели хлябове са приготвени специално за тях. Това 
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беше за тях тяхната Пасха. Това беше Живият хляб на Сло-
вото на Учителя и на Христа, което се изливаше пред тях. 
Но тогава те не можеха да осъзнаят това. Дойде време да се 
проведе истинската Пасха. Имаше два пътя – да се проведе 
Пасхата както по времето на Мойсея или както по времето 
на Христа. Истинската Пасха сега беше направена в наше 
присъствие. Завъртя се времето на тяхната Голгота. Тогава 
Стамболийски разреши конгреса им в Ямбол, след което 
върху тях се извърши живо заколение и Стамболийски пла-
ти за това с главата си. Задвижи се законът на кармата, която 
той сам си създаде чрез тях.

От тази връзка между анархистите и нас в Русе до събити-
ето в Ямбол се запази едно истинско уважение към идеите на 
другите. След това те минаха в нелегалност за дълги години. 
Някои от тях преминаха към комунистите. Ние ги пазехме 
и криехме в нашите квартири като студенти – приемахме ги 
нощем да спят при нас. Подкрепяхме ги в бедата им. Някои 
от тях преминаха към Братството. Примери за това са Мето-
ди Константинов и Сава Калименов. Друг пример е Никола 
Антов, който премина към комунистите. Та имахме всички 
видове представители в нашите среди. И всеки един от тях 
накрая се определи кому да служи. А ние доживяхме дълги 
години, за да ги изпитаме и проверим чрез делата им. Техни-
те дела се знаят от съвременниците ни. Трябва да се знаят и 
от вас.

Годината 1922 е паметна. Това е годината на откриване на 
Школата на Всемирното Велико Бяло Братство в България. 
Ние видяхме Силите Господни, които отвориха и дадоха Път 
на Школата. И Словото на Бога започна да се излива чрез 
думите на Учителя и стана Слово на Школата.
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Учителят за Втората световна война

Беше януари 1939 година. Войната беше започнала. 
Въздухът над България предвещаваше неочаквани събития. 
Отидохме и запитахме Учителя. Той каза: „Провидението е 
турило Германия и Италия като съдебни пристави, за да се 
оправят грешките на Англия и Франция от несправедливия 
Версайлски договор. И сега ако не се поправят тези грешки, 
после ще бъде два пъти по-сериозно за тях.“

„Сега Англия работи за Германия косвено, за да стане ре-
визия на Версайлския договор, който е несправедлив, за да се 
поправят грешките.“

„Хитлер е съдебният пристав на настоящето. Бог съди 
света. Божиите решения трябва да се изпълнят. Съдебният 
пристав е този, който въдворява Божието решение. Войната е 
последно средство. Германия е съдебният пристав. Бъдещите 
закони са на разумната свобода. Тогава всеки индивид и народ 
ще зачита свободата на другия. Защото всеки народ обработва 
отделни черти на човечеството и тези народи са уд от общочо-
вешкия организъм.“ Има такава дума „уд“, която означава: част, 
орган, дял, съставна част, съставка от някакво цяло.

През лятото на 1939 година Бялото Братство напра-
ви своя ежегоден лагер на Седемте езера на Рила. Това бе 
най-многолюдното летуване на Братството. Учителят каза: 
„Бог съизволи и даде условия да се съберем тук на Рила през 
1939 година. Настъпва нова епоха за човечеството. За втори 
път ще имате такива благоприятни условия чак през 1999 го-
дина. Онези, които днес са тук, ще пренесат благословение-
то на Бялото Братство за следващите поколения, които ще 
дойдат, за да могат да ги реализират тези идеи, които днес се 
дават, чак през 1999 год.“
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На следващата година –1940 – Учителят каза следното:
„Днешната война се дължи на източните братства, които 

изтикаха европейските народи във война, за да могат да се от-
ърват техните народи от европейския гнет. Но това са мето-
ди на Черната ложа на тези източни братства. Сега е борбата 
между двете ложи – между Бялата и Черната ложа. Адептите 
на източните народи са причина за раздухване на войната 
между европейските народи. Те действуват чрез методите на 
Черната ложа – чрез внушение. Те предизвикаха стълкнове-
ние на интересите на европейците и предизвикаха войната, 
за да ги омаломощят. Сега се лее кръв. Невидимий свят ще 
тури контрибуции за пролятата руска и пролятата германска 
кръв.“

„Ако Германия спечели войната, ще спечели насилието. 
Ако Англия спечели – ще спечели лицемерието и лъжата. 
Но Бог ще избере този народ, който да проведе Божиите ре-
шения и да бъде бич Божий. И вие ще разберете скоро кой 
е този народ. Трябва да се оправдае доверието на Невиди-
мия свят над България с разумна политика от Българите и 
да спазват строг неутралитет. Защото тази война е духовна. 
Тя се води в Духовния свят. Духовете на тъмнината и духо-
вете на светлината си дават сражение сега. Светлите духове 
искат светлината да е за всички, а тъмнината – да е отчасти 
за всички. А тъмните сили искат обратното – тъмнината да 
е за всички, а светлината да е отчасти за всички. Само че не 
знаят и двете ложи, и двата лагера, че тъмнината не може да 
работи без светлината на земята. Защото Принципите ос-
вобождават, Законите ограничават, а Фактите принуждават. 
Тази война е на духовете. Духовете воюват чрез хората, обще-
ствата и народите, като влизат в тях и ги обсебват и ги правят 
инструменти и машина за ликвидация на световната карма.“
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„Навремето Румъния отряза Добруджа от България. Ако 
не беше гонено Бялото Братство от властите, нямаше да се 
дойде до това. Светът сега има два съдебни пристава – Гер-
мания и Русия, които трябва да ни върнат Добруджа. Ако на-
времето българите бяха съдействували на Бялото Братство, 
то светът щеше да си промени мнението за България, което 
е много лошо. Провидението е турило сега злото да работи 
отвън, а доброто отвътре, за да не се види, иначе останалите 
лоши хора ще реагират. Сега доброто иде под маската на зло-
то. Никой човек не трябва да коригира Божият План. Ако 
не бяха правили спънки и скандали на Бялото Братство, още 
през 1939 год.щяха да имат Добруджа. Но цар Борис нищо 
не направи за Бялото Братство и за този народ. А ние го под-
крепяхме. Той трябваше да се моли и уповава на Бога, а не на 
този или онзи. Накрая Бог реши да върне Добруджа на Бъл-
гария. А съдебните пристави – Германия и Русия – трябваше 
да проведат това Божие решение.“

Така на 7 септември 1940 година в Крайова между Румъ-
ния и България бе подписан договорът за връщане без война 
на Южна Добруджа на България. Така се изпълни едно Бо-
жие решение. Колко пъти Учителят е помагал на този народ, 
но очите на този народ са още затворени и тежки люспи и 
конски капаци не му позволяват да прогледне, да се огледа и 
да види истината за Великия Учител и за времето, когато Той 
бе между този народ. Дано дойде това време.

Учителят и царуването на цар Борис III

Школата на Учителя и на Бялото Братства от 1922-1944 
година премина през царуването на цар Борис III. След Ев-
ропейската война през 1919 година имаше голям подем в 
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Братството, в този народ се родиха онези, които трябваше да 
дойдат в Школата на Учителя. Но едновременно с това из-
скочиха и онези тъмни сили, които Му се противопоставяха. 
Тогава Учителят каза: „На Бялото Братство не трябва да му 
се пречи и противодействува, защото ще има тежки послед-
ствия, както за управляващите, така и за народа. Това изпита 
Фердинанд, това ще изпита и синът му Борис, ако върви по 
стъпките на баща си.“

Учителят не обичаше Кобургите и неведнъж бе изказвал 
това пред нас: „Кобургите имат много тежка европейска кар-
ма. И вместо да си седят в Европа и там да си я разрешават, 
дойдоха в България, че заангажираха и Бялото Братство и 
за тяхното непослушание и вироглавство трябваше да пла-
ща и ще плаща българският народ.“ Ние като представители 
на този народ опитахме всичко това на гърба си. Разбрахме 
какво значи тежка европейска карма. През 1929 година, ко-
гато лагерувахме на Седемте рилски езера, беше построена 
една чешма, на която за чучур издялахме от мрамор две ръце 
изкусно направени, през които течеше водата. Бяхме напра-
вили каптаж, донесохме камъни от бял мрамор и оградихме 
каптажа. Учителят взе един голям камък, сложи го отгоре и 
каза: „Това е Царят.“ После взе друг, по-малък, и каза: „Това 
е Царицата.“ Взе трети, още по-малък, сложи го при другите 
два камъка и каза: „Това е престолонаследникът.“ На следва-
щата, 1930 година, царят си доведе царица от Италия и след 
време се роди и престолонаследникът Симеон, след сестра си 
Мария Луиза. Така Учителят разреши този въпрос пред нас 
горе на Рила.

Какво стана по-нататък. Майката на цар Борис 111 се 
казва Мария Луиза. Тя идва от клона на Бурбонската динас-
тия, която е владяла векове наред италианското херцогство 
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Парма. Борбите за обединението на Италия довеждат до 
премахването на местните династии. Начело на обедине-
нието застава Савойската династия. Представител на тази 
династия е крал Виктор Емануил II, чиято дъщеря, принцеса 
Джована Савойска, става съпруга на българския цар Борис 
III под името Йоанна. Така че династията на царица Йоанна 
бе свалила династията на майката на цар Борис III. А тук в 
България, Борис III бе господар и цар и тя трябваше да му се 
подчинява. Ето това бе една кармична развръзка на две евро-
пейски династии, смъртни врагове, дошли тук в България, за 
да разрешат кармата си чрез българския народ. И вместо да 
проявят послушание към Учителя за разрешаването на кар-
мата си, те Му създадоха куп неприятности. И двете динас-
тии пречеха на работата на Учителя и на Бялото Братство. А 
пък династията на баща му Фердинанд Кобург-Готски също 
заемаше своето място тук чрез цар Борис III, като най-тежка 
карма в Европа. Така че тук в България се събраха на едно 
място три династии, които воюваха за надмощие и то на гър-
ба на българския народ. Всичко това се стовари върху Бъл-
гария и тя пострада заради това. Борбите между тези три 
династии развързаха сили, които се насочиха срещу Бялото 
Братство и срещу Великия Учител. По този повод Той каза: 
„Цар Борис е занят със своя си престол и няма никакви идей-
ни подбуди. Той не мисли за бъдещето на България, а мисли 
само за бъдещето на себе се и на династията си.“

Учителят беше предал да се каже на цар Борис да се при-
ложи Паневритмията в основните училища до упражнение-
то „Евера“, а в прогимназията да се приложат и останалите 
упражнения. „Това е за доброто на този народ.“ Но това не се 
изпълни.

При друг случай Учителят предаде да се каже също на Бо-
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рис: „Паневритмията, това са разумни линии в живата при-
рода, които са живи, хармонични и действуват на човека – на 
тялото му, на чувствата, на мислите, на волята му, да твори 
добро. Другите държави ще вземат модел от България. Бъл-
гария с друго не може да се похвали, както днес така и утре, 
освен с Бялото Братство. Един народ е уд в общочовешкия 
организъм. И чрез Паневритмията този народ ще се развие. 
Ако Паневритмията се приложи в училищата, ще остане в 
историята на човечеството, че по време на неговото царува-
не – на Борис III – е приложена. Иначе, ако не се приложи по 
негово време, ще се затрие както той, така и династията му.“ 
Тези думи бяха предадени на Борис III, но не бяха изпълне-
ни. Ние бяхме свидетели, че той затри както себе си, така и 
династията си. Той почина през 1943 година. А след войната 
се дойде и до референдум за република. Нашите бащи, кои-
то бяха воювали през войните от 1912-1918 година и бяха 
преживели две национални катастрофи заради Кобургите, 
гласуваха за република. Бащите ни бяха воювали, гладува-
ли, умирали за една идея, за обединението на този народ, а 
Кобургите провалиха всичко. Ние, синовете на този народ, 
преживяхме царуването на цар Борис III и също гласувахме 
за република. Всички въздъхнаха, че се отърваха от династия-
та на Кобургите. Царското семейство с престолонаследника 
бяха изпроводени вън от България.

Тук в България при нозете на Всемировия Учител беше 
дошло най-голямото зло на Европа. Тук бе и най-голямото 
добро, идващо чрез Бялото Братство. Учителят казва: „Злото 
и доброто са в едно дърво. Това са две противоположни тече-
ния в природата. Злото е в корените на дървото, а доброто е в 
неговите клони. Злото отива към центъра на земята, а добро-
то отива към слънцето. Доброто туря злото на работа.“
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Тук в Школата на Учителя бе направен опит да се при-
ложи това знание – злото да служи като слуга и да работи за 
доброто. Но всичко се обърка, защото всички проявиха не-
послушание и своеволие към съветите на Учителя. Ние бя-
хме свидетели и проверихме на гърба си как изглежда и кол-
ко струва това непослушание. А сега ще ви разкажа няколко 
такива примера.

Учителят никога не се е срещал с цар Борис III, както и 
с неговия баща – цар Фердинанд. Отначало чрез сестра Ма-
рия Стоянова, която бе от Братството, царят се е допитвал 
за някои въпроси. Учителят предаваше съветите си, те се за-
насяха, предаваха се на Борис III, но той не ги изпълняваше. 
Сестра Стоянова беше придворна дама още по времето на 
Фердинанд и продължи да бъде такава и при царуването на 
Борис III. Така веднъж Учителят открито заяви пред всички 
на беседа: „Досега никога никой цар не е изпълнявал това, 
което Великият Учител казва. Дори и когато идват да Му ис-
кат съвет за даден случай. Всички съвети, които съм ги давал 
са били за доброто на България, но те нищо не изпълниха 
и по този начин изкушиха Бога и Неговото Слово. Такава е 
истината. Тя трябва да се знае и помни от българите. Защото 
българите ще отговарят пред Бога заради това!“

Сестра Мария генерал Стоянова имаше две дъще-
ри-близначки и един син. Двете дъщери, Надежда и Вяра, 
бяха изпратени в чужбина и изучени с чужди езици – френ-
ски, немски, английски. След като завършиха, те се върнаха и 
постъпиха на служба в двореца. Вяра беше голяма красавица, 
русокоса и беше секретарка на княгиня Евдокия – сестрата 
на цар Борис III. И тук станаха най-драматичните развръз-
ки. Надежда бе секретарката на канцеларията на цар Борис и 
трябваше да му препредава някои съвети, получени писмено 
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от Бялото Братство на „Изгрева“, но тя си наумява, че тя е 
лицето, което трябва да определи кое трябва да се предава 
на царя и кое не. И много неща тя скъсва със собствените си 
ръце и ги хвърля в печката за изгаряне. По-късно тя заболя 
от ревматоиден артрит. Пръстите на ръцете й се деформира-
ха, подуха се и тя стана инвалид. За нея се грижеше Донка 
Проданова, която бе прислужничка на семейството на гене-
рал-адютанта Алекси Стоянов. Та онези ръце, които не пре-
дадоха писмата и поръчките на Учителя, се деформираха – тя 
стана пълен инвалид и трябваше тяхната семейна слугиня да 
я обслужва и храни с лъжица. Нейният път премина през не-
вероятни страдания.

Другата близначка, красавицата Вяра, която също не пре-
даваше там каквото трябва да предаде, като писма за царя от 
„Изгрева“, трябваше да научи също един урок. През време 
на английските бомбардировки над София, тя се укрива в 
тяхното мазе на къщата, което трябва да послужи за скрива-
лище от бомбите. При експлозията на една от бомбите, през 
малкото прозорче на мазето преминава шрапнел и я убива на 
място.

По-късно Любомир Лулчев стана съветник на царя, но 
той си провеждаше своя политика и освен това беше голям 
германофил. Учителят накрая го изобличи пред всички ни в 
салона на „Изгрева“, а той стоеше прав през цялото време. 
Учителят говореше строго за това, което той по своя воля бе 
направил. С една дума, той не предаваше думите на Учителя, 
а ги преобръщаше така, както той мислеше и по свое усмо-
трение. Учителят заяви тогава: „Това, кое то трябваше да се 
каже на царя, не се каза, а се каза онова, което не трябваше да 
му се казва. И онзи, който предаваше бе предупреден за това.“ 
Ето там бе цялата трагедия, както за царя, така и за българ-
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ския народ, защото непослушанието на Лулчев към Учителя 
доведе от своя страна и до непослушание от царя към Учи-
теля. И накрая царят заплати с живота си и с короната си, 
а българският народ плати с драматична развръзка в своята 
история. А след това дойде и трагедията за Братството, защо-
то заради Лулчев комунистите подгониха Братството, защото 
Лулчев беше съветник на царя и германофил и защото кому-
нистите смятаха, че зад Лулчев стои Учителят. А зад Лулчев 
стояха други сили, които бяха противници на Бялото Брат-
ство, на славянството и на България. Такава е истината. Дру-
га истина няма. Тази трагедия се стовари върху Братството 
и то бе унищожено, съсипано – гонеха ни заради Лулчев, по-
неже ни отъждествяваха с него. А ние нямахме нищо общо с 
него. Школата на Бялото Братство нямаше нищо общо с него 
и неговата дейност като политик. Според Учителя Любомир 
Лулчев беше представител на Черната ложа и негов духовен 
ръководител бе Мория, който бе Учител на Черната ложа и 
противник на Бялото Братство. Лулчев даде идеята да се пре-
веде и публикува книгата „Агни Йога“ от Мория и тя се отпе-
чата в издателство „Братство“ в Севлиево, въпреки забраната 
на Учителя. Освен това в бараката си той бе написал символи 
от Мория, поради което Учителят извика стенографката Еле-
на Андреева, която бе близка на Лулчев и нареди: „Кажи на 
Лулчев да свали всички онези символи и чертежи на Черната 
ложа. Той какво иска – да разруши „Изгрева“ ли?“ Това му бе 
занесено и той бе принуден да ги махне. Така че Черната ложа 
действуваше по два начина и воюваше на два фронта. Черни-
те окултни братства от Индия разпалиха духовната война – 
насъскаха европейските народи и така се отвори Втората све-
товна война. От друга страна те имаха свой представител в 
лицето на Любомир Лулчев, чийто духовен ръководител бе 
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Мория. Така чрез него те действуваха в „Изгрева“ срещу Бя-
лото Братство и срещу Учителя. Каква бе ролята на Миро-
вия Учител на „Изгрева“? Мировият Учител управлява двете 
ложи – Бялата и Черната. Но нито един от представителите 
на „Изгрева“ от Бялата и от Черната ложа не изпълни съве-
тите на Учителя. Така те не изпълниха Волята на Бога, която 
идваше чрез Учителя. Така Всемировият Учител бе прину-
ден да ги остави да изпитат цената на своето непослушание. 
За непослушанието си към Учителя и за политическите си 
грешки, които бе направил, Лулчев бе оставен на кармата си 
и съдбата го изпрати към драматична развръзка. Той бе осъ-
ден на смърт и убит заедно с управниците на предишния ре-
жим. А ние, които оставахме на „Изгрева“, трябваше да пла-
щаме за неговите грешки и досега носим последствията за 
това, защото комунистите никога не можаха да разберат, че 
той – Лулчев – няма нищо общо с Учителя. Той имаше свои 
последователи, които, всички без изключение обърка – те се 
отклониха от Школата и всеки си тръгна по своя път.

Един пример: беше краят на август 1944 година. Софи-
янци забелязват, че от няколко дни от двореца и от неговия 
двор се вдигат големи кълба дим от запалени огньове. Всички 
знаят, че дворецът гори всички свои архиви, защото набли-
жава нова историческа развръзка. Германците губят войната, 
отстъпват от Румъния и се чака съветска Русия да навлезе с 
войските си в България. Тогава една сестра – Невена Недел-
чева – като вижда запалените огньове в двореца и че там се 
горят царските архиви, отива в Мърчаево, където е Учителят 
и Му казва: „Учителю, вече три дни от двореца се вдига пу-
шек, защото се горят царските архиви. Брат Лулчев също има 
архив на „Изгрева“ и свои дневници. Какво да правим с тях?“ 
Невена Неделчева е близка с Лулчев и е от неговата група на 



–– 89 ––

„Упанишадите“. Учителят я поглежда строго и с много строг 
тон й нарежда: „Няма да пипате и да изгаряте архива на Лу-
лчев и неговия дневник. Нека сега да видим дали неговият 
дневник ще му спаси главата. Нали за това го написа, да му 
спаси главата и да му донесе слава!“ Разговорът приключва, но 
Невена изпълнява Волята на Учителя. На 9 септември 1944 
година руските войски навлизат в България и комунистите 
вземат властта в страната. Започват арести на всички упра-
вляващи. Арестуван е и Любомир Лулчев. Започват разпити. 
Още при първия разпит, за да докаже, че е невинен и че е ра-
ботил за доброто на България, казва, че има написан дневник 
по всички въпроси и който се интересува, може да отиде и 
да го вземе от бараката му на „Изгрева“. Отиват на „Изгрева“, 
влизат в бараката му и намират дневника му на лично мяс-
то. Но вместо да бъде оправдан, заради този дневник Лулчев 
бе осъден на смърт като съветник на царя и като човек, взел 
участие в управлението на страната през време на предиш-
ния режим. Новата власт беше създала народен съд. Оказа 
се, че само трима души са водили дневници. Това са още гене-
рал Никола Михов – министър на войната от 1942 година и 
регент, както и Богдан филов – министър-председател, също 
регент. (След смъртта на цар Борис III за невръстния му син 
Симеончо бе направено регентство, в което влизаха трима 
човека: княз Кирил Преславски, Генерал Никола Михов, 
Богдан Филов – министър председател.) Третият дневник бе 
на Любомир Лулчев. Тези три дневника бяха веществени до-
казателства за тяхната политика и те бяха осъдени на смърт. 
Така че ние проверихме думите на Учителя дали този днев-
ник ще му спаси главата и ще му донесе слава.

През 1946 година ме викнаха да ремонтирам бараката на 
Любомир Лулчев. Поправих покрива, заковах някои дъски и 



–– 90 ––

когато трябваше да подменям една изгнила дъска, там за моя 
изненада намерих един вързоп. Бараките бяха сковани отвън 
и отвътре с по един ред дъски, като между двата реда има-
ше пространство около 10-15 сантиметра. Понякога там се 
слагаха разни материали за изолация от студа. Като изваждах 
изгнилата дъска, отвътре се отвори пролука от 15 сантиме-
тра и там намерих този вързоп. Развързах го и какво да видя. 
Това бе дневникът на Лулчев. И понеже Невена Неделчева бе 
ме извикала да ремонтирам бараката, аз предадох дневника 
на Лулчев на нея, за да го съхранява. Защото това бяха раз-
говори с Учителя, записани от него. С Лулчев аз не съм имал 
никакви отношения, както и вземане-даване по времето на 
Учителя. По-късно не минаваше година във вестниците и в 
различни списания да не се атакува Братството и то заради 
Лулчев. Поставяха ни на една плоскост с него и гонеха Брат-
ството заради него. Години след това започнаха да публику-
ват части от неговия дневник. Оказа се, че Лулчев е имал два 
дневника – единият бе иззет от милицията от неговата бара-
ка, а другият бе потънал в вдън земя. Аз намерих и предадох 
за съхранение на Невена Неделчева вероятно втория днев-
ник. Към личността на Лулчев аз нямам отношение, защото 
знам какви бели докара на Братството – гонеха ни и преди и 
сега ни гонят, и в бъдеще ще ни гонят заради него. Но не бива 
да се отхвърлят записаните разговори с Учителя, защото те се 
отнасят за някои политически събития в света от онова вре-
ме. След време този народ трябва да види кой е бил Великият 
Учител, да види и да узнае имената и лицата на онези, които 
не изпълняваха съветите Му и работеха срещу Бялото Брат-
ство и срещу българския народ. Защото Бялото Братство бе 
дошло в България заради идването на Всемировия Учител, 
Който трябваше да предаде Словото на Бога. И този народ 
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трябваше да го поеме и да се въздигне с него, като го при-
ложи в живота си. Затова трябва да знаете имената на тези, 
които съдействуваха, както и на тези, които пречеха за това. 
Трябва да знаете също и за силите, които противодействува-
ха и за онези проводници от личности, които чрез делата си 
провеждаха разрушителните сили сред този народ.

Учителят не обичаше Кобургите. Беше казал: „Кобурги-
те имат тежка европейска карма. Те дойдоха в България, за 
да я разрешат и смекчат при нозете на Великия Учител. Но 
поради неизпълнение на думите на Великия Учител, тяхната 
карма не само, че не се смекчи, а се задълбочи и те ще плащат 
за това!“

Това са думи на Учителя, които изнасяме и които бъл-
гарският народ трябва да знае, защото сега България е ре-
публика. И ако някой български политик и умник реши да 
докарва отново тук наследниците на Кобургите за царе, то 
трябва да знае, че тяхната карма е жестока и предварително 
определена. Тя е предопределена поради непослушанието 
към Великия Учител, което доведе до драматични развръз-
ки в историята на този народ. Техните деяния бяха насоче-
ни срещу Бялото Братство и срещу бъдещето на този народ. 
И тяхното бъдеще е предопределено. България никога по-
вече не трябва да се свързва с Кобургите. Ако нямате по-
слушание за това, което разказваме, ще го проверите и ще 
го изпитате на гърба си чрез мъчение и страдание. Нашите 
бащи го провериха. Ние, техните синове, също проверихме, 
колко струват Кобургите. Затова бащи и синове гласувахме 
на референдума за република. А вие имате право да прове-
рите това по два начина: или чрез послушание към наши-
те опитности и думите на Учителя, или да проверите кол-
ко струва вашето вироглавство. Ние проверихме всичко с 
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главите си, чрез ръцете си и чрез гърбовете си, преминахме 
през няколко поколения българи и доживяхме да го опи-
шем така, както е. А вие ще си прецените сами с умовете си, 
които носите в българските си глави. Дано умът, сърцето и 
волята ви са на място и защитавате българската кауза, за да 
станете съработници на Бога.

Учителят и владетелите на България

Ще ви цитирам една стенограма от Словото на Учителя:
„През време на Балканската война казах, че не трябва да 

се воюва със съюзниците от Балканската война. На 16 юни 
1913 година Фердинанд обяви война на съюзниците си. Ако 
не бяха воювали, щяха да получат Дедеагач и Кавала.

Когато започна всеобщата война – Европейската война, 
Аз казах да предат на Фердинанд България да не се намесва 
във войната, а да пази строг неутралитет. Ако беше запазила 
неутралитет България, щеше да получи много повече земи. 
Затова през 1914 година казах на Фердинанд: България да 
не се намесва, а да пази неутралитет, защото България така 
ще спечели повече, ще получи земя за цената на своя неутра-
литет. Ако се намеси – ще изгуби.“ Те не ме послушаха. След 
като се намеси България в Първата световна война, Аз казах 
в 1917 година, че Германия ще изгуби войната. Затова да се 
вземат навреме мерки и да се оттеглят от войната. Аз исках 
доброто на България. А те какво направиха? Интернираха ме 
във Варна. После казах на Фердинанда и на Бориса, че тряб-
ва да имат добри отношения с всички държави. А дали те ме 
послушаха, ще проверите сами. Ще проверите сами какво ще 
стане с България.“ И българите след това провериха с две на-
ционални катастрофи.
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Учителят изпраща един брат при министъра на вътреш-
ните работи да му каже: „Ние имаме методи за разни области 
в живота. Методи за възпитание на детето, на младежта, ме-
тоди за музиканти и бих дал грамаден материал. Също така 
имаме и Паневритмия. Нека те сега ги приложат. Това е гра-
маден материал – опитан от Мене. Няма какво да се търсят 
други методи, защото методите, които Аз посочих са един-
ствените методи, които трябва да се приложат. И ако проти-
водействуват управляващите тук в България – то във всяка 
друга страна може да се работи. И ние ще напуснем Бълга-
рия. Но българите тогава ще изгубят. И България ще се пре-
върне в пустиня на живота. Ако Всемирното Велико Бяло 
Братство се оттегли сега от България  – то тогава България 
няма никакво бъдеще.“

Ние бяхме свидетели как управляващите и властниците 
на тази страна, наречена България, противодействуваха на 
Делото на Учителя през време на цялата Школа и направиха 
съдба от това. Дойде време да отговарят и да се задвижи кар-
мата като закон и като Божия Правда.

Ние бяхме свидетели и след заминаването на Учителя как 
следващите тридесет години управляващите и властващите 
на тази страна и тоз народ направиха съдба и си направиха 
карма, като противодействуваха през цялото време на Дело-
то на Учителя и накрая разрушиха „Изгрева“. Вие, следващи-
те поколения, ще проверите как действуват окултните зако-
ни, как действува Божият Закон, за да възстанови Божията 
Правда и да въдвори Божието Царство на земята чрез Сло-
вото на Всемировия Учител – Беинса Дуно – в душите на че-
ловеците. Божието Царство царува чрез Божия Дух в душите 
на праведниците! Амин.
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Окултна литература на „Изгрева“

Бях свидетел на големи недоразумения и голямо нераз-
биране на нашите приятели, когато търсеха да вместят Сло-
вото на Учителя в окултната литература от Запад или от Из-
ток. Тогава тя се внасяше в оригинал и се превеждаше много 
в България. Школата бе отворена, в нея имаше ученици, има-
ше Учител, Който даваше Своето Слово. Учениците си Го за-
писваха на тетрадки, а приятелите Го отпечатваха в томчета. 
Случи се нещо необикновено. Почти всички четяха окулт-
ната литература, внесена отвън и преведена на български, за 
да проверят дали Учителят казва същото, което е напечатано 
в тези преведени от чужди езици книги. Така, някои искаха 
чрез тази чужда литература да претеглят и да измерят кол-
ко тежи и колко е висок в Своите знания Учителят. Искаха 
и да Го проверят. А още през 1922 година на събора в Тър-
ново Учителят заяви, че всичко написано досега по окулти-
зма и издадено в книги, е работа на Черната ложа. А това, че 
всички книги се превеждаха на български и дори се носеха 
на „Изгрева“ да се продават, това бе работа на Черната ложа. 
Така бе заблуден и моят пръв приятел Георги Радев, който 
преведе на български език три книги на Бо Ин Ра още в нача-
лото на Школата и след това те се отпечатаха в различни пе-
чатници в София през 1932 година. Той не попита Учителя. 
Когато приятелите запитаха Учителя, Той каза, че този автор 
е от Черната ложа. Книгата бе напечатана и разпродавана и 
на „Изгрева“. Преведоха и отпечатаха с помощта на Елиезер 
Коен и книгата на Мория „Агни Йога“, без да питат Учителя. 
Когато Учителят научи, че ще се печата тази книга при Сава 
Калименов, Той им забрани да правят това, но никой не Го 
послуша. Елиезер Коен, който беше най-деен в Братството 
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тогава, накрая се обяви срещу Учителя и срещу Братството 
и се отказа от Него. За кратко време той си замина от рак на 
черния дроб в големи мъки. Та Духът на заблуждението про-
биваше на „Изгрева“ чрез тази окултна литература. Тя про-
биваше и чрез непослушанието и своеволието на учениците 
към думите на Учителя. Мория бе Учител на Черната ложа, 
според думите на Учителя.

Имаше един брат, доктор Мавров, който имаше богата 
окултна литература. Той си замина и нашите приятели бърза-
ха да не изпуснат тази чудна за тях литература. Отидоха при 
Учителя и искаха от Него пари да я закупят. Не питаха какво 
е мнението Му по този въпрос, а направо искаха да я закупят. 
Той им даде пари без да каже нищо – остави ги свободни. Те 
закупиха част от тази окултна литература, донесоха я и я сло-
жиха по опис в библиотеката на „Изгрева“. Това беше голямо 
изпитание за Всемировия Учител. Той не каза нищо, остави 
ги свободни да си направят опита и те го направиха. Всички 
онези, които закупиха тези книги, по-късно се отклониха от 
Учението, от Учителя и от Школата по различни причини. За-
помнете това добре. Те извършиха отклонение и нарушение 
на окултните закони, които управляват тази Школа – защото 
Словото на Учителя е Слово на Бога – и внесоха окултната 
литература на Черната ложа в библиотеката на „Изгрева“. 
Така те внесоха разрушението отвътре, което след време ги 
разруши отвън и те се отклониха. След време те заплатиха 
жестоко за това. А тази литература стоеше по опис и мнозина 
смятаха, че това е литература на Учителя, от която Той чете, 
учи се, усвоява знания и по нея държи Своите беседи. Това 
смятаха онези, които бяха под закона на Духа на заблужде-
нието. Останалите знаехме как стоят нещата. Тази окултна 
литература изчезна след десетилетия, и по-точно след 1957 
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година, когато бе описана и препродадена чрез заложна къща 
на приятели от „Изгрева“. Никой вече не съжаляваше за нея. 
Парите за закупуване бяха дадени от Учителя, отклонението 
приятелите го направиха и накрая си платиха за това. И ако 
след време някой ви поднесе такава книга с печат „Братска 
библиотека“ и някакъв номер на нея, то знайте, че тя е про-
дукт на Духа на заблуждението и няма нищо общо с Учителя. 
Това е от брат Борис, а другото е от вас.

Друг пример: Професор Янко Тодоров имаше богата 
окултна литература. Той изучаваше астрология и направи 
хороскоп на сина си, който му е единствено дете и е на десет 
години. Прави го и вижда, че има един фатален аспект и му 
е определено да си замине по хороскоп. Детето си заминава 
в определеното от астрологичния аспект време. Той остава 
потресен от окултното знание, съкрушен събира всичката 
окултна литература, опакова я в сандъци и я оставя в мазе-
то си. След кратко време и той умира. Жена му иска да се 
освободи от литературата и я продава. Методи Константи-
нов и Неделчо Попов отиват при Учителя и Му предлагат да 
я купят. Не Го питат какво е мнението Му, но Му казват, че 
трябва да се купи. Учителят ги пита колко струва, а те отиват 
при жената, отделят подходящите книги и ги пазарят. Учите-
лят им дава пари. Те вземат две раници, пълнят ги до горе със 
закупените книги и ги носят на „Изгрева“. Влизат при Учи-
теля и Му отварят двете раници доволни, щастливи и горди. 
Най-отгоре има книга на Папюс: „Бяла и черна магия“. А той 
е от Черната ложа, Учителят няколко пъти ни е казвал това. 
Но кой да слуша! Та така, те или не знаят кои са Папюс и 
останалите автори, или не искат да знаят. Вадят книгите от 
раниците и искат да ги сложат на масата Му. Учителят ги кара 
да ги сложат на пода до вратата Му. Двамата умници чакат 
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похвала. Учителят седи и мълчи. Вероятно говори с нечуто 
от тях Слово на душите им. Те стоят прави. Накрая Учителят 
смръщва вежди. Протяга дясната Си ръка с показалеца на-
пред и отсича: „Изнесете навън тези трици! От толкова вре-
ме аз говоря за житното зърно и за Божествения хляб, който 
е Словото на Бога, което ви говоря. Какво научихте досега? 
Нищо.“ Приятелите стоят като попарени. Навеждат се, сла-
гат книгите в раниците и ги изнасят навън. Седят долу на 
пейките и разсъждават. Започват да изваждат книга по кни-
га и да ги разглеждат. След думите на Учителя те започват да 
виждат вече с други очи. Ами какво да правят с тези книги? 
Нали Учителят е дал пари за тях и по тяхно настояване са 
купени. Накрая ги оставят в библиотеката. Там те стояха до 
1957 година, след което заложната къща ги продаде. Ако след 
време ги намерите на някой таван, знайте, че Школата няма 
нищо общо с тази литература. Общо с нея има само Духът на 
заблуждението.

Учителят пуска руснаците в България

Учителят беше в село Мърчаево. Бе отседнал в дома на 
брат Темелко. Беше Му предоставена една малка стаичка, а 
другата по-голяма стая служеше за столова. Вечерта на пода 
се постилаха черги и там спяха сестрите. В третата стая жи-
вееше семейството на Темелко. В зимника бе складирана хра-
ната. През лятото се готвеше навън. Тук имаше голямо мно-
жество от хора. Идваха от София, престояваха по един-два 
дни и след това се връщаха обратно. Други се бяха заселили 
на различни места в освободени и взети под наем от мест-
ните селяни стаи. Животът на Школата течеше при крайно 
неблагоприятни условия, но също така интензивно, както 
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на „Изгрева“ в София. Освен това, времената бяха усилни, 
историческите събития се движеха бързо и всички бяхме на-
прегнати от неизвестността за утрешния ден. Беше август 
1944 година, войната между Германия и Съветска Русия се 
водеше с пълна сила. Отдавна германците бяха отхвърлени 
от Москва. Сталинград бе гробница за тяхната армия и рус-
наците вече ги отблъскваха от границите си. Всички очакваха 
как ще се развият събитията. Нямаше хора, които да бъдат 
безразлични. В Братството имаше представители от всички 
професии: офицери, политици, общественици, хора, които 
вземаха участие и решаваха чрез своето мнение и намеса съ-
битията в страната. Тези неща може да ги прочетете в споме-
ните на братята, които са взели участие в тези събития. Но 
всеки един от тях е присъствувал в строго определено време, 
на строго определено място и е бил свидетел на едно опреде-
лено историческо разрешение от Учителя. Като се съберат в 
една последователност тези опитности на приятелите, ще се 
възстанови и веригата от всички исторически развития през 
времето на Учителя. А те се определяха не къде да е, а в село 
Мърчаево в дома на брат Темелко. Тук в това време бе Всеми-
ровият Учител и Той разполагаше с времена, събития и съд-
би на хора, страни и държави, както и на цялото човечество.

В Мърчаево Учителят се затваря за три дни в стаята Си. 
Не приема никого. Връщат всички приятели, които идват 
от София, за да се срещнат с Него. Казват им: „Учителят не 
приема никого! Затворил се е и не приема никого.“ В такива 
случаи всички знаят, че Учителят има важна работа и че се 
решават важни неща за съдбините на човечеството. Това го 
знаем ние, които сме били на „Изгрева“ цели двадесет и две 
години през време на Школата. На третия ден Учителят из-
лиза на терасата, оглежда небето, а то е сиво и мрачно. Учите-
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лят е с палтото Си и с бял шал около врата. Долу приятелите 
са седнали на масите и разговарят за едно или друго. Всички 
стават на крака и вторачват очи в Него. Той замахва с ръка 
и с показалец сочи напред, показвайки категорично реше-
ние. Този жест ние го познавахме от „Изгрева“. Ние знаех-
ме, че този жест определя съдби на хора и събития. Той из-
рича следните исторически думи: „Ние решихме да пуснем 
руснаците в България. Да пуснем комунистите в България!“ 
След това Учителят ни изгледа и се прибра в стаята Си. А 
след това Учителят присъствува на общ обяд, но е мълчалив, 
затворен в Себе Си и не разговаря с никого. А ние долу под 
терасата, след изричането на тези думи, стоим, мълчим и не 
знаем какво става, защото бяхме обикновени человеци пред 
решението на Всемировия Учител и пред лицето на Бога. 
Едно Божествено решение не се отменя! Ние бяхме свидете-
ли, че това стана. След това почувствахме решението на Учи-
теля като Божие наказание над нас, заради нашето, както и 
на българския народ, непослушание към Него, към Думите и 
Словото Му. Убеден съм, че това е така.

Аз имах едно видение три години преди това, преди да 
дойдат руснаците в България. Идват на коне, застават на „Из-
грева“. Учителят излиза и ги посреща. Дава им благословение. 
Това го видях в своето видение преди да дойдат руснаците. 
Но го видях и наяве на „Изгрева“, след като те дойдоха. И ви-
дях наяве още много неща. Видях как руснаците дойдоха на 
„Изгрева“, как влезнаха с бойните си униформи и ботуши в 
салона, как си прожектираха военни филми и правеха своите 
военни събрания там. Учителят бе горе в стаичката Си и не 
бе доволен от това разрешение на нещата. Но братята-кому-
нисти от „Изгрева“ ги поканиха. Ходиха да искат разрешение 
от Него. Той им разреши, но само за един път. Но те се съби-
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раха много пъти. Учителят тогава каза: „Затова, че оскверня-
ват „Изгрева“, ще бъдат наказани жестоко.“ Чудехме се как ще 
стане това. Изминаха над тридесет години и тогава видяхме 
как те разрушиха „Изгрева“, изметоха всичко и си построи-
ха легация. Кой бе виновен за това? Кой ги покани за пръв 
път на „Изгрева“? Това бяха братята и сестрите, които члену-
ваха в комунистическата партийна група. Те ги поканиха. А 
имената им ще намерите в техните протоколи. Та доживяхме 
да видим, освен как Учителят пусна руснаците-комунисти в 
България, но и как за благодарност те разрушиха „Изгрева“ 
и си направиха своя легация там. Аз знам, че за това тяхно 
деяние те ще бъдат наказани. Но още не е дошло времето за 
това. Думите на Учителя не могат да се преиначат и преско-
чат. Веднъж Той каза: „Те, комунистите, не знаят да управля-
ват, защото от 8 000 години никога досега тези духове не са 
допускани в управлението в никоя страна в света – в цялата 
история на човешката цивилизация.“ Така седят нещата. А 
ние ги проверихме и ги проверяваме вече тридесет-четири-
десет години. Ще ги проверите и вие.

А защо ги допусна в България? За това си имаше причи-
ни. Когато навремето политици, властници, църковници, 
общественост воюваха срещу Учителя и искаха Той да се мах-
не от „Изгрева“ и от София, Той каза: „Вие искате Аз да сля-
за от тази катедра, от която проповядвам Словото на Бога. 
В момента, когато Аз сляза от нея, ще дойдат болшевиките 
в България и тогава вие ще научите техния урок.“ А онези, 
които воюваха срещу Учителя и искаха да слезе от катедрата, 
те си научиха урока от болшевиките. Една част от тях бяха из-
бити, друга част бяха хвърлени в затвора, а трети – изпрате-
ни в концлагери и там си научиха урока, който им предаваха 
болшевиките.
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И ние си го научихме. А какъв е нашият урок, ще го про-
четете в нашите спомени от това време. Какъв ще бъде ва-
шият урок, когато четете това? Времето ще покаже по кой 
път ще тръгнете. Ако вървите в Пътя на Школата, Словото 
на Учителя ще ви храни, закриля и пази. Ние опитахме това!

Еврейският равин  
в София става християнин

В София имаше голяма синагога, построена от евреите в 
България. Еврейската община тук бе голяма и много богата. 
За равин на синагогата в последните години беше назначен 
Даниел Цион. Как се случи така – не зная, но той дойде на 
„Изгрева“, срещна се с Учителя, направи контакт с Него и 
присъствува на няколко беседи. Много пъти той идваше на 
„Изгрева“, провеждаше разговори с Учителя и четеше Не-
говите беседи. Дори се качи на нашия лагер на Рила, прес-
тоя известно време и взе участие в общия братски живот. 
Най-важното е, че благодарение на Учителя, Даниел Цион 
прие християнството. Прие го от Учителя в Дух и Истина. 
Той продължаваше да изпълнява службата си на главен равин 
в София, но в своите проповеди вмъкваше идеи от Слово-
то на Учителя. В последните години той написа и няколко 
книги, в които вмъкна идеи от Словото на Учителя. След 
1945 година, когато всички евреи се изселваха доброволно 
в Израел, те продаваха имотите и къщите си на безценица и 
много българи ги изкупиха. Тогава и Даниел Цион замина за 
Израел, за Обетованата земя. Като се прибра в Израел, ма-
кар че по титла бе равин, започна да проповядва Учението 
на Христа. Използуваше главно идеи на Учителя от беседите. 
Но старите идеи, идеите от Стария Завет, чрез техните днеш-
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ни представители в съвременен Израел го погнаха и преслед-
ваха. Последваха мъчителни дни и той трябваше да премине 
през вътрешната Голгота на Христа в себе си. Премина я с ус-
пех. Не се отказа от Христа. Наистина, той изпълни думите 
на Учителя, Който каза: „Еврейският народ трябва да приеме 
Христа. Докато не Го приеме, ще бъде разпъван на римските 
кръстове.“ А ние сме свидетели, че точно това става сега. По-
следните тридесет години има непрекъснати войни между 
евреите и арабите. Този, който разпъва Христа отвътре, ще 
дочака да дойдат римските полкове и да го разпънат отвън. 
Такъв е законът и евреите трябва да го научат.

По времето на Школата на Учителя в нашите среди има-
ше евреи. На тях Учителят нареди официално да приемат 
християнството и да се покръстят. Някои послушаха и го 
сториха. Имаше една сестра Буча Бехар, учителка по про-
фесия и писателка. Тя официално се покръсти и прие името 
Божанка.

Друга сестра беше Лилия Аладжем. Тя също изпълни на-
реждането на Учителя, покръсти се официално и прие хрис-
тиянството. Същото стори и нейната рождена сестра.

Тези сестри бяха запознати с Учението и за някои ще 
бъде чудно, че те трябваше да преминат през този ритуал. Тук 
няма нищо чудно. Еврейската религия е едно поле, което има 
своя охрана и свой егрегор. Християнството е друго поле, 
което също има свои пазачи и егрегор. Както човек не може 
да премине от една държава в друга без паспорт и без виза, 
така също един поданик от едно религиозно поле не може да 
премине в друго без съответно разрешение и без тайнството 
на покръстването. Учението на Учителя е друго поле, създа-
дено от Словото на Всемировия Учител. Това е нов свят за 
Синовете Божии! Амин!
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Кой е ръководителят  
на Братството в България

На „Изгрева“ един брат попита Учителя: „Учителю, какво 
да кажем на ония, които ни питат кои сме, какви сме и защо 
сме тука дошли в България?“ Учителят отговори: „Питат ни: 
кои сте и колко сте? Ние сме едно Велико Братство, каквото 
светът не е виждал. Едно Братство, което има членове и на 
земята и на Небето, и в целия свят. Който служи на Бога, той 
ще бъде гражданин на това Велико Братство, което наричаме 
Братство на Божията Любов, на Божията Мъдрост, на Божи-
ята Истина. Ще кажете, ние искаме да станем членове на това 
Братство. Аз пък искам да станете ученици на това Братство.“

Бялото Братство обединява ония души, които вършат 
Божията Воля. Братството не е външна организация, макар 
че може да има и такава. Братството е преди всичко Идея. 
Като такава, тя съществува в цялото човечество, във всички 
народи. Христос казва: „Не ви наричам вече раби, но прия-
тели.“ В какви форми ще се изрази братският живот, това е 
второстепенен въпрос. Идеята е важна. Тя създава формите, 
но не е подчинена на тях. Божията Любов е живот. Тя тряб-
ва да се опита. Тя е небесният цвят. Човек трябва да покаже 
Царството Божие с живота си.

Учителят казва: „Ние не се кланяме на никакви религии, 
защото религиите са създадени от човека. Ние не се кланяме 
на никакви култури, защото те са създадени от човека. Ние 
не се кланяме на никакви идоли. Ние се кланяме само на една 
Висша Разумна Сила, която направлява всички хора, като им 
посочва светлия път на бъдещето.“ Ние вярваме в Божест-
веното Начало в човека, което не може да бъде подчинено, 
ограничено и покварено.
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Духът е важен. По-добре е външната форма да бъде 
скромна и да не бъде съблазън. Важно е Духът да присъству-
ва. Светът е пълен с мъртви форми – храмове, дворци, акаде-
мии. Защо ви е всичко това, щом Божият Дух не присъству-
ва?

Във всяко общество има хора, които са духовни центро-
ве, те са центрове на духовен живот. Божият Дух се проявява 
чрез тях. Независимо дали говорят или мълчат – те вършат 
своята работа. Те са, които привличат душите, пробуждат ги 
и ги просвещават – те вършат работата си главно с присъст-
вието си. Те трябва да присъствуват, за да се извърши един 
процес правилно. Влиянието им е подобно на онова на ката-
лизаторите в химията, елементи, които само с присъствието 
си улесняват една реакция. Те са необходими, за да може Бо-
жият Дух да се проявява. Те са, които образуват вътрешна-
та верига. В Духовния свят в това седи организацията. Там 
няма друга управа, друго ръководство. Там Духът управлява 
и се проявява чрез когото си иска, но не чрез случайни хора, 
неподготвени, незнаещи, неможещи и невежи. Ученикът по-
знава проявите на Духа чрез Светлината, която огрява ума 
му със светли мисли от Словото на Бога. Бог ръководи чо-
вечеството чрез душите, които е подготвил, само чрез тези, 
които са подготвени за тази работа. Навремето апостолите 
на Христа искаха да си изберат на мястото на Юда друг апос-
тол и си го избраха чрез жребие. Но Христос избра Савел и 
го превърна в Павел, като вкара в него духа на апостол Сте-
фан, онзи, когото евреите пребиха с камъни, защото ги об-
вини, че не изпълняват нито Мойсеевия закон, нито Божия 
закон. И апостол Павел свърши онази работа, която никой 
не можа да свърши. Той създаде вътрешната духовна верига 
на първите християни. Имената на всички други апостоли 
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бледнеят пред делата на апостол Павел. Духовната верига 
съществува и днес в Бялото Братство в България – това са 
всички души, които Божият Дух обединява чрез Словото на 
Всемировия Учител. Всяка външна управа, каквато и форма 
да взема, не може да подражава на вътрешната верига. Наив-
но е да се смята, че могат да се съберат ученици на Школата в 
едно събрание и да си изберат чрез явно или тайно гласува-
не ръководител и ръководство. Те ще си го изберат. Но ако 
Божественият Дух, Христовият Дух не съизволи в техния 
избор, а си избере друг, който да върши и да организира ра-
ботата на вътрешната Синархическа верига? Е, тогава как ще 
се справите с тази задача? Не можете да се справите. Може да 
се справи само онзи, чрез когото Духът работи. Запомнете 
много добре всичко това.

Ученикът на Божествената Школа е един светъл цен-
тър, където душите, като се срещнат, чувствуват живота на 
Царството Божие. Условия за работа ученикът всякога има. 
Ако външните условия не са благоприятни, той ще търси да 
създаде вътрешни условия в себе си. Тук няма нужда от ръко-
водство – всеки ще търси вътрешното ръководство на Духа и 
ще бъде свободен. Братството не седи във външните форми. 
То не се изразява в масови шумни прояви. Важно е всеки да 
пази братските чувства в сърцето си и да съхранява Словото 
Божие на Учителя като Светлина в ума си.

След заминаването на Учителя, на „Изгрева“ се избра 
Братски съвет и за председател бе избран Тодор Стоименов – 
един от тримата първи ученици на Учителя. Беше избран 
просветен съвет, финансов съвет, домакински съвет. Вместо 
да ни улесни в нашата работа, цялата тази форма ни ограни-
чи, постави ни в рамки, в правила и трябваше да се подчиня-
ваме на закони. А какво направиха всички тези членове на 
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тези избрани съвети в следващите двадесет-тридесет години 
може да съдите по делата им. Ако има някакви дела – значи 
те са направили нещо. Ако няма никакви дела и следа – не са 
направили нищо. По делата им ще разберете кой кому е слу-
жил и на какъв господар се е подчинявал! Затова няма да взе-
мам отношение по този въпрос, а го оставям, след като проу-
чите нещата, вие да се определите. А сега ще ви разкажа една 
много интересна история от времето на Учителя. Слушайте 
внимателно и още по-внимателно я проучете, защото това е 
финалът на моя разказ досега за следващите поколения!

Много примери ни е привеждал Учителят и много при-
казки е създал, за да изясни някои неизяснени и трудни 
въпроси. В онези тревожни времена към края на Втората 
световна война, когато Българите бяха обявили война на це-
лия свят, приятелите се обръщат към Учителя загрижено и 
Го питат: „Учителю, какво ще ни кажете за бъдещето, което 
ни очаква и което е неясно за нас?“ Тогава Учителят разказ-
ва една приказка. Това е последната приказка, която Той ни 
разправи. Ето самата приказка:

„Живял в планината свят човек. При него идвали хора 
отвсякъде за съвет, за изцеление, да изповядват погрешките 
си и да се моли за тях, защото молитвата му се чувала надале-
че и нависоко, чак до Бога. При него идвали всякакви хора – 
и бедни, и богати. Една разбойническа банда научила за това 
и започнала да причаква на връщане и да залавя богатите 
хора, които отивали при него и ги обирала до шушка. Така 
работата на разбойниците вървяла добре. Те даже започнали 
да забогатяват от обирите на богатите поклонници. Веднъж 
главатарят на бандата казал на разбойниците: „Ще отида да 
послушам този свят човек. Толкова време живеем около него 
и забогатяхме от онези, които отиват при него. А срамота е, 
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че не го знаем какво проповядва и защо толкова се трупат при 
него бедни и богати.“ Отишъл главатарят при светията. Слу-
шал ден, два, три. Накрая се приближил при него и му казал: 
„Чух твоите проповеди. Искам да отида в света да опитам 
твоето учение, право ли е, че носи богатство за душата и мир 
на духа. Но на кого да оставя бандата? Нямам доверие на ни-
кого, освен на тебе, понеже си свят човек, както виждам и чу-
вам. Ако се съгласиш да ръководиш, бандата, докато се върна, 
аз ще отида в света и ще пробвам твоето учение дали го бива 
или не го бива. Трябва да се опита.“ Святият човек му казал: 
„Хубаво, аз ще те замествам!“ Отишъл главатарят в света да 
прилага учението на светията, а светията се предрешил като 
главатаря, така че заприличал досущ на него и застанал пред 
разбойниците. Нито един от тях не могъл да види разликата 
и не познал, че това не е техният истински главатар. Първата 
заповед, която издал, била следната: „Досега хващахме само 
богатите хора и ги обирахме. А отсега нататък ще хващаме и 
бедните.“ Тази заповед не била много угодна на разбойници-
те, защото увеличавала работата им без полза – какво могат 
да вземат от бедняци и голтаци. Но нямало какво да правят, 
защото думата на главатаря била закон. Знаели, че който не 
му се подчинявал веднага, му хвръквала главата. Затова за-
почнали да хващат и бедни, и богати. Какъвто се паднел.

Първият, когото хванали, бил богат човек. Довеждат го 
при главатаря, а той го пита: „Ти как забогатя? С правда или 
с неправда?“ Правят разследване и се оказва, че богатият за-
богатял с неправда. Наредил им: „Вземете му всичкото богат-
ство, набийте го хубаво и го пуснете.“ Разбойниците изпъл-
нили заповедта. А на обрания богаташ казал: „Иди си сега и 
гледай да забогатееш пак, но с правда. Инак, ако те хванем, 
ще ядеш отново бой.“
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Вторият, когото хванали, пак бил богат човек. Питат го: 
„Ти как забогатя, с правда или с неправда?“ Оказало се, че 
забогатял с правда. Главатарят заповядал: „Вземете му всич-
кото богатство, но не го бийте. Пуснете го миром.“ А на обра-
ния богаташ казал: „Иди в света и гледай пак да забогатееш, 
но с правда. Ако не забогатееш, ще ядеш голям бой, защото 
няма да ти се размине тогава, както сега се откупи.“

Третият, когото хванали, бил беден човек. „Ти защо не си 
забогатял?“ „Трудих се, работих, но все не ми вървеше.“ Гла-
ватарят наредил: „Набийте го хубаво и го пуснете“. А на чо-
века казал: „Гледай да забогатееш, но с правда. Иначе, ако те 
хванем, лошо ще патиш!“ Пуснали бедняка, отървал се само 
с боя!

Така постъпвали и така управлявали разбойниците от 
бандата, когато святият човек им бил главатар. Това се случва 
и с хора, и с общества, и с народи, и с човечеството – да ми-
нат през същото положение, когато ги управляват разбойни-
ци и когато главатар им е свят човек! Тогава се разбира, че и 
разбойници могат да направят една добрина, когато Бог им 
заповяда!

Върнал се главатарят на бандата от света, отишъл при 
святия човек и му казал: „Проверих учението ти. Право е. 
Досега не сме били човеци, а сега ще станем човеци с твоето 
учение. Ще разпусна бандата и ще дойда при тебе да се уча.“ 
„Хубаво – казал святият човек, – ела да се учиш при мене.“ 
Отишъл главатарят при бандата и се разпоредил, че от утре 
я разпуска. Но разбойниците не се съгласили. Казали му: 
„Тази работа тук на нас ни много харесва.“ Тогава главатарят 
им разказал истината – че той е бил в света да проучи дали 
учението на светията е вярно, а на негово място бил оставил 
светията, който се преобразил в негов образ и подобие и че 



–– 109 ––

той ги е управлявал досега. А те му казали: „Неговото упра-
вление е по-добро от твоето. Отиди при него да се учиш, а 
ние ще останем на служба при него и той ще ни бъде глава-
тар.“ Така и станало. Главатарят отишъл при светията да се 
учи, а разбойниците останали под командата на светията до 
ден днешен и до ден утрешен.“

Това беше последната приказка на Учителя за нас. А сега 
да се прехвърлим от царството на приказките към живота тук 
на „Изгрева.“ На „Изгрева“ идваха и бедни, и богати и слуша-
ха Словото на Учителя.

Дойде онова време, яви се бандата с главатаря и отне на 
богатите братя парите, имотите – обраха ги, както се казва, 
до шушка. Станаха бедни като другите. Тогава главатарят 
дойде да слуша Учението на Учителя. Тук между нас на „Из-
грева“ дълги години имаше представители от негово име. 
След това те отидоха в света да проверяват Учението. Бяха 
чули, че Царството Божие със сила се взема. Решиха чрез 
сила да създадат Царство Божие на земята. Затова със сила 
ни отнеха „Изгрева“ и ни изпратиха като последни бедняци 
да вървим по света и да забогатеем чрез правда. Нямаше как, 
тръгнахме бедни и боси да търсим правдата, за да забогатеем 
чрез нея. Още се лутаме бедни и боси, досущ последни голта-
ци. И просяци – просим за Божията Милост. А забравихме, 
че тя се раздава чрез Божията Правда!

На нас, учениците от Школата, ни взеха „Изгрева“ и ни 
натириха по света. А главатарят на бандата дойде на „Изгре-
ва“ да слуша Словото на Учителя. Но понеже Учителят вече 
го нямаше, вместо да стои празен, главатарят реши да си на-
прави дворец на Царството Божие на „Изгрева“ с парите, 
които бе спечелил от обирите на богатите хора. И понеже 
ние знаем тази приказка – че светията е взел образа на глава-
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таря, знаем, че светията действува и управлява, но не знаем 
точно за какво управлява и за кого управлява. Нещата за нас 
сега са сбъркани и не можем да познаем при двата случая кой 
е главатарят на бандата и кой е светията, който се е преобра-
зил и е взел образа на главатаря. Нашето поколение не можа 
да различи, не можа да се справи и да разгадае тази приказка. 
Затова я оставяме на вас, следващите поколения, да я разгада-
ете. Това може да сторите само чрез Словото на Всемировия 
Учител. Защото Светията е онзи, в който е Святият Дух на 
Бога и Господният Дух на Силите го движи. А Христовият 
Дух го претворява в Сила и Живот.

Има един Господар на този свят и на Небето! И Неговата 
Воля ще се изпълни! Името му е Всемировият Учител – Бе-
инса Дуно! Амин!

Записал през 1970-1980 г. д-р Вергилий Кръстев
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АНГЕЛ МИХАЙЛОВ 
 

(1899–1986)

Кой бе Учителят?

За пръв път прочетох беседа на Учителя през 1917 година 
и тогава Го зърнах в хотел „Лондон“ във Варна, но времето 
ми не беше дошло тогава, за да се срещна с Него. Това време 
дойде през 1925 година. А през 1927, аз дойдох на „Изгре-
ва“ и оттогава досега, 1977 година, съм на „Изгрева“. Това са 
петдесет години, прекарани на „Изгрева“. Бях в младежкия 
окултен клас и през всичките тези години съм бил на „Изгре-
ва“ при Учителя. Слушах, гледах и виждах с очите си Словото 
на Учителя и как това Слово слизаше в учениците в Сила и 
Живот. Ето защо, ще се опитам да ви разкажа кой е Учителят.

Учителят казва за Себе Си: „Аз дойдох тука, да покажа 
на хората пътя към Бога. И да Му служа тъй, както никога не 
са Му служили“. Веднъж попитаха Учителя откъде е дошъл. 
„Питат ме откъде съм. Аз ида от Слънцето да правя наблю-
дения в България.“ Попитаха Го дали тялото на Учителя е по-
строено както на останалите човеци. „Един Учител има плюс 
органи, тоест повече органи от обикновения човек.“ Запита-
ха Го, какво може да прави един Учител с тялото Си. „Аз мога 
да ставам видим и невидим. Чрез мисълта си мога да разложа 
и разформировам тялото Си, да го пренеса през простран-
ството и да го сформирам пак където си искам.“ Ние бяхме 
свидетели на много опитности, когато Учителят бе на Рила, а 
се явяваше тук, на „Изгрева“, или на други места – при ония, 
които Го зовяха за Неговата помощ. Ние знаехме, че в Него е 
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Духът на Истината, че в Него е Божественият Дух, но не зна-
ехме как се проектира Той чрез този Дух навън в света. „Аз 
съм във всички хора, във всички животни, в растенията, във 
водата, във въздуха, в светлината, в звездите, в слънцата – на-
всякъде съм Аз.“ Тогава ние разбрахме, че Бог се изявява чрез 
Дух и се проявява чрез Силите Господни в Дела и чрез цялата 
природа на Вселената. Веднъж ни каза: „Аз ида от слънцето, 
но трябва да знаете, че зад това слънце има друго слънце. Това 
е Божественото Слънце и оттам идвам Аз. И когато си свър-
ши работата един Учител, пак се връща там, отдето е дошъл. 
Един Учител е извън нашата слънчева система. Той борави с 
всички слънчеви системи, защото Той управлява Вселената“.

През 1928 година в Чирпан бе станало едно земетре-
сение и Учителят каза след това, че било запланувано то да 
стане в София, за да бъде наказано онова общество, което 
воюва срещу Учителя. Но той лично е отишъл при Бога и е 
помолил това наказание да се отнеме от София, защото мо-
гат да пострадат и ученици от Школата. Това изказване ста-
на достояние на вестниците и много хули и подигравки се 
изсипаха върху Учителя. Във връзка с това, Той каза: „Един 
Учител регулира земните пластове и въздушните пластове на 
земята. Той регулира земния и духовния живот на земята и 
на Небето“.

В първите години приятелите смятаха, че Учителят е 
също като останалите, но е само малко по-учен от тях. Тогава 
Той им демонстрира различни чудеса, които вие ще проче-
тете като опитности на онези приятели. Тогава им каза: „Аз 
приличам на вас, но не съм като вас. Вашата майка е Ева, но 
тя не е моя майка и Аз не съм от Мира Сего“.

Бяха се събрали приятели и умуваха колко е голяма си-
лата на Учителя. Тогава Той им каза: „На Мен всички хора 
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ми се подчиняват. На Мен всички форми ми се подчиняват. 
На Мен всички Сили земни и Небесни ми се подчиняват. 
На Мен и Силите Господни ми се подчиняват, защото Бог 
стои над Мен и е в Мен“. Запитаха Го какво е Учителят за уче-
ниците в Школата. „Учителят е като майка. Той пита децата 
какво искат да ядат и това им сготвя. Храни ги със Словото 
Си, което е Божественото мляко и Божествения хляб за тях. 
И няма никой повече да ви обича от вашия Учител. Понеже 
Учителят е висшата разумност на земята и Небето, Той ви 
прекарва с най-малкото страдание през вашия път като уче-
ници.“

Веднъж Учителят се оттегли да почива. Някой каза тога-
ва, че Учителят отишъл да си поспи. Тогава Той се обърна и 
рече: „Аз не спя. Учителят не спи. Аз съзнателно минавам от 
този свят в онзи и продължавам работата Си. Аз оставям тя-
лото Си тука на стола или на леглото и отивам горе да работя. 
Да не мислите, че само вие сте мои ученици, на които говоря? 
Тези Школи са в Невидимия свят. А тази тук на „Изгрева“ 
е единствената на планетата земя, както и в цялата Вселена. 
Вие не можете да видите лицето на Учителя, ако не си по-
мислите за Бога, защото Бог е в Учителя. Само един Учител 
е направен по образ и подобие на Бога. Друг такъв няма на 
земята, на Небето и във Вселената. Само Учителят тук, на 
„Изгрева“, е направен по образ и подобие на Бога, защото 
Той е Великият Учител, Всемировият Учител на Вселената“. 
Ние запомнихме много добре това, но го запазихме от нера-
зумните.

Учителят беше красив, с дълги коси, с брада, здрав, стро-
ен, пъргав. Когато Го виждахме, все едно, че виждахме Бога 
в образ и подобие. Когато предприемахме екскурзия с Него, 
Той, макар че беше с тридесет-четиридесет години по-възрас-
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тен от нас, и когато беше на седемдесет земни години, когато 
предприемаше излети на Витоша, ние едвам Го стигахме по 
пътя. Тогава още нямаше превозни средства и пътят до Си-
меоново не беше направен на шосе, та ни вземаше три часа, 
докато стигнем до Бивака. А Той вървеше леко-леко, като че 
ли не стъпваше на земята. До края на живота Му беше така. 
Учителят, тъй да се каже, владееше магията на живота. Той ни 
беше приобщил към Себе Си като една майка, беше влязъл 
в нашите сърца и умове и ние не искахме да се разделим с 
Него. Неговата Любов, Неговото отношение към нас, Него-
вото знание, което ни предаваше, ни привързваха силно към 
Него. Ние го слушахме с увлечение и просто се захласвахме 
в Него. Въпреки това, Той казваше: „Аз не говоря на вас. Вие 
сте още малки да ме разберете. Аз говоря на Духовете, Които 
управляват слънцата, планетите, Силите и живота във Вселе-
ната. И това Учение ще почнете да го разбирате след хиляди 
години. И българите ще разберат след хиляда години какво 
добро съм им направил“. Тези думи ние ги записвахме и си ги 
прочитахме, особено, след като Той си замина от този свят.

Няколко човека бяхме около Него. Един запита: „Кой 
е по-голям – Великият Учител или Исус Христос, Който бе 
преди две хиляди години?“ Отговори ни: „Исус Христос не 
беше още от Съвършените! А Аз съм от Съвършените! Аз 
съм най-големият светия на Небето, но тук, на земята съм 
заел последното място, за да свърша една малка работа за 
Бога, защото Бог работи с малките неща и величини на зе-
мята. Аз съм Бащата, а Христос преди две хиляди години бе 
Синът! Днес Бащата е на „Изгрева“ и Всемировият Учител е 
тук“.

И действително, каквото предприемеше Учителят да 
върши, свършваше го и то – образцово. В Него имаше отно-
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шение към всяка една малка работа. Имаше маниер, грация и 
съвършенство в Неговите движения, каквито никъде не съм 
видял. Всеки жест, всяко движение и всичко в Него даваше 
подтик за един възвишен живот. В ежедневния живот на „Из-
грева“ Той беше навсякъде – в приемната за гости, където ид-
ваха при Него отвсякъде за съвет, в кухнята, в градината. Той 
бе навсякъде и намираше време да отскочи и да навести всич-
ки. И на всички даваше съвети, както за обикновените неща 
в нашия бит, така и съвети, които имаха пророчески и духо-
вен смисъл. Той беше навсякъде точен и акуратен. Каквото 
обещаваше, навреме го изпълняваше. Изпълниха се дори 
неща, които беше казал на братя и сестри и то – десет-дваде-
сет години след Неговото заминаване.

Ние бяхме пред Него като деца пред майка си и всички 
на Него уповавахме. И Той добре ни напътствуваше. Ника-
къв напреднал човек, пък бил той гений или светия, не може 
да се сравни с Учителя. Даже и сравнение не може да става. 
„Светията – казва Учителят – е на границата между смъртта 
и живота, а Учителят е вън от смъртта. Учителят управлява 
живота във Вселената, живота на Битието и на Небитието“. 
Затова ние, учениците на Школата, а след нас и хората в този 
народ и човеците на земята, трябваше да дадем заслужена-
та цена на нашия Учител, защото Бог Го изпрати на земята. 
За да не изпаднем в положението на евреите, на които като 
възмездие им дадоха, според Учителя, наказание да бъдат две 
хиляди години под робство. Според Учителя, също така на-
правиха българите, когато изгониха богомилите от България. 
За наказание те паднаха под робство от турците и така пре-
живяха петстотин години. Толкова години, колкото евреите 
преживяха, след като паднаха под робство и бяха преселени 
във Вавилон. Във връзка с това Учителят каза: „Свободата на 
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българите е дадена от Бялото Братство и ако злоупотребят 
с нея, да му мислят. Щяха да видят българите свобода, ако 
не беше влязъл Бог в руския цар Александър II и не му беше 
внушил да освободи България. Манифестът на руския цар за 
обявяване на войната е Словото на Господа за освобождение 
на България. Така че българите дължат освобождението си, 
първо на Бога, второ – на Бялото Братство, трето – на руския 
цар и четвърто – на руския народ“. На друго място Учителят 
каза, че Бог реши да свали своята Скиния на земята и затова 
избра България и българския народ за това място. А служи-
телите в тази Скиния бяха изпратени да дойдат като ученици 
в Школата на Учителя.

Ето, това бе времето, когато Бог Сам посети земята и сле-
дите на Неговите стъпки са останали по „Изгрева“ в София. 
А ние целувахме десницата Му.

Учителят разполагаше със знание и с възможности да по-
сещава различни планети от нашата слънчева система. Ние Го 
разпитвахме и Той ни разправяше какво има там, какъв е жи-
вотът там. А науката едва сега предприема първите стъпки в 
това направление. Учителят казваше, че съвременната наука е 
още в своите пелени. Учителят ни разказваше и за живота на 
другите слънчеви системи и ни описваше какво представля-
ва Вселената. Веднъж една сестра Го попита: „Учителю, ама 
всичко това, което ни разказвате, кой го управлява?“ Учите-
лят се усмихна и каза: „Вселената се управлява от Всемиро-
вия Учител, Който е пред вас“. Ние се спогледахме, записахме 
си всичко това и не смеехме да го споделим с никого, защото 
тези свещени неща щяха да ги стъпчат свинете и да ни разкъ-
сат след това. Те останаха като свещени истини за учениците 
от Школата.

Учителят носеше голяма култура. Но Той беше съвсем 
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скромен. Не парадираше с нея. Величествена гледка предста-
вляваше Учителят с такова огромно, извънчовешко знание 
и власт, а бе в такова смирение. Той се приспособяваше към 
всички и с най-малкото се задоволяваше. Той живееше на 
„Изгрева“ в изключително малка и скромна стаичка. В нея 
нямаше мивка, а Му поливаха с една кана и Той се миеше над 
празен леген. Братята бяха направили сто пъти по-големи 
удобства за жените и семействата си, отколкото за Учителя. 
Неговата скромност и Неговото умение да се задоволява с 
най-малкото Го правеха величествен. Ние виждахме величи-
ето на Учителя. Ние Го виждахме чрез делата Му и чрез Сло-
вото Му.

Той бе открит само за учениците от Школата. Не всички, 
които бяха на „Изгрева“ и живееха там, бяха ученици. Едни от 
тях бяха оглашени – обичаха да слушат Словото Му и да пеят 
песните Му. Други бяха вярващи. Те слушаха Словото Му и 
вярваха в Него, че това Учение показва пътя на истинското 
знание, но те не вървяха по този път и не живееха чрез живота 
си по това Учение. Те останаха вярващи. Ученици бяха тези, 
които изпълняваха Словото Му. И тези Слова, които аз изри-
чам и пиша за вас, те бяха казани не на оглашените и на вярва-
щите от „Изгрева“ или от света. Те бяха казани на учениците 
от Школата. И само те ги знаеха. Аз ги предавам за учениците 
от Школата. За останалите те няма да бъдат от полза, защото 
носят Сила и Живот само на онези, които са от Вътрешната 
Школа на Учителя. За другите не са от значение и могат да 
предизвикат насмешки и подигравки. Така че Словото на Все-
мировия Учител е затворено за външни хора най-малко със сто 
катинара. Затова аз спокойно, без страх, разказвам тези неща 
за учениците от Школата, които ще дойдат след нас. Другите и 
да искат, не могат да се ползуват от тях.
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По този повод Учителят каза: „Аз първи възприемам по-
следните новини от Бога. И през Мен минават и най-слабите 
трептения на Любовта. Аз долавям веднага целия живот на 
Вселената“. Учителят всичко долавяше, пред Него бяхме като 
отворена книга, която Той четеше направо и казваше нещата 
каквито са. Веднъж се учудихме на Неговите възможности. 
Тогава каза за Себе Си така: „Аз съм океан, в който всички 
води се утаяват. И моите крака мислят по-добре от вашите 
глави“. Условията на Школата се създаваха от онова Божест-
вено Съзнание, което бе в тялото на Учителя.

Веднъж попитаха Учителя с какви възможности разпо-
лага Великият Учител. Тогава Той каза за Себе Си: „Аз съм 
най-богатият човек в света и най-видният лекар в света. Само 
на Балканския полуостров имам дванадесет милиарда в зла-
то. На друго място, други милиарди ме чакат. Ако искам да 
живея нашироко, Аз мога да си взема в града къщи, слуги, да 
живея като богат човек. Но Аз не искам де живея такъв жи-
вот. Аз искам да служа на Бога. Аз съм бил цар и като опитах 
последствията на царуването Си, отказах се от това. Бил съм 
най-големият владика на Небето и на земята, но като опитах 
последствията, отказах се и от това. Сега искам да служа на 
Бога. На времето, когато почнах да работя, имах само едно 
палто, едно куфарче и едни обуща. Започнах най-напред с 
православните. Но истината я нямаше там. След това почнах 
с евангелистите, но и там истината я нямаше. После започнах 
при католиците – и там истината я нямаше. Опитах всичко. 
Най-после започнах Сам“.

И действително, Учителят имаше голям успех в Своето 
Дело. Събра много хора около Себе Си. Само на събори-
те в Търново и София се събираха към 1 200 души. Имаше 
изобилно блага, които Му идваха по закона на Свободата и 
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Любовта. Веднъж Той каза: „Аз имам много уста“, тоест Той 
имаше много хора, на които помагаше. Той лекуваше всич-
ки болести, в това ние се бяхме убедили. Цялото Божествено 
знание бе у Него и когато трябваше, Той си служеше с него, 
а ние виждахме само това, което Той изваждаше и показва-
ше. При него идваха поети, писатели, учени, художници, му-
зиканти и на всеки един Той изваждаше частица от Своето 
знание и му го даваше да го ползува свободно. „Аз знам да 
рисувам, но не искам да засрамвам художниците. Аз знам да 
свиря, но не искам да засрамвам музикантите. Тези картини, 
които ги имате окачени в салона, Аз даже в кухнята Си не бих 
ги поставял. (А те бяха рисувани от наши даровити худож-
ници.) Знам всички езици, но не искам да цапам устата Си. 
Днес Словото се дава на български език, защото българският 
език е най-точният език, на който могат да се предадат окулт-
ните закони и Словото на Бога, защото българ ският народ е 
най-древният народ на земята“.

За българите Учителят бе казал много неща. Ще ги наме-
рите в Словото Му. А ние се виждахме какво представляваме 
като българи на „Изгрева“, тук, при Него. Някои работеха, 
а някои не работеха. „Българинът е мързелив, но когато се 
хване да работи, той работи. Най-трудното е да го накараш да 
работи за Бога, даром. И българинът, веднъж излъжеш ли го, 
повече не ти вярва.“ С нашето несъвършенство и слабости, 
ние създавахме много затруднения за Учителя. Можехме да 
ги изправим сами с послушание и изпълнение на Неговите 
съвети. Но и това не правехме. Веднъж ни каза: „Аз не искам 
вече да нося нито вашия товар, нито товара на човечеството, 
нито товара на Космоса“. Беше строг и думите Му разполовя-
ваха салона и Вселената на две: на послушание и непослуша-
ние към Великия Учител.
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В Учителя не можеше да се забележи нищо излишно, 
нищо фалшиво. В Негово присъствие, ние се чувствувахме 
като души, които са застанали под крилото на Всевишнаго. 
Той повдигаше духа ни и внасяше радост в душите ни. Той 
беше духовен алхимик, като превръщаше нашата скръб в ра-
дост. Веднъж, в общия клас, който се провеждаше в сряда, в 
5 часа сутринта, след като говори върху алхимията, Учителят 
застана прав на катедрата и каза: „Вижте сега какво ще напра-
вя“. Той имаше златен джобен часовник, закачен на сребърен 
ланец, който висеше на врата Му. Имаше и една брошка, коя-
то пристягаше ризата под брадата Му. Както бе застанал прав, 
вдигна си ръцете, хвана ланеца отзад на врата си и почна да 
го опипва. Пръстите на двете Си ръце ги движеше полека на-
долу към часовника. И отгдето минаваха ръцете Му, ланецът 
от сребърен се превръщаше в златен. Целият пожълтя. И до 
края на живота Му, той си остана златен. Това бе нагледен 
урок за възможностите на алхимията и за превръщането на 
минералите от един в друг. И урок от Учителя.

Един ден бяхме на обяд в трапезарията. Преди да си из-
лезем след обеда, Учителят каза: „Някога българите са напра-
вили на Господа едно голямо добро. Господ сега чрез Мене 
се реваншира на българите. Аз правя на българите добро, а 
те ми цапат лицето с лайна. Но, въпреки това, Аз пак ще им 
го направя това добро, защото изпълнявам Волята на Бога“.

В Негово присъствие душите ни си почиваха и се хра-
нехме от Божествения хляб, който слизаше от Небето чрез 
Словото Му. „Не сте срещнали и няма да срещнете по-добър 
човек от Мене!“ Учителят беше изискан, съвременен, култу-
рен човек. Беше облечен изискано. Чистота и блясък лъхаше 
при Неговото появяване. Но независимо от това, друго нещо 
определяше Неговото величие. Той имаше духовен облик, 
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красива и Божествена осанка, излъчването му беше необик-
новено. В Негово присъствие всичко оживяваше. И всеки 
при Него намираше себе си. „Аз съм огледало и всеки, който 
Ме вижда в него, се оглежда такъв, какъвто е той самият. Ог-
леждайте се в Мене.“ В Него виждахме Величието на Бога и 
нашето несъвършенство и нищожество като човеци. Това ни 
обезхрабряваше понякога. „Слушайте Ме какво говоря! Гле-
дайте Ме какво правя! Достатъчно е в един живот да послу-
шате само едно, което ви казвам и да го изпълните така, както 
Аз го изпълнявам, защото Моето Слово е от Бога и Моите 
Дела са от Бога.“

В Него разхищение на времето нямаше. Според Него гу-
бенето на време е престъпление. Чутките души, само като Го 
погледнат знаят какво да правят. Те схващаха Неговата мисъл 
и понякога се обръщаха и тръгваха да изпълняват мисълта 
Му, без дори да се доближат, да целунат десницата Му и да 
Го питат за съвет. Те бяха в духовно общение с Учителя. Вед-
нъж каза: „Не гледайте и не се съблазнявайте в тези, които са 
близко около Мене. Близък е, до Мене е онзи, който слуша 
Словото Ми и Го изпълнява точно, навреме, с чистота и в Бо-
жествен порядък. Това са Моите ученици. Другите са Мои 
последователи.“

Учителят ни даде огромен материал чрез Словото Си. 
Но Той сравнително малко разкри Себе Си пред нас. Голяма 
част от знанието, което имаше и което носеше със Себе Си, 
Той не го разкри, защото съвременното човечество можеше 
да злоупотреби с него. Аз лично много пъти съм Го чувал да 
казва: „Да не мислите, че Аз всичко ви давам? Много работи 
има, които не ви казвам. Съвременното човечество не е до-
шло до този етап. А като проучите Словото и Го приложите, 
тогава Небето ще се отвори за вас, Невидимият свят ще вди-
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гне пред очите ви своята завеса, ще се отворят очите ви, ще се 
отпушат ушите ви и вие ще станете член и ученик на Всемир-
ното Велико Бяло Братство. И тогава ще срещнете Великия 
Учител на Вселената“.

Аз имах рядката привилегия, като човек да бъда на „Из-
грева“ при Великия Учител, за да поискам да Му стана уче-
ник. Каквото успях и каквото не успях да направя – това бе 
моят път. Но каквото чух, каквото видях и каквото остана в 
мене – това бе великият Идеал от Учението на Великия Учи-
тел. Ето това е важното – да го видите и да се стремите към 
него. Друго, по-важно няма за човека от Великия Идеал!

Записал през 1975 г. д-р Вергилий Кръстев
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Сега сме под опекунството на злото. Или законът е: за 
всяка лоша постъпка, която направиш, ти ще бъдеш нака-
заи. Вие се чудите защо е така. Вземете кой и да е дом. Кога-
то идва детето, идва като княз! Ще има радост, къпане, цяло 
угощение. И като израстне това дете и стане на 3-4 години, 
бащата с една дрянова пръчка пише първия закон на дете-
то. Старите българи казват: „Не е позволено на детето да 
бута захарта в кутията“. И за всяко престъпление, за една 
бучка захар, законът ще си каже думата. Не е позволено на 
детето да бута и да отвързва гърнетата с тиквените парчета 
в петмеза. Не е позволено на детето да влиза в градината 
и да къса зелени плодове и да ги яде. За онзи, който бута, 
има наказание. Пчелите веднага го наказват сами. Законът 
се прилага. Детето бута с пръчка пчелите. Като го нажилят 
пчелите, без пръчка се връща и майка му казва: „Защо буташ 
с пръчка пчелите, когато те си работят?“

Вие се намирате в един свят, дето навсякъде пише: „Тук 
няма да буташ, вдясно ще ходиш, вляво – не“.

Злото представя съвкупност от разумни същества, кои-
то не са разбрали дълбокия смисъл на живота, вследствие на 
което вървят в път, съвършено различен от този на добрите 
същества. Тази е причината, поради която съзнанието на 
лошите същества всякога влиза в стълкновение със съзна-
нието на добрите. Представете си, че в някой човек се яви 
желание да стане богат. И за да постигне това свое желание, 
той се принуждава оттук-оттам да пооткрадне нещо или да 
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поизлъже. Питам: тези идеи негови ли са? Те са чужди идеи, 
които проникват в съзнанието на човека и той дълго време 
трябва да работи върху себе си, за да се освободи от тях. За 
тази цел той трябва да разбира чуждите влияния. Да ги раз-
бира, да се освободи от тях може, но да ги унищожи  – не 
може. Никой не е в състояние да унищожи злото.

И тъй, злото и доброто са две дадени величини, необхо-
дими за човешкото развитие. Без злото и доброто човек не 
може да направи крачка напред. Без мисъл човек не може да 
расте и да се развива. Това не значи, че като развива мисълта 
си, човек може да стане щастлив. Вместо щастие, поняко-
га мисълта може да донесе нещастие за човека. Соломон е 
казал: „Който много знае, той много страда“. Мисълта, зна-
нието имат значение само тогава, когато са във връзка с жи-
вота, дето стават мощен лост за доброто.

И доброто, и злото се допускат еднакво като проява на 
абсолютния закон на свободата. Енергията на злото и до-
брото е еднаква.

Злото в света е допуснато, за да стане явна любовта, да 
се покаже, че любовта е по-силна. Най-първо хората ядо-
ха от дървото на живота и не знаеха какво нещо е любовта. 
Злото и доброто дойдоха като процес, за да се изяви живо-
тът в своята пълнота.

Ако ангелите бяха съвършени, кой стана причина между 
тях да се разделят? Яви се спор. Някои от тях не изпълниха 
Волята Божия, хванаха друго направление. Същият закон 
важи за хората. Едни хора по един начин изпълниха Волята 
Божия, по закона на доброто изпълниха, други – по закона 
на злото. Този порядък съществува в света, той няма да се 
измени. Злото и доброто са две необходимости в битието. 
Без злото и без доброто човек не може да има туй състоя-
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ние, което сега има, той не може да има този прогрес.
Питате: кой е виновен? От философско гледище аз ви 

казвам: нито един от вас не е виновен. Доброто, то е винов-
но. Защо? Че влезе злото. Кой е виновен за доброто? Злото е 
виновно. Защото то влече доброто след себе си. Този закон 
е верен. На най-високите планински върхове съответстват 
дълбоките долини, и на дълбоките долини съответстват 
най-високите върхове. Философски ние казваме, че човек 
не трябва да греши. Грехът е друго нещо. Грехът е човешко 
произведение. Злото е нещо, което съществува, то е една ре-
алност. С тази реалност ние засега не сме в съгласие. Тази 
реалност е извън границите на нашето битие, ние нямаме 
съответствие с нея. Всяко наше докосване до тази реалност 
ни руши. Човек не знае как да се справи със злото. А грехът 
е едно човешко произведение. „В който ден съгрешиш, ще 
умреш.“

Тогава какво трябва да правите? Не се сърдете на злото. 
Вие трябва да разбирате злото, не да му се сърдите. И на 
доброто не се сърдете, макар че то е причината. Обаче за 
доброто има един закон. Доброто отнемай-къде прави зло, 
отнемай-къде влече злото подир себе си. На ваш език каз-
вам „отнемай-къде“. Или да ви кажа по-ясно: всеки предмет 
влече сянката подир себе си. Казвате: „Без сянка не може 
ли?“ Не може. Не можеш ли да се освободиш? Не можеш – 
никога. Дето отидеш, то все ще дойде. Вкъщи те чака сян-
ката, след тебе върви. В живота човек не може да се избави 
от влиянието на злото. Туй трябва да го знаете. Аз говоря 
за земния живот. Някой казва: „Да се освободим от злото!“ 
Ти, най-първо, трябва да се освободиш от доброто, после 
от злото. Щом искаш да бъдеш добър, злото ще дойде след 
тебе.
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Не мислете, че когато човек стане добър, той е изцяло 
добър. Наполовина е добър. На първия човек му е било 
забранено да се занимава с доброто и злото. Но в живота, 
щом искаш да бъдеш добър, ще се натъкнеш на злото, по-
неже злото след себе си води доброто. След доброто върви 
злото и след злото върви доброто. След злия човек върви 
добрият, след добрия човек  – злият. След злия човек до-
брото отзад върви. А пък в добрия човек злото, животът, 
отзад върви. Може да кажете: „Как да го разбираме?“ Как 
ще го разбирате? Всички от вас, които искат да станат до-
бри, да ги обича Господ, молят се повече, но се натъкват на 
най-голямото зло. Тогаваще изкарат голямата неприятност. 
Ако искаш да бъдеш добър син, ти ще станеш малко кишав, 
влажен или неразположен; тогава слугата ти, или даже жи-
вотните ти ще се изопачат.

Казвам: то е вече закон. Трябва да съзнавате, че подир 
доброто върви злото. Трябва да знаете доколко трябва да 
бъдете добри. Защото голямото богатство е родило крад-
ците. Там, дето се събира голямото богатство, събират се и 
крадците. Дето има добри хора, там са и най-лошите хора. 
Срещате някой лош човек  – там ще намерите и добрия. 
Дето има един светия, ще има и един дявол. Единият е чер 
светия, другият е бял светия. Дето има един чер светия, ще 
има и един бял светия. Дето има един чер, ще има и един 
ангел.

Христос казва на едно място: „Защо ме наричате благ? 
Благ е само Бог единствен.“ Единствен Той не съди никого. 
Той гледа еднакво на всички хора и като види един човек, 
който греши и един, който прави добро, еднакво му е при-
ятно. Защото и двамата имат различни опитности.

Единственият, който абсолютно вярва на човека, това 
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е Бог. Ако всички хора се произнесат за някого, че от него 
нищо няма да излезе, единствен Бог ще вярва, че от този 
човек ще излезе нещо. Той не само вярва, но и положително 
знае, че от този човек ще излезе нещо. Ако Бог вярва, че от 
някой човек няма да излезе нищо, това значи, че Той при-
ема злото в себе си. Когато Бог вярва, че хората ще станат 
добри, това показва, че злото е вън от Него. В Бога зло не 
съществува.

Следователно, когато човек приема, че някои неща не 
могат да се изправят или не могат да станат, това показва, че 
той е допуснал злото в себе си. Като знае това, човек трябва 
да гледа положително на нещата, Каквато мисъл, каквото 
чувство да минат през човека, или каквато и постъпка да из-
върши, той трябва да знае, че са добри. Колкото и лоши да 
са привидно, в края на краищата те ще станат добри, т.е. ще 
работят за добро. Това е един важен психологически закон, 
който има приложение в човешкия живот. Ако не мислите 
така, вие не можете да учите, не можете да се развивате пра-
вилно.

Да казвате, че човек е направил известни погрешки, раз-
бирам, но да твърдите, че човек е непоправим, това е криво 
заключение. Че е грешил човек и продължава да греши, да 
върши престъпления, за това имаме ред факти, ред данни и 
доказателства. Но какви данни имате, че човек е непопра-
вим? Да изправя и съзнава погрешните си, това е привиле-
гия, дадена само на човека. Тази привилегия го отличава от 
всички други животни. В пътя на своето слизане на Земята, 
човек се е отклонил от правата посока на движението си 
вследствие на което е направил много грешки и престъпле-
ния. Ако не е така, как бихте си обяснили произхода на ме-
соядните животни? Как се създадоха рибите, както и някои 



–– 130 ––

птици, които също са месоядни? Всички животни, изобщо, 
представят фази, през които човек е минавал в процеса на 
своето развитие. Когато започне да възлиза нагоре, човек 
ще съзнае погрешките си и ще започне да ги изправя.

Пазете в ума си едно правило: никога не допускайте една 
отрицателна мисъл за Бога. Щом дойдеш там, спри крити-
ката и кажи: „За добро е“. Не казвай: „Господ защо направи 
това, защо го допусна?“– ще направиш прегрешение. Без 
Бога разсъждавай както искаш; щом дойдеш до Бога, спри 
там, кажи: „За добро е“. Като кажеш: „За добро е“, ще дойде 
обяснението. Ако критикуваш, ще получиш такова изпи-
тание, каквото никога не си получавал. Сега за някой лош 
човек казвате: „Защо го е Господ създал?“ Не говорете така, 
за добро е. То е Негова работа. Господ е създал и вълка. То е 
Негова работа, то не е твоя работа. Че вълкът няма отноше-
ние към тебе. Змията по отношение на тебе може да е вред-
на, но по отношение на битието има свое предназначение. 
Само че ти си влязъл в работи, които не разбираш. Ножа 
го носи в ножницата, опасно е, не го изваждай из капията. 
Злото да седи в капията. Доброто е капия на злото. Турете 
злото в доброто, то е ножницата, да не ти напакости. Туй 
добро ще ти бъде полезно някъде. Онези кибритени клечки 
са опасни, ти можеш да направиш с тях хиляди пакости, но 
с кибритените клечки може да направиш и хиляди добри-
ни. Вечерно време можеш да запалиш една свещ, можеш да 
запалиш огън, да сготвиш ядене, да опечеш хляб. Кибрите-
ната клечка, турена на място, ще причини добро. Турена не 
намясто, ще причини зло.

Мнозина роптаят против разумния свят, против възви-
шените същества, които са взели участие в създаването на 
света. Те дават на човека цял хляб, но той е недоволен. Тога-
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ва те казват: „Вземете му половината хляб“. Пак си недово-
лен. Вземат половина от останалия хляб. Ако продължаваш 
да бъдеш недоволен, ще вземат още половин парче от оста-
налото. Недоволството ти ще те доведе до там, че ще вземат 
и последната ти хапка. След това започваш да плачещ и да се 
молиш. Дават ти едно просено зрънце. Ако си благодарен, 
ще ти дадат 2 зрънца. Продължаваш да благодариш – ще ти 
дадат 3, 4, 5 зрънца. Така ще увеличават зрънцата, докато се 
научиш да благодариш и на малкото. Ако те сполети малко 
зло, благодари. После ще тесполети още по-малко зло. Ако 
не благодариш за малкото зло, дойде голямото зло. Зако-
нът на доброто е следният; ако благдр за малкото добро, ще 
дойде голямото добро, ако благодариш за голямото добро, 
ще дойде още по-голямо. Законът на злото е обратен: ако 
благодариш за малкото зло, иде по-малко зло, ако не благо-
дариш за малкото зло, ще дойде по-голямо зло.

Доброто и злото се сменят. Злото има нужда от добро-
то и добро. То има нужда от злото. Те са необходими едно 
за друго. Злото е понижение на температурата, а доброто е 
повишение на температурата. В злото човек става силен, а в 
доброто той придобива мекота. Сила без мекота е опасна и 
мекота без сила няма смисъл.

Добрите мисля се хранят от лошите. Ако около една 
добра мисъл няма няколко лоши, които да й послужат за 
храна, тя не може да се реализира. Права ли е тази теория? 
Права е. За вас може да е теория, но за мене е природен за-
кон. Щом е природен закон, той е реалност. Ще кажете, че 
това е игра на природата. Не, природата никога не си играе, 
тя се занимава, тя работи.

Вие още не знаете какво е мислене. Като речеш да ми-
слиш право, веднага всичките дяволи ще дойдат около тебе: 
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Иван, Драган, Стоян, Петко, учителят ти, професорът ти, 
някой кон, някое магаре... Като се сблъскаш с този закон, 
веднага да знаеш да манипулираш, да туриш на този кон, 
ако мислиш за кон, една Божествена форма, каквато пър-
воначално Бог му е създал. Като видиш един лош човек, ти 
веднага го ретуширай, да видиш как Бог го е създал първо-
начално и защо впоследствие той е станал такъв. Та нико-
га не трябва да виждаш злото, защото Бог, Който е създал 
света, Той ще изправи хората. Не ние ще изправим света, 
хората, но Онзи, Който го е създал. В този смисъл ние не 
носим отговорността за света. Дали синът ще се оправи или 
не, то не е наша работа. Който е създал света, Той си има 
грижата за него. Казвате: „Какво ще стане със света, много 
грешни хора има!“ Не се безпокойте за света, този свят ще 
се оправи! Защото в този свят, който виждаме, много греш-
ни хора има, но има и много праведни хора, които живеят и 
поддържат света.

Ние наричаме зло онова, което повече руши, а по-малко 
съгражда. А това, което съгражда повече, а руши по-малко, 
е добро. Така е поне на Земята. За да познаваме нещата, ние 
трябва да имаме една норма. Някои ме питат дали вярвам 
във войната и намирам ли я за права. Казвам: ако войната 
руши повече, а съгражда по-малко, не е добра, не е намясто, 
но ако повече гради, а по-малко руши, намясто.

Без война не може. Ако разглеждате целия органически 
живот, ще видите, че в органическото царство съществу-
ва такава война, каквато вие не можете да си представите. 
„Трябва ли да воювам?“ Ще воюваш и без да искаш. Искаш 
или не искаш ще воюваш, но ще воюваш по един от двата 
начина: или повече ще градиш, а по-малко ще рушиш, или 
повече ще рушиш, а по-малко ще градиш.
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Ако не спазваш закона на съграждането, ти ще се натък-
неш на големи мъчнотии в живота си. Ако повече рушиш, а 
по-малко градиш, ти ще разрушиш себе си. Ако повече гра-
диш, а по-малко рушиш, ти ще съградиш себе си. Значи ние 
имаме предвид реалното в света. Душите представят реал-
ността в света. Те са елементите, от които е съставен един 
народ, както и цялото човечество. Всяка душа, която гради 
повече, а руши по-малко, внася нещо ново в света.

Злото не е нищо друго освен неорганизирана енергия, 
която се изпраща в света да се организира – нищо повече. 
Ако я организираш, ти се ползваш. Ако не я организираш, 
ще страдаш. Който не е разбрал този закон – и народ, и се-
мейство, и домове, и мъже, и жени, и деца, и свещеници, 
и религиозни хора  – всички от памти века са страдали от 
неорганизиране. Когато попитали един от великите посве-
тени на Египет за злото, той само си стиснал устните, не си 
дал мнението. Ние, съвременните културни хора, веднага 
си даваме мнението, че злото не е намясто. Щом като ка-
жеш, че не е намясто, хванат те, казват: „Кой ти е дал право 
да се произнасяш?“ И ти оттам насетне бял ден не можеш 
да видиш. Започват всички негови агенти да идват отгоре – 
лоши мисли, лоши желания, лоши постъпки и всичко това 
стане една каша.

Щом нещо е добро, във всички случаи е добро; щом е 
зло, във всички случаи е зло. Обаче задачата на човека е да 
превърне злото в добро. Всички хора са длъжни да изучават 
силите на злото, да знаят как да ги превръщат, понеже и те 
са Божествени. Ето, съвременните лекари вземат една отро-
ва в хомеопатична доза и с нея лекуват известни болести. В 
дадения случай отровата представя злото. Човек трябва да 
знае в каква доза да употреби злото, за да се ползва от него. 
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Вие трябва да разбирате злото като творческа сила в света, 
а не както днес го разбират. Който не разбира законите на 
злото, той става на пепел, т.е. разрушава се. Затова Христос 
казва: „Не се противи на злото“. С други думи казано: не 
се бори със злото. Който се е опитал да се бори със злото, 
той сам е подписал присъдата си. – Никой човек досега не 
е победил злото. Единствената сила, която може да побе-
ди злото е Божията Любов. – Онзи човек, който най-много 
се бори против злото, греши. Това е закон, който ще имате 
като правило в живота си Почне ли човек да се бори със 
злото, той се цапа. Не трябва да се борите с злото. Мислете 
за любовта, за доброто, за истината! Приложете ги и те ще 
ви помогнат. Никога не се борете с злото, но турете вместо 
него доброто и вижте как ще постъпи то. Не смесвайте ва-
шите погрешки с ония разумни сили, които работят в жи-
вота Някой път и Господ може да ви изпита. Той може да 
ви тури в специални условия и да ви наблюдава дали раз-
бирате законите Му, или не. Всеки, който се бори с Бога, 
ще падне на гърба си.  – Блаженствата, които ви четох, те 
са отрицателната страна на живота. Всички тия блаженства 
ни показват по кой начин можем да приемем Божествени-
те блага и да ги обработим. „Блажени кротките, защото те 
ще наследят земята.“ Трябва да дойде положителната стра-
на. То е един порядък, когато добрите хора трябва да бъдат 
възпитани от лошите. Един учител, който е лош, лошо не 
учи. Както оня кон, който рита, хапе, но тегли 1000-2000 
килограма, пренася ги. Имаш някой, който е много кротък, 
но 100 кила не може да носи и 50 кила не нося, едва себе 
си носи. Ние искаме да станем такива добри хора, че да не 
можем и 5 кила да пренесем. Това не е доброта. Оня хапе, 
рита, но тегли. Казвам: някой закон трябва да се тури на-
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сила. Новият порядък, който иде в света, той е порядък на 
съзнанието. Всеки човек иска свободно сам да разреши въ-
проса.

Често вие искате услуги от хора, които стоят по-до-
лу от вас. Това е невъзможно. Оня, на когото добротата е 
обикновена, ще направи обикновено добро; оня, на кого-
то лошавината е обикновена, ще направи обикновено зло. 
Обикновеният прави обикновени работи, а необикновени-
ят – необикновени.

Ти имаш едно състояние и казваш: „Защо е страда-
нието?“ Трябва да сведеш страданието към известни сили. 
Най-напред трябва да видиш, като страдаш, към доброто 
ли спадаш, или към лошото. И след това ще търсиш изход-
ния път на това зло. И лошият работи, за да се избави от 
страданието. Защото и лошият страда, и добрият страда. 
И лошият живот, за да се избави от страданието, работи, а 
добрият, за да не изгуби радостта си, работи; и добрият ра-
ботник, за да не изгуби богатството си, работи и сиромахът 
работи, за да се освободи завинаги от своето богатство – си-
ромашията.

Да допуснем, че аз нося раница на гърба си – раница с 
пясък Искам да я хвърля. Аз не виждам никакъв смисъл да 
нося раницата на гърба си. Казвам: „Глупава работа е това“. 
Тя е от 10-15 кила: хвърлям раницата – разсипвам пясъка и 
се освобождавам. Но представете си, че в тази раница има 
40 кила злато. То тежи! Ще го хвърлиш ли тогава? Ти си каз-
ваш: „Още малко!“ Даваш си кураж. Защото онази материя 
е положителна. Златото е положително, а ти си отрицате-
лен. Отрицателен си, понеже го носиш. Щом един човек се 
качва на гърба ти, ти си отрицателен, а той е положителен. 
Ти казваш: „Аз не искам да бъда все баба. Да ме яздят хо-
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рата.“ Докато не те яздят хората, ти човек няма да станеш. 
И докато не яздиш хората, и те хора няма да станат. Вие ще 
кажете: „Защо е така?“ Какво трябва да подразбираме под 
думата „яздене“? Между многото хора, които могат да те яз-
дят, някой може да е пясък, а някой може и да е 40 кила 
злато, и 400 кила; при първия случай ще върнеш този пясък 
и ще му кажеш: „Ти трябва да знаеш, че аз съм човек. Разби-
раш ли го това? И ако ти се качиш още веднъж, за тебе има 
дърво!“ Но ако е злато, ще му кажеш: „Приятно ми е, че се 
запознахме. Няма ли да дойдеш на гости пак?“

Вие трябва да разбирате законите на положителните и 
отрицателните сили, на доброто и на злото в природата. 
Трябва да разбирате комбинациите, които могат да станат и 
да разбирате резултатите, които могат да дойдат в дадения 
случай.

За да обичаш някой човек, трябва да има голяма лошеви-
на отвън. Като те погне зимата, студът като те погне отвън, 
като влезеш вкъщи, човекът наклал огън, ще го обикнеш, 
ще кажеш: „Колко си хубав, колко си добър!“ Добър е този 
човек, защото отвън те гони студът. Казваш: „Много ти бла-
годаря, отвън щях да умра“. Ти оценяващ любовта при голе-
мите неудобства, конто съществуват. Ако отвън беше лято, 
ни най-малко нямаше да кажеш, че е добър. Така трябва да 
гледате и на природата. Не си правете илюзии. Природата 
знаете ли колко е сприхава? Дебне те. Много опасно е. Като 
не пъшкаш, не те дебне, но като пъшкаш някъде, ще каже: 
„Кой ти позволи?“ Ако вземеш 2-3 капки азотна киселина 
или арсеник, добре, но какво ще бъде състоянието ти, ако 
си лаком да вземеш много? Ще видиш, че лакомията е лоша. 
Ти можеш да вземеш минимална доза и ще ти причини пол-
за. Арсеника ще го вземеш в хомеопатична доза в 20-ото или 



–– 137 ––

36-ото деление. Една капка отлично действа. – Та, казвам: 
нас ни трябва злото в минимално количество. Някой път 
ще е потребно злото в една доза от 20-ото или 30-ото деле-
ние. Сега аз говоря върху туй положение, но чувам мнозина 
да казват: Ние не живеем добре, не разбираме живота“. Бог 
не създаде един живот, какъвто ние мислим. Ние трябва да 
се съобразяваме с онзи живот, който Той създаде и да изу-
чаваме законите.

В първичния закон, когато говорим за законите и сили-
те, всякога разбираме живото и разумното. Нещата са точ-
но определени и Няма никакви изключения. Ако съществу-
ва едно изключение само, то е като една възможност, „като 
„една врата.

Злото е една възможност, която съществува в битието. 
Неразположението на духа, неразположението на чувства-
та, това са все възможности. Когато извършиш хармонич-
но ония действия, които великият закон изисква, ти усе-
щаш радост, а щом извършиш противоположното, усещаш 
скръб. Значи скръбта е признак на оране, а радостта е при-
знак на жетва. Когато орат, земята скърби, а когато женат, 
житото се радва, че е минало през процеса на скръбта, на 
страданието – освобождава се.

Един абсолютен закон гласи: който прави добро, благо-
славя се, който прави зло, губи. Който не разбира тоя закон, 
иска да се махне злото от света. Махне ли се злото, полови-
ната свят ще изгубите. Злото е потребно, но трябва да се 
въздържате да го правите. Като не го правите, ще печелите. 
За доброто вие ще работите, а за вас ще оставите злото да 
работи. „Досега вие сте били слуги на злото, а господари на 
доброто. Сега ще станете слуги на доброто, а господари на 
злото. Когато доброто стане господар, то знае какво да пра-
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ви. Казвате, че не знаете как да служите на доброто. Има 
нещо, което всяко живо същество знае и може да прави. И 
пиленцето знае как да яде. Кокошката се обажда на неговия 
език и то знае вече да яде. Това, което ви говоря и вие знаете 
да го правите. „Как да се въздържаме от злото?“ Не питайте, 
вие знаете това.

Когато човек прави някакъв избор, всички разумни съ-
щества се оттеглят настрана и оттам го наблюдават. Тогава 
той е свободен да направи избора си за доброто или за зло-
то. Ето защо човек всякога сам носи последствията за своя 
избор. Разумните същества работят върху него, поучават 
го, съветват го, докато той още не е пристъпил към избора. 
Пристъпи ли към избора, те го оставят свободен, сам да ре-
шава. Значи при действията си за добро или за зло, ние сме 
сами. Божественият закон предоставя на човека да действа 
свободно и в доброто, и в злото. И за едното, и за другото 
той сам носи последствията си. Всяка негова постъпка се 
отразява върху съзнанието му. Лошите постъпки предиз-
викват наслоявания върху мозъка, вследствие на което става 
помрачаване на съзнанието, губене на паметта, намаляване 
на способностите. За да бъде изборът ви всякога правилен, 
вие трябва да работите върху съзнанието си, всеки ден да го 
разширявате по малко.

Две положителни числа създават едно отрицателно. 
Две положителни числа дават възможност да се реализира 
нещо. Аз вземам отрицателното число като реализиране 
стремежите на две положителни числа. Стремежите на две 
положителни числа създават едно отрицателно.  – Следо-
вателно две добродетели създават една скръб. Радостите в 
живота са повече, отколкото скърбите, с единица са повече. 
Същият закон е и за добродетелите, и те са повече. Винаги 
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са повече добродетелите. Затуй казвам: вие сте добри. Зло-
то във вас не е по-силно от доброто. Доброто е с единица 
по-силно от злото. Следователно в крайните резултати, по-
бедата е винаги на страната на доброто. В началото може 
доброто да няма успех. И учеността е по-силна от невеже-
ството, светлината е по-силна от тъмнината. Казвам: тия 
понятия трябва да залегнат в живота.

Казвате: „От мене нищо няма да стане“. Вие тогава при-
емате, че един ден злото е, което ще победи. Доброто е, 
което ще победи. Защото светът не е създаден чрез злото, 
светът е създаден чрез доброто. Злото отпосле се е явило в 
света, други са причините. Ние раждаме злото.

Ти трябва да се научиш най-първо да не правиш злото. 
Само тогава можеш да правиш доброто, защото законът е: 
в изкуството не може да туриш сенките преди контурите. 
Доброто си има свои главни линии, които трябва да начер-
таеш. След това ще туриш сенките. Злото е сянка на живо-
та. И ако ти туриш тези сенки без никакви контури, ти ще 
образуваш тъмнина, на която ти сам ще опиташ лошите по-
следствия.

Най-първо внесете хармония във вашия ум, да мислите 
право, да имате желанието да мислите право. После внесе-
те хармония в сърцето си, да чувствате право, и най-после 
да постъпвате право. В дадения случай то е необходимо за 
самите вас. Понеже туй е велик закон на битието. Туй съще-
ство, което е създало света, желае всички хора да постъпват 
идеално. Вследствие на нашето противодействие ние всич-
ки страдаме. Вие искате да знаете откъде се е родило злото. 
Злото вие сте го родили. Вие искате да станете като Бога 
независими. Нищо не сте направили, пък искате да бъдете 
господари, каквото кажете, да стане.
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Какво трябва да правим? Може да убиваме, то е наше 
право, но и ще носим последствията; може да мислим и да 
живеем както искаме, но и ще носим последствията. Има 
един неумолим закон в света: Бог определя и доброто, и 
злото еднакво между хората, еднакво го разпределя. Ако 
правим добро, припадащата ни се част от Доброто дава ни 
го; ако правим зло, припадащата ни се част от злото дава 
ни го. Един органически закон е туй. Както се определят 
данъците или глобите, така и природата има един закон, 
който ни дава в наследство онова, което ние сме извършили 
или нащите деди и прадеди. Всичко туй равномерно се раз-
пределя. Туй се разпределя не с цел, за да ни измъчват, но в 
природата съществува един закон, който иска да повдигне 
съзнанието на хората, да им покаже, че е по-добре за тях и 
по-износно е да вършат доброто отколкото злото.

Ние не може да внесем доброто с насилие. Ако ти вне-
сеш каквото и да е добро с насилие, ти ще родиш злото. И 
злото в света е дошло по единствената причина, че ние иска-
ме доброто с насилие. Мохамеданството е внесло доброто с 
насилие. Казват: „Който прави зло, ще се убие“. Мохаме-
данството е дошло до крайния предел. И християнството е 
внесло насилието. В тази форма, както е сега християнство-
то, то не може да спаси света. И всеки един строй, какъвто и 
да е, който поддържа насилието, той не може да спаси света. 
Може да даде известен ред, но онова благо, което ние чака-
ме, то ще дойде не чрез насилие.

Всеки човек, който не дава възможност на известна до-
бродетел в себе си да се прояви, или пък не прояви в точно 
определеното време, което Бог изисква, е лош човек. Що 
е доброто? По същия закон  – щом даваш възможност на 
всичко онова, което Бог е посадил, в даден момент да се 
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прояви, ти си добър човек.
Понякога вие се смущавате от промените, които стават. 

В тия промени е животът. Колкото промените са по-бързи, 
толкоз по-добре. Разбира се, има движения, които не са тол-
коз полезни. Трябва да се усилва движението. Ако човешка-
та мисъл не се усилва, ако човешките чувства не се усилват, 
ако човешките постъпки не се усилват, няма прогрес. Та 
казвам: законът на доброто е закон на вечното движение. 
Преди да бъдеш добър, трябва да разбираш законите на 
движението. Тогава ще оценяваш, че всяка една постъпка, 
всяка една промяна в природата си има своя ценност.

Когато се натъква на отрицателно състояние, което 
се изразява чрез известно число, човек може да си помог-
не само ако познава онзи закон, според който реалността 
на нещата се крие в центъра на неговото съзнание. Разби-
ра ли този закон, той ще разбере и своите състояния, ще 
знае как да се справя с тях. Следователно докато отрица-
телните мисли и желания на човека се намират в центъра 
на неговото съзнание, злото не е проявено. Обаче излязат 
ли от този център и отидат към периферията, злото е вече 
проявено-Същото се отнася и до доброто. Докато добрите 
мисли и желания на човека се крият в центъра на неговото 
съзнание, доброто в него не е проявено. Щом излязат на 
периферията, доброто е проявено вече. Когато доброто и 
злото излязат на периферията на човешкото съзнание, чо-
век се намира в постоянна борба между тези две сили в себе 
си, но върви напред, развива се. Ако живее само в центъра 
на своето съзнание, човек се намира в покой, в непроявено 
състояние. При това положение той не може да се развива.

В центъра на човешкото съзнание няма никакво движе-
ние, никакви противоречия. Щом няма противоречия, чо-
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век не може да расте, не може да се развива. Когато слугата 
иска да заеме мястото на господаря си, той да заповядва, а 
господарят му да работи, между тях се явяват недоразуме-
ния, спор, противоречия. В тези противоречия именно се 
изясняват нещата.

След всяка борба, която става в човека между едно от-
рицателно и едно положително чувство, между едно непри-
ятно и едно приятно състояние, се ражда вътрешен мир, 
вътрешно равновесие. Това показва, че борбата е разрешена 
в полза на положителното, на възходящото състояние в чо-
века. Човек не може да придобие вътрешен мир в себе си, 
докато не съзнае, че злото, като космическа сила, е толкова 
необходимо за него, колкото и доброто. Като знае това, чо-
век не трябва да се бори със злото, да мисли, че може да го 
унищожи. Иска ли по някакъв начин да се справи със злото, 
той трябва да му противопостави доброто.

Следователно, когато човек иска да се освободи от зло-
то, което се е загнездило в центъра на съзнанието му, той 
трябва да тури на негово място доброто. Щом доброто влезе 
в центъра на човешкото съзнание, злото излиза на перифе-
рията. При това положение човек вижда злото като външен 
неприятел и търси начин как да се освободи от него. Кога-
то две злини, които идат от две противоположни посоки, 
се нахвърлят върху човека, той трябва да постави Доброто 
между тях като клин. В дадения случай доброто ще избави 
ума на човека от напрежението на двете злини. Този закон 
работи навсякъде в живота. Представете си, че двама души 
се мразят. Омразата между тях се е породила, запример, за 
някакъв дълг. Единият е взел от другия известна сума и не 
иска да я плати. Те могат да се примирят само ако едини-
ят има дъщеря, а другият син и решат да ги оженят. Като 
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ги оженят, и единият, и другият ще дадат всичкия си имот 
на младите. Синът и дъщерята представят Доброто, което 
влиза като клин между родителите и ги примирява.

Щом живееш по закона на доброто, с онзи, с когото ра-
ботиш, отнасяш се както със себе си. Както себе си храниш, 
така и него храниш, него обличаш, както себе си обличаш. 
То е доброто, малкото добро. Или най-малкото добро, то е 
връзката, процесът, туй което всеки момент ме пази в рав-
новесие, да съм доволен от живота. Отдето мина, доволен 
съм; каквото гледам, доволен съм: звездите като гледам, 
доволен съм; Слънцето като гледам, доволен съм; малките 
птиченца като гледам, веенето на вятъра, теченията на ре-
ките, цветята като гледам, малките песъчинки като гледам 
доволен съм. Туй е доброто а човека. Тогава, щом вие из-
губвате равновесието, вие не сте познали малкото добро. 
Не че не го познавате, но то е процес. Цигуларят трябва да 
свири безпогрешно. Като започне да свири, всички, които 
го слушат, да са доволни, пък и той сам да е доволен. Аз като 
свиря, сам да съм доволен. Аз като съм доволен, и другите 
ще бъдат доволни. Когато вие правите добро, трябва да сте 
доволни от себе си. Или казано другояче: Бог, Който живее 
в тебе, да е доволен. То е най-малкото добро.

Трябва да имате вяра в малкото добро във вас. То е в 
сила да ви запази от злото в света. Разчитайте на малкото 
добро като на приятел. То ще ви спаси от най-голямото 
зло. Малкото добро и голямото зло произвеждат еднакви 
резултати. Това е закон, който може да проверите в живо-
та. Докато човек не познае голямото зло, не може да познае 
малкото добро. Най-голямото зло и най-малкото добро са 
граници на живота.

Сегашните хора се питат коя е причината за съществу-



–– 144 ––

ването на злото в света. Какво правят войниците, когато 
минават през някой мост? За да не го разрушат, те не вървят 
ритмично, но по един или по двама-трима. На основание на 
този закон от физиката, казвам: злото съществува по при-
чина на ритмичното правене на зло. Когато войниците вър-
вят ритмично по някой мост, те го събарят. Когато много 
хора вървят ритмично в посока на злото, те създават големи 
катастрофи в света – земетресения, наводнения и др. За да 
престане злото, да се прекратят катастрофите, хората тряб-
ва да се откажат от ритъма на своя изопачен ум и своете сър-
це, от единодушието в злото. Те трябва да се обединят по 
ум, по сърце и по воля в правене на добро, за да превърнат 
Земята в рай, а живота си – в музика и песен.

В природата този закон е верен: човек, който служи на 
доброто, върви напред; човек, който служи на злото, върви 
назад. Човек, който живее в доброто, е в светлината, защото 
в доброто е светлината. Човек, който живее в тъмнината – 
това е злото. То е в нощта. Следователно, в нощта естестве-
но стават всички престъпления.

Докато вие във вашите нещастия не се постараете да по-
могнете на нещастията на другите хора, вие не можете да 
избегнете от бедното положение, в което се намирате. Този 
закон е верен и за семействата, и за обществата, и за наро-
дите – навсякъде почти го има. Това наричат алтруистично 
чувство. Някой казва: „Защо трябва да помогна на други-
те?“ Ако помогнеш на другите, ще помогнеш и на себе си.

Коя е основната мисъл, която трябва да носите със себе 
си? На закрито и на открито, когато правиш добро – крий 
го; когато правиш Зло – открий го, нека знаят всички! Това 
е закон. Сегашните хора, когато правят добро, откриват го – 
обратното трябва да бъде! Когато правиш добро, скрий го, 
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никой да не го знае – туй е велик закон в света. Нека само 
Бог те знае. Когато правиш зло, нека те знаят всички хора, 
за да се изправиш. Следователно лошото в живота да бъде 
открито за хората, а добрият живот да бъде открит за Бога.

Да допуснем, че вие сте решили да направите някому 
едно добро. Обаче има един закон, според който, ти ще на-
правиш добро на този, когото не обичаш и който те мрази. 
Да направиш добро на този, когото обичаш, това е най-лес-
но, но да направиш добро на този, когото не обичаш, това 
е мъчно. Невидимият свят изисква това. Защо? Понеже ти 
му дължиш.

Затова, ако правите добро, направете го на този, когото 
не обичате, без да знае той за това добро. Като направите 
това добро, никому няма да разправяте. Такава постъпка е 
проявление на мекота.

Думите „Учителю благи“ трябва да се поставят в техния 
дълбок вътрешен смисъл. Те представят магическа формула, 
силата на която може да се изпита и провери. Вяра се иска 
за това! И наистина, ако отидете при някой ваш приятел за 
известна услуга, той ще се отзове дотолкова, доколкото вие 
го обичате и вярвате в него. Много хора, много ваши близки 
не ви помагат, защото любовта ви не отговаря на тяхната. 
Закон е: не можеш да обичаш някого и той да не е готов да 
ти помогне. Любовта има отношение към душата на човека, 
а не към неговата личност. Който обича, той е по-силен от 
онзи, когото обичат. Допущате ли в ума си мисълта, че онзи, 
когото любите, може да ви причини някаква пакост, това 
значи, че не го обичате. Кое не обичат хората? Те не обичат 
злото. Защо? Защото им причинява ред пакости. Защо зло-
то пакости на хората? Защото не го обичат. Следователно, 
онова, което хората наричат зло, е зло само по отношение 
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на тях. Ако те обикнат злото, и то ще измени поведението 
си по отношение на тях. Значи и злото иска да го обичат. 
Щом хората обикнат злото, и то ще измени своя характер, 
няма да бъде вече зло. 

Като говоря по този начин, това ни най-малко не зна-
чи, че вие можете и трябва да се заемете с преобразяването 
на хората, нито с превръщането на злото в добро. Вашата 
единствена задача е да се обърнете към Бога. Щом вие се 
обърнете към Бога, ще помагате и на другите хора да се 
обърнат към Бога. По този начин те ще излязат от услови-
ята, при които сега живеят. Останалата работа – преобра-
зяването на хората – е задача на Бога. Не се занимавайте с 
работи които не са по силите ви. Обаче, щом се натъкнете 
на условия да помагате, не се обленявайте.

Като турим една отрицателна частица, направим добро-
то недобро. Това не е съгласно със законите на речта. Само 
в човешкия език може да има такова съчетание. Но в ангел-
ския език отрицателни думи няма. Думата „не“ не същест-
вува. Няма отрицателни работи. В ангелския свят думата 
„зло“ не съществува. Всеки човек, който не прави добро, 
минава за лош човек. Всеки, който не учи, минава за ленив.

Теоретически – доброто е едно нещо. Реалното добро, 
което действа в живота, е друго. Добрият човек при всички 
условия запазва своето равновесие. Доброто в света е сила, 
и злото е сила. Имам един контраст за себе си, на мене да ми 
бъде ясно какво нещо е добро.

Що е добро? Аз мисля, че добро е туй, което винаги 
внася в живота най-големи ограничения. Що е зло? Туй, 
което дава най-голяма свобода. Лошият човек никакъв за-
кон няма, всичко има право да прави: пари намери – вземе, 
дрехи вземе, обуща вземе, навсякъде е свободен да прави 
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каквото иска. Добрият мине, казва: „Не се позволява това“. 
Човек не може дори да погледне. Ако погледне жена, как я 
погледнал, лоша мисъл, лошо желание; минал някъде, на-
правил някаква погрешка. Навсякъде трепери  – какво ще 
кажат хората за него. Изплюл се не на свят, изкашлял се 
повече, отколкото трябва, смутил хората в някое събрание. 
Добрият човек недъзи няма. Туй е относително. Аз за мене 
така си мисля.

Най-голямото ограничение и най-голямата свобода! 
Доброто в началото дава най-големите ограничения, в края 
дава най-голямата свобода. Злото в началото носи най-го-
лямата свобода, в края  – най-големите ограничения. Сво-
боден си да откраднеш пари, после те хванат, окошарят те в 
затвора за 20 години.

Вие сравнявате един добър човек с един лош човек. Те 
са контрасти. Кои са чертите на един лош човек и на един 
добър човек. – Изобщо лошият човек има едно силно тяло. 
Добрият човек има по-слабо тяло. Понякой път лошият чо-
век е по-силен, има по-голяма сила, отколкото добрия чо-
век. Някой път лошите хора имат по-силен ум. По-умни са. 
Христос на времето казва: „Синовете на този век са по-ум-
ни от синовете на виделината“. Кои синове? Лошите сино-
ве са по-умни. Един лош син днес по-добре обира баща си, 
добрият не знае как да го обере. Лошият син обира баща си 
така. че всички признават, че е законно това обиране.

Но сега ние правим сравнение на нещата. То е така, но 
между лошия и добрия човек всякога има разлика в пости-
женията. Всякога лошият в началото има преимущество над 
добрия. В началото всякога лошите хора имат преимущест-
во над добрите. По закона на аналогиите, като разглеждаме 
този въпрос, в края лошите изгубват, добрите печелят. В 
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началото добрите хора много зле започват, не върви работа-
та. На лошите хора им върви, В края добрите хора печелят, 
лошите хора изгубват. Но не можем да изведем един закон. 
Ако пресилим нашата аналогия, животът не я потвърждава. 
Казвате: „Виж как върви на лошите хора!“ Да, в началото 
върви, но в края не върви, те винаги губят. Но и тук, ако 
пресилим аналогията, ще изпаднем в друго противоречие. 
Някой път и в началото върви на някой лош човек, и в края 
върви.

То е закон: между 100 души добри хора 25 ще бъдат 
лоши. Те не се поддават, то е тяхна свобода. 75 са на страна-
та на доброто. В 100 души лоши хора 25 са добри. Пропор-
циите са равни. Тогава каква е разликата в свободата? Има 
два вида хора, които са свободни. Всяко направено добро 
става по свобода. В злото, с всяко направено зло, твоята 
свобода се ограничава.

Индуските философи говорят за кармата. Те казват, 
че причината за кармата е грехът. А коя е била причината, 
която е заставила човека да греши? Тогава те дохождат до 
едно заключение: от две добрини винаги се ражда едно зло 
и от две злини се ражда едно Добро. Как ще разберете това 
нещо? Разберете го, както искате. Или между добри хора 
винаги ще се роди един лош, и между 10 лоши винаги ще се 
роди един добър човек. Обаче не съществува закон, според 
който от 10 лоши хора да се родят 10 лоши и от 10 добри 
да се родят 10 добри. Всякога 10 добри хора са в състояние 
да родят един лош човек. Това значи – единият лош човек 
представя канал, който ще минат нечистотиите на добрите 
хора. А добрият между 10 лоши представя отдушник, през 
който да мине доброто на тия лоши хора. В бъдеще всич-
ки вие сте канали или отдушници. Значи хората представят 
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кандидати или за канали, или за отдушници. Това е изводът.
Помнете: всички хора – добри и лоши – са проводници 

на Божието благословение. Понеже искате да знаете исти-
ната, казвам ви: всички хора, без изключение са проводни-
ци на Божието благословение. Закон е: ако вярвате в това, 
благословението ще дойде, ако не вярвате, благословението 
няма да дойде. Това, в което човек вярва, то става. Ние вяр-
ваме в Божествения порядък и той иде.

Мнозина запитват; „Как е възможно всички хора да са 
проводници на Божието благословение?“ Питам: какво ще 
кажете за умивалника във вашата къща? Удобство ли е той за 
вас, или не? През него минава и чистата, и нечистата вода, 
въпреки това той е голямо удобство за вас. Следователно и 
лошият човек като умивалника взема лошевината на хора-
та. Като мине край тях, той взема лошевината им и ги об-
лекчава. Добрият дава, лошият взема. Ако не намери лошо, 
лошият взема добро. Ето защо, добре е всякога да имаш по 
малко лошо в себе си, за да има какво лошият да вземе от 
тебе. Лошият се задоволява и с лошото. За него е важно да 
вземе нещо. Вземе ли от доброто, ти страдаш и казваш за 
него, че е груб човек. Той е груб, но и ти си груб. Докато са 
на Земята, всички хора са груби. Хванеш едного, раздрусаш 
го. Можеш да го раздрусаш за добро, но важно е, че си го 
раздрусал. В тоя случай или ще вземеш нещо от него, или 
ще му предадеш. Човек или дава, или взема. Отваря устата 
си, диша – поема въздух. Отваря устата си, издишва – дава 
нещо. Погледнеш един човек: или даваш, или вземаш. И 
той те погледне: или дава, или взема. Това е обмяна. Без об-
мяна не може.

Всички престъпления на Земята произлизат от жаждата 
и от глада. Гладът е, който кара хората към престъпление; 
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имаш някое чувство, наречено страст, то иска да се нахра-
ни, то е гладно. Мечката иска да хване някой вол, иска да 
се нахрани; някой човек е гладен, хване някой плод, изяде 
го, обере някого. Та гладът е именно, който кара хората към 
престъпление. Вие трябва да разбирате естеството на вашия 
глад. Който е разбрал разумното на глада, той е станал умен 
човек, но онзи, който не разбира глада, той всякога ще вър-
ши престъпления. Всеки, който върши престъпления, той е 
невежа.

Гладът, това е една от най-мощните сили, която същест-
вува в природата. Жаждата също е една от най-мощните 
сили в природата“ на която не може да се противодейства. 
И надали има в природата нещо по-мощно от глада – от си-
лата, която седи зад глада.

Да забрави човек своите скърби и страдания, това не 
е философия, но той трябва да се научи как да задоволява 
своя глад – как да се справя с глада. Затова ние изучаваме на 
Земята закона на доброто, защото от глада и жаждата само 
доброто може да ви избави, доброто е великият принцип, 
това е разумното, това е светлината, това е любовта, истин-
ската свобода. Не че доброто е самата истина, самата любов, 
самата свобода, но то вече е основата на онзи великия закон 
на освобождението. Да бъдеш добър, значи да си се освобо-
дил от робството, от смъртта на Христа, а под „смърт“ в да-
дения случай ние всякога разбираме това, което ни лишава 
от благата на живота. – Работата, която вършим сега в жи-
вота си, ще има отношение към бъдещия ни живот. Онзи, 
който краде майсторски, той и в другите си работи ще бъде 
такъв майстор. Онзи, който много мрази, той може и много 
да люби. Като видя някой лош човек в света, аз лу се радвам, 
защото този човек, като дойде в познание на истината, ще 
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бъде пак също тъй ревностен в доброто, както е бил в злото. 
Аз не говоря за туй обикновено добро, не. За мене сегаш-
ните добри и лоши хора са все под един и същ знаменател. 
Всички са добри. Кога? И най-лошият лъв, тигър, като го 
нахраниш, добър е, но я го остави 24 часа гладен и се опитай 
да го побутнеш! И най-лошата змия като е нахранена, добра 
е, но когато е гладна, посмей да се приближиш до нея! Тъй 
щото ние често казваме: „Той е благороден човек“. Казвам: 
той е нахранен човек. Но за да го познаете дали е благоро-
ден, оставете го 12 или 24 часа гладен и опитайте се да го 
побутнете. Добрият човек, сит ли е или гладен, в него няма 
никаква промяна, той е един и същ. Да се не мени нашето 
съзнание.

Целият физически свят е изграден върху доброто. Ти, за 
да бъдеш добър, трябва да разбираш всички закони на до-
брото на физическия свят. Ти трябва да разбираш как е чо-
век устроен и защо е устроен. Ти трябва да разбираш защо 
Слънцето изгрява и защо залязва. Трябва да знаеш какво 
има в Слънцето вътре. Трябва да знаеш произхода, матери-
алната страна на светлината.

Този човек наричаме добър, който в даден случай може 
да ти помогне материално. Материално – разбираме да из-
лезеш от едно затруднено положение. Паднал си в един кла-
денец – той ще те изтегли с въжето. Или си жаден, или си 
гладен, или си болен, в каквото и трудно положение да си, 
той ще ти направи една малка услуга – тоя човек ние нари-
чаме добър. То е азбуката на доброто, която трябва да при-
лагаме.

Има един закон: хората, които се сближават, трябва да 
мислят добро един за друг, понеже при добрата мисъл ти 
можеш да мислиш и да се развиваш. Ако добрите хора не 
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мислят добре за тебе, то е вече голяма спънка. На едно съ-
брание, ако имаш добри приятели, които са концентрира-
ли своята добра мисъл към тебе, ти ще говориш добре, но 
ако те се опълчат, ти ще заекваш, не ще можеш да говориш 
добре.

Ти, за да разбереш доброто, трябва да бъдеш между до-
бри хора У всички добри хора има желание да ти дадат. От 
добрия човек няма да искаш ти сам, но той като те види, 
докато му разправяш той веднага ще ти даде. Той не мисли 
за последствията. Той с това се отличава.

Кои са отличителните черти на добрия човек? Той е 
умен. Щом е умен, има развито чело. На добрия човек ко-
ронната част на главата е добре развита, пък и задната част 
на главата е развита добре. После на добрия човек и ръцете 
му са добре устроени, и краката му, и очите му, на добрия 
човек всичко е добро. Той с добрината си действа. Добрият 
човек има много криви линии. И никой не може да бъде до-
бър, ако няма една обширна опитност. Добрият човек има 
обширна опитност. Той не е станал добър в един живот. Той 
е живял най-малко 100-200 прераждания, за да стане добър. 
Не мислете, че из един път можете да станете добри. Добри-
ят човек е живял много животи, добротата е постижение на 
много животи. Казвате: „Той е много добър човек“. По за-
кона на наследствеността, ред поколения са живели добре. 
Неговите умствени познания, морални и физически са раз-
вити. Той работи в трите полета. На физическото поле ра-
боти добре, и в духовния свят, и в Божественния свят. Този 
човек е добър.

Ако добрият човек действа само върху тялото на бо-
лния, той е 1/3 добър. Ако действа върху тялото и сърцето 
на човека, той е 2/3 добър. И най-после, ако действа върху 



–– 153 ––

тялото, върху сърцето и върху ума на човека, той е 3/3 до-
бър. Това е закон.

Сега казвате: „Трябва да се подобри животът“, и може 
да се подобри; „Трябва да станем добри“, и можем да станем 
добри; „Трябва да станем учени хора“, и можем да станем 
учени хора. Всичко онова, което човек твърди, може да ста-
не. Но той трябва да разбира законите, при които доброде-
телта се развива, той трябва да разбира законите, при които 
учеността се развива, защото ученият човек само при из-
вестни условия може да стане учен. добрият човек само при 
известни условия може да прояви своята доброта. Ако той 
не разбира този закон, той постоянно ще има противоре-
чия и най-после ще дойде до заключението, че не си струва 
човек да бъде добър. Добър е само онзи, който е силен. До-
брият човек не трябва да има нужда от външна помощ; щом 
ти имаш нужда от външна помощ, ти си един болен човек. 

Трябва да имаш съдействие донякъде, но да не упова-
ваш на никаква външна Сила. Добрият човек не уповава на 
парите си, на своето имущество, не уповава на някой вън-
шен авторитет, даже на знанието си той не уловава, защото 
това са само средства, които той носи със себе си.

За човека е важно не да повтаря Христовите думи, но 
да има Неговата чистота и святост. Чистият и свят човек на 
никого зло не прави. Той не съдържа в себе си елементите 
на злото. Който не съдържа в себе си елементите на добро-
то, и той не е в състояние да върши добро. Законът е един и 
същ и за злото, и за доброто.

Отвън Господ търпи нещата, отвътре не ги търпи. И за 
доброто е същият закон. Добрите хора отвън могат да тър-
пят, но отвътре трябва да бъдат нетърпеливи. Добрите хора 
отвън могат да обичат лошите хора, но отвътре  – никога, 
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Добрият човек може да го обичат и отвън, и отвътре, а ло-
шия човек могат да го обичат само отвън, отвътре не могат 
да го обичат.

Между добрия и лошия човек не могат да съществуват 
никакви отношения. Те се разговарят, но не могат да се оби-
чат. Единият ще се мъчи, а другият ще благува. Това е закон, 
който не може да се престъпва. Всеки ще живее според това, 
което е изработил.

Добрите хора в света са повече от лошите. Някой каз-
ва, че не са добрите повече. Навсякъде добрите форми са 
повече от лошите. Тъй седи законът. Ние мислим, че малко 
са добрите хора. В Библията е казано, че целият свят в грях 
лежи. Целият неразумен свят в грях лежи. А целият разумен 
свят в любовта лежи.

Природата има един важен закон, който тя спазва стро-
го. В какво седи този закон? Природата не търпи безвер-
ници, нито болни, нито глупави хора. Всички тия хора тя е 
осъдила на смърт.

Много лоши хора трябва да станат жертва за добрите 
хора. В края на краищата на Земята ще останат само добри-
те хора. Такъв е законът и той ще бъде.

Закон е: няма мисъл добра или лоша, която да не носи 
известни последствия. Казано е в Писанието, че злото носи 
последствията си до четвъртото поколение, а доброто – до 
хиляди родове. Ако този аакон не съществуваше, нищо не 
би могло да се предаде на бъдещото поколение. Наистина, с 
доброто заедно се предава и злото, но като по-силно, в края 
на краищата доброто преодолява.

Истинският човек гледа и на доброто, и на злото еднак-
во. Той счита, че всяко нещо в света е на мястото си.

В който момент съзнаеш, че всичко в света е създадено 
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и сътворено от Бога, а ти си проява на Неговия творчески 
ум, в тебе се ражда доброто. В който момент отречеш тази 
сила, в тебе се ражда злото.

Като се възпитават, хората прилагат един от трите ме-
тода. Някой казва: „Аз съм добър човек, няма подобен на 
мене“. Той прилага първия метод: хвали се. Друг казва: 
„Лош човек съм“. Той се укорява. Трети казва: „Аз не съм 
нито добър, нито лош“. Той прилага третия метод. 

Както в миналото, така и сега, хората са прилагали и 
трите метода, но не са постигнали големи резултати. Но-
вият живот иска нов метод  – методът на любовта, според 
който ще бъдеш сляп и глух както за доброто, така и за зло-
то. Закон е: щом виждаш доброто на човека, ще виждаш и 
злото, не можеш да го избегнеш. Това е поляризиране. Щом 
търсиш добрите черти на човека, непременно ще се натък-
неш и на лошите. И обратно: като търсиш лошите му черти, 
ще намериш и добрите. Ако не пипаш нито доброто, нито 
лошото в човека, ти ще видиш само отношенията му с Бога.

Човек не трябва да бъде нито абсолютно зъл, нито аб-
солютно добър, защото абсолютното добро е зло в живота. 
Абсолютното зло е абсолютно смаляване, а абсолютното 
добро е абсолютно разширение. Под думата „добро“ разби-
рам разширение, процес на растеж. А под думата „зло“ раз-
бирам дисхармония в света: разлагане, гниене, разрушение. 
Злото според мен има точно обратен резултат.

Не увеличавай злото, но не увеличавай и доброто. Ако 
увеличиш доброто, ти ще направиш престъпление. Който 
се е опитал да умножи доброто, той е вече сгрешил. И все-
ки, който се е опитал да увеличи злото, и той е сгрешил. Ще 
проявяваш доброто в света като мярка, без да го увелича-
ваш. Щом го увеличаваш, ти си вън от законите на разум-
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ната природа, извън Божиите закони. Ако увеличаваш до-
брото във физическия свят, ти си на крив път. Ти можеш да 
увеличиш доброто само в себе си, но не и вън от себе си. До-
брото е същината на Бога, Той е сам по себе си добро. Сле-
дователно с твоето добро ти не можеш да направиш света 
по-добър, отколкото е всъщност. И с твоето зло не можеш 
да причиниш на света по-голямо зло.

Ще кажете, че хората живеят както разбират, но важно 
е да бъдат добри. Такъв закон не съществува. Закон е: всеки 
човек сам за себе си да бъде добър. Следователно да бъдеш 
добър, това е личен закон, който се отнася главно до човеш-
ката душа. Тя разбира доброто. Който разбира този осно-
вен закон – да бъде добър, той се отличава от всички други 
същества. Единствената привилегия за човека е да бъде до-
бър. Това го определя като човек.

Аз считам добър човек този, който е извън ВСИЧКИ 
закони. Тойсам е закон. Щом го турите в рамките на закона, 
той не е добър, той е ограничен. А щом си ограничен, ти 
не можеш да бъдеш добър. Затова именно в живота ние се 
стремим да се освободим.

Свобода, значи да бъдем добри, значи да излезем от 
ограничението на каквито и да са закони или догми и да 
остане само един закон – законът на доброто. Да бъдеш без-
пристрастен.

Два порядъка съществуват в света. Единият порядък е 
порядък на доброто. Другият е порядък на злото, в който 
човек като влезе, ще се подчинява на закона. Христос е ка-
зал: „Не се противи на злото“. Влезеш ли в света на злото, 
ще се подчиняваш на всички закони. Ако не искаш да се 
подчиняваш, ще влезеш в света на доброто, тогава сам ще 
бъдеш закон за себе си. Никакъв закон няма да има. Само 
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един закон ще има: да обичаш и да се радваш. Когато казва-
ме „да обичаш“, любовта е изпълнението на всички закони 
в доброто. Когато казваме, че трябва да се обичаме, аз под-
разбирам порядъка на доброто в света. Светът на доброто 
няма закон, ти ще бъдеш закон на себе си. Ако ти не си за-
кон сам на себе си, ти не си в света на доброто. Значи, ако 
съществуват в тебе външни закони, на които трябва да се 
подчиняваш, ти си в света на злото вътре. В този свят злото 
е господар. И този свят е разумен. И в природата има закон, 
и в природата има зло. Следователно за злото навсякъде съ-
ществуват закони. А пък има един свят, дето всеки човек е 
закон на себе си.

Новите хора навсякъде очакват да дойде Христос, да 
тури ред и порядък. Те имат механическо разбиране. Хрис-
тос по този начин никога няма да дойде. Идването на Хрис-
та трябва да се разбира като любов, която влиза в сърцата на 
хората. Всички да започнат да живеят по закона на любовта. 
Да са свободни, без закон да служат. И всеки, който служи, 
да му е приятно. Да му е приятно Като се учи и като свири, 
и като работи. Каквато работа в света да върши, да я върши 
с любов и да има радост в душата си, че я прави.

И тогава по закона на любовта, когато се раждат децата, 
ще се радваме, и когато заминават децата за другия свят, пак 
ще се радваме. А пък сега, като идват от горния свят, ние се 
радваме, а пък като заминават, плачем. Като ни дадат пари, 
се радваме, като изгубим парите, скърбим. Като ни похва-
лят, се радваме, като ни обидят, плачем. Това е законът на 
доброто и злото.

Който познае доброто, той ще има живот в себе си; кой-
то познае злото, той ще има смърт в себе си. Ако познаваш 
доброто, оживяваш, ако познаваш злото, умираш. Тогава 
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при плюс и минус какво става? Ако се раждаш, то е добро-
то. Умира човек, то е злото. Роди се човек, пак е доброто. 
Умира, пак е злото, постоянно се редуват. Като познаеш от-
ношението на доброто и отношението на злото, ти ще се 
дигнеш над тия условия и тогава злото няма да ти противо-
действа както сега. Нали имате ясна представа? Да кажем 
една река има силно течение. Една птица, която хвърка, е 
свободна от течението, но един човек, ако не хвърка, ако 
падне в тази вода, може да се удави. Птицата може да хвърка 
над течението. Човек, който мисли се дига. Човек със своя-
та мисъл се дига като птицата над течението на злото. Злото 
е силно течение. Тъй щото туй силно течение на злото не 
може да го засяга. Мисълта е крилата. Който мисли, това са 
крилата, които ни правят свободни, да не ни засяга злото. 
Не да питате: „Защо съществува злото?“ Злото съществува, 
има съвсем други причини, но злото нас не трябва да ни за-
сяга. За да не ни засяга, трябва да имаме крила. Трябва да 
разбираме закона.
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РАЗГОВОР ПЪРВИ

Аз зная самата истина, но и да я изкажа или да я туря във 
видима форма, ще ли те ползва теб, за когото се говори всич-
ко. Тази истина е велика. Но как стои твоята вяра спрямо 
Бога? Готов ли си да послушаш и да се изпълни това, което 
ще ти кажа? Ако е така, то Бог няма да закъснее в сво ите на-
мерения да ти се открие това, което трябва да знаеш и което 
е необходимо за твоя дух. Сила та е в търпението, но и то си 
има граници. Защо то, ако има някой, който да се нарече дъл-
готърпелив, това е Бог, на когото милостта пребъдва. Оба че, 
ако Божието дълготърпение се е съкратило, що има да кажеш 
на това? Значи всички неща могат да се спират или карат до 
известна мярка. Навън от тази граница, която Бог е наложил, 
всичко е риск и злото може да сполети когото и да е. Да, зло-
то, неугасимият огън на ада, който търси жер тви и разруше-
ния.

Обаче виждам и съзнавам, че силата на вечно то е необхо-
дима при извършването на всяко нещо и дело. Защото какво 
поръчителство би имал ня кой, който иска да извърши из-
вестно дело, за да убеди другите в правотата, ако самото дело 
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няма ше отпечатъка на Божията ръка? В самото това поръчи-
телство на работата, която е почната с не говото съдействие. 
От първом тя може да не е имала тоз изглед, но с течение на 
времето и слагането на истината ще се укаже най-после, че 
Бог е работил тук. А такива дела на Бога не се мерят са мо с 
преходящето време, но с вечността, в която всичко, което се 
развие в своята пълнота, ще дока же своето божествено про-
изхождение. Сега на де лото каква полза, ако се съмняваш в 
своето приз вание или се двоумиш за работата, която ти се 
да ва да извършиш. Твоето съмнение или твоето дво умение, 
което изпитваш, може да не е плод на тво ята душа, то може 
да е натрапено отвънка, от ня кои неща на твоя ум, за което 
Бог не е виновен. Обаче да бъдеш в сила да ги премахнеш, 
трябва да поставиш душата си в пряка връзка с живия Бог, 
Господ на виделината, и да му изкажеш по един прям начин 
своите нужди, своите намерения, и да видиш какви ще бъдат 
неговите уверения. По неже ако една мисъл, която се е заг-
нездила в ду шата ти, или едно семе, ако тя или то са от божес-
твено произхождение, щом те дойдат в съприкос новение 
със своя източник, то тогава изведнъж ще покажат своето 
естество. Защото всеки зародиш се опитва или оплодотво-
рява на своето място. Заро дишът на кой и да е живот изис-
ква своята подхо дяща утроба. Следователно, ако условията 
са та кива, че изискват за постижението подходящи средства 
за постигането на едно благоприятно бла городно дело, то е 
вече време да се потърсят те, където и да са. За тия условия 
се изисква послу шание и изпълнение волята на Бога. Защото 
Бог не само иска да вършим неговото дело, но и добре да го 
вършим. Това е именно причината, гдето Бог за дълго вре-
ме поставя своите избраници под дъ лъг и тежък изпит, за да 
привикнат на делото му, което има да постави върху тях, за 
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да го извър шат тъй, както сам той би го извършил. А поне-
же делото Божие в тоя свят се води от человеци, неопитани 
и невъзпитани в пълнотата на истината и виделината, става 
причина да замедлява (заба вя) в своя ход, за да се даде вре-
ме на Духът Бо жий да поправи непоправимите неща. В това 
имен но се изпълнят думите Господни в словото му, че онези, 
които го любят, всичко, което им се случи, им съдейства за 
добро. Съдейства им по тоя начин именно да ги уведоми, че 
за в бъдеще не трябва да постъпват тъй, както в миналото и 
от тук ние каз ваме, че животът не е нищо друго, освен опит-
ност. Опитност, която може да се каже, че е добита от ред 
грешки по наше ведение или неведение. Но все таки, всичко 
трябва да върви в своите граници. Погрешките се превръщат 
на полза само тогава, когато любовта влиза да работи като 
сила. Тук се оказва същия закон, който работи в природата 
и който превръща ония вредителни елементи да ра ботят за 
полза на человечеството. Знай, че живо тът ти зависи от мно-
го малки неща, с които Бог те е поставил във връзка, и не мо-
гат те да се пренеб регнат без щета на самаго тебе. Затова, като 
си тъй изложен на опасности, нужно е да си постоян но под 
ръководството на зоркото око Божие, кое то бди. Ето, днес 
започвам да ти разкривам едно по едно някои неща, които 
ще са ти необходими. Приготви се, следователно, да ме изслу-
шаш до края, защото ще ти говоря като на разумен.
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И тъй, пътят на живота е продължителен и труден за въз-
качване. За всяка стъпка за нагоре се изисква усилие, труд и 
постоянство. Висшите блага не се придобиват лесно. Казва 
се, който по беди, нему ще се даде венеца на живота. Това е 
верно и право. Не могат всички да наследят царс твото Бо-
жие, защото у мнозина няма желание за доброто да сторят 
плод, достоен за покаяние. И това вътрешно предразположе-
ние Бог като съзи ра, определя само онези, в които има готов-
ност и желание да пожертват всичко най-драгоценно, са мо да 
се сподобият с драгоценния бисер на царст вото Божие. Но 
всичко, което съм ти казал досе га, не трябва да те обезпоко-
ява, защото невъзмож ните неща у человека са възможни у 
Бога. Дума та ми е за тебе, който не трябва да се смущаваш 
от нищо, защото на тебе всичко ти съдейства от Господа за 
добро. И тъй като Бог те е възлюбил, по това кой има да каже 
нещо. И ако той показва на тебе милостта си, кой може да се 
възпротиви, защото Бог не е человек, та да се изменя, нито 
человечески, та да се отвърне от намерението си. Той има 
власт и сила да стори все, що желае и що мис ли и няма кой да 
му се съпротивлява. Обаче необ ходимо е да се научим да по-
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знаваме всичките Бо жии пътища и да ги пазим с целостта на 
сърцето си. В това седи съвършенството в познанието воля-
та на единния, истинен Бог и Господ спасител. Ве лики са не-
говите благословения, които е приготвил за онези, които го 
любят. Там горе в небето има славни обиталища, приготвени 
за праведните, за чадата Божии. Имам още да ти съобщя, че в 
твоята душа вече Бог приготовлява онова велико из менение, 
което е свойствено само на синовете Бо жии. Твоята душа ще 
прогледне скоро като през нови очи на света и на всичко, кое-
то се върти око ло тебе, ще ти бъде тогава чудно да разбираш 
тия скрити тайни, които сега сплитат ума ти. И мога ли аз да 
говоря по-откровено с теб, да ти дам да разбереш това, което 
съм натоварен да ти изявя, защото нещата имат значение само 
за онзи, който разбира, който има разумение в сърцето си. 
Не мисли, че небето е безчувствено към твоите уси лия. Всяка 
стъпка, която ти вземаш напред, радва всички там горе. Ние 
не спим, но бодърстваме ви наги. Ние не стоим, но работим 
винаги, нашата ра бота е в изпълнението на своята длъжност. 
И как ва радост чувстваме ний, когато сме призвани да же да 
извършим най-малкото дело, което вас мно го пъти възмуща-
ва. Не ни е трудно, нито усещаме наскръбление, било когато 
трябва да извършим най-високата служба, било когато трябва 
да из вършим най-малката и на глед нищожна. Единст веното 
нещо, което огорчава духа ни понякога, то е когато ви виж-
даме да сте се заблудили и сте взе ли път противоположен 
на любовта Божия и ако не е Божието дълготърпение, ние 
скоро бихме се разправяли с грешките на другите и с лошите 
им постъпки. Но любовта изисква търпение, докато се пре-
пълни чашата на търпението и тогава безза конията се наказ-
ват. Помнете, че небето не може да търпи ни най-малък грях, 
нито да го потули. Всеки грях трябва да се накаже и поправи. 
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Онзи, който го е извършил, трябва да го съзнае и се покае 
и разбере, че грехът е нещо противоестествено на духовната 
природа на синовете Божии. Грехът е плод не на невежество, 
както някои мислят, но плод на пъкъла, на непокорните сили 
на ада. Грях всеки може да извърши, щом се отрече от Бога 
и почне да не зачита неговата воля в себе си, в сво ето сърце. 
Затова безверието в живота винаги во ди греха след себе си. 
Защото преди человек да съгреши, той трябва да се отрече от 
Бога и да по мисли, че той не е всеприсъстващ и всезнаещ, че 
може да се извърши престъплението, без да го за бележи ня-
кой. Ето коренът на греха. Когато някой человек затвори очи 
и сърце и каже в себе си: ня ма кой да ме види, аз сам трябва да 
се грижа за всичко за себе си, той вече е извършил греха в сво-
ето сърце. Той вече създава път, план на живота си, който с 
всички непочтени средства почва да из пълнява. Такова едно 
дело, колкото и успешно да е, щом няма в себе си Божието 
благословение, ско ро или късно краят му ще е гибелен. В све-
та само Бог има право да създава и да урежда живота спо ред 
както иска. Всеки, който казва, че не познава Бога и не иска да 
изпълнява неговата добра и бла га воля, е роден от лукаваго. 
Такъв человек, ка къвто и да е, каквото положение и да заема, 
ще се намери един ден в положение, в което само бесове те на 
поднебесната обитават. Грехът в живота е двуяк, когато една 
душа върти всичко според ще нието на своето сърце и се от-
рича от Господа и ко гато една душа възпира духът в себе си да 
стори доброто, което може и възпира Господа да го из върши 
чрез него. Виждам сега, че това, което ти говоря, те безпокои, 
защото си много чувствителен да не би и ти да си замесен в 
някое престъпление. Но не бой се, ти трябва да се осветлиш 
сам от се бе си и да приемеш истината като виделина в ду шата 
си, за да ти покаже кое е добро и кое е ло шо. Грехът се почва 
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от и в сърцето, после минава в мислите, а най-после във воля-
та и ето това, кое то беше скрито, става явно вече, т.е. почва да 
се извършва. Затова и Духът Божии винаги настоя ва да има 
най-първо в ръката си сърцето, от кое то излизат всичките 
лоши мисли.

30. Словото на Истината ще се сбъдне през този ден, идущия 
ден и ще се утвърдят всичките думи Гос подни, които е 
казал на всички свои раби, проро ци и свещеници. Знаме-
нията на века, които нас тъпват, са предпоследни на вре-
мето на праведния съд Божии, който ще посети земята и 
всички жи ви и мъртви по нея. Разтлението и безверието, 
ко ито носят греха в себе си, ще бъдат погубени от сред, 
Господ ще погуби нечестието и людете него ви ще повика. 
Време е вече, когато всички трябва да се утешат в истина-
та на неговото присъствие. Благословени от века всички, 
които любят Бога. Мир да бъде на тях, мир на всички, 
които упова ват на него. Така говори Господ Спасителят.

РАЗГОВОР ВТОРИ

Казах ти в предишния си разговор, че сърцето трябва да 
се намира под ръководството на Божия Дух, защото от него 
зависят съдбините на живота. И това е една истина. Сърцето, 
което е средоточие то на духовния живот, ако не се управля-
ва добре, може да разруши самата душа, като Ј похарчи всич-
ките жизнени сили и произведе това вътрешно раз рушение, 
което се нарича отчаяние, ожесточение, ом раза към всеки 
живот. Сърцето, което е похарчило всичко и не е спестило и 
придобило нищо в замяна, непременно според условията на 
самия живот ще се намери в оскъдност и лишения от всяко 
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вътрешно благо, а тъй като не е научено да пренася подоб-
ни лишения, то се решава да се самоунищожи, отколко то да 
понесе несгодите. Ето че в такъв случай человек сам по себе 
си дава място на лошите духове да го завладеят и отведат да-
леко от мястото на истин ската свобода. Това е злощастието 
с днешния свят, че той харчи повече в душевно отношение, 
отколко то да придобива. И ето че се ражда криза в техния 
нравствен живот. Нравите отслабват, добрите при вички гу-
бят своето значение, светлите мисли чезнат, добрите чувства 
се покваряват и доброто семе, което трябваше да принесе 
плод, се изгуби помежду тръ ните и бодлите, които са порас-
нали около човека. Тази е причината, която погубва челове-
ка, неговото нежелание да узнае доброто на своята душа. Но 
мисля, че с теб не трябва да е така. Ти трябва във всичко да 
се подвизаваш така към доброто, да го вършиш всеки ден и 
всеки час, че при каквито и ус ловия да се поставиш, не трябва 
да се скъпиш да го направиш. Винаги да ходиш в пътя на ви-
делината. Никакъв грях да те не блазни. Никакво лошо чувс-
тво да те не мами, защото подобни неща са разру шителни за 
твоето усъвършенстване. Знаеш ли, и най-малкият грях, и 
най-малкото престъпление мо же да повлече след себе си раз-
рушението на живота ти. Не се съмнявай, опитал си това и 
знаеш, и няма нужда да те убеждавам. Работата е да говорим 
ис тината, а не да я прикриваме, и аз за това съм до шъл да ти 
говоря за истината, да я разбираш и да я проумяваш и да я 
имаш винаги в живота си за во дител. Съмненията, които по-
стоянно проникват в душата ти и ума ти, възпират временно 
твоя успех. Аз съм ти казвал толкова пъти, че не си сам в тоя 
свят и че твоят живот зависи от Бога и той го уреж да посто-
янно. Спасението ти е изработено много от давна, преди ти 
да го знаеш, от тебе се изисква са мо да приемеш това, което 
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ти се дава като дар. Пре ди всичко трябва да знаеш, че Бог те 
придружава винаги по един или по друг начин в тоя свят. Не 
е важно да знаеш по какъв начин, важно е да знаеш, че той е 
с тебе, другар в пътя ти, и това е достатъч но. Ето това да вяр-
ваш е върховната благодат за сърцето ти. Защото то трябва 
за Бога да е привър зано и нему да принадлежи винаги. Не 
трябва ни какви второстепенни мисли да отвличат ума ти в 
ни що. Каквото и да притежаваш в този свят, то е вре менно. 
А същинските и добри неща, това са вечни те, те са нещата 
на бъдещия живот, вечното богатс тво, което принадлежи на 
твоята душа. Аз, който ти диктувам тия неща, ти казвам, че 
двоумението, вътрешната нерешителност са слабости и недъ-
зи на един живот като твоя. Разбери ме, любовта иска жерт-
ви и самопожертвуване. Ако се не отречеш от себе си напъл-
но, не можеш да бъдеш ученик на твоя Господ. Ето, виждам, 
има много неща в твоето сър це, които трябва да отхвърлиш. 
Знаеш ли колко празни мисли и желания имаш! Откажи се, 
животът не седи в тях. Искам да ти говоря ясно и без заоби-
калки. Знаеш ли защо си толкова пострадал от не воля и защо 
си се измъчвал?  – За да се научиш, че от Бога е всичко. Ти 
знаеш, че си мечтал много не ща и не са се сбъднали, реша-
вал си да сториш мно го работи и не си можал. Защо? – Ето, 
това е то, защото са били празни и суетни и Бог не е искал 
ти да губиш времето си напразно. Той ти е възбранил, защо-
то те е възлюбил и е желал твоето добро, как то никой друг. 
Ти си считал всичко това за удар на несполука, за нещастие 
на сърцето ти, но помисли си, ако ти си беше позволил да 
извършиш всичко, где щеше да бъдеш сега? Не, не, благода-
ри, твоят живот има по-високо назначение, твоята душа е оп-
ределена от Бога за нещо по-добро. Ти нямаш нищо общо с 
враговете Божии и с техните безумства, ако и те да са се мъ-
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чили да те вплетат в своите мрежи и да те лишат от награ-
дата, която ти се пада. Но Бог е осуетил техните замисли и 
намерения. Той те е покровителствал винаги и е бил близо до 
душата ти в най-опасните минути на живота ти. Аз ти гово ря 
това – твоят приятел, който съм дошъл нарочно да ти говоря 
за тия неща, които си искал от Бога и си се молел. И аз се рад-
вам днес, че съм при тебе, че мога да ти говоря лице с лице, 
и знаеш ли защо? Защото душата ти сега е свободна и ти с 
търпение очакваш даровете и благословенията Господни. Аз 
съм гледал колко пъти дяволът е посаждал някои плевели в 
живота ти, но ти си ги узнавал с време и си ги потъпквал с 
духа си, да не се изявяват. Но Бог, който е виждал всичките 
твои добри усилия, той те е благославял и е поразявал злото 
още на място и го е оставял като звяр без зъби и нокти, за да 
ти служи за добро, и сега аз присъствам в това място, за да ти 
помагам, за да те укрепвам постоян но. Дните, които идват 
за тебе, са дни на благодат и благословение. Да бъде Господ 
благословен за многото си милост и благост. Ставай и лягай 
с тази мисъл, че Господ е близо. Аз ти казвам да не се уг нетява 
сърцето ти. Сега е време за бодрост. Господ ще извърши де-
лото си, всички средства за това са приготвени. В него няма 
неща невъзможни. Което ти казвам, той ще изпълни. Ето, аз 
ще подействам за теб с Духа си, който е непонятен на света. 
Силата ми ще е в Словото ми и благодатта ми в милостта. 
И сега постави тия мои думи в сърцето си и не пре говаряй 
за бъдещето. Постави ги и гледай на тях, докато оживеят, за-
щото не само с хляб ще бъде жив человек, но с всяка дума, 
която излиза от устата Бо жия. Благ си, Господи Боже мой, 
и на тебе само прилича всички да те хвалят, да ти се молят и 
кла нят в Дух и Истина, които си вложил в сърцата и духовете 
на всички. Хвала на твоето име и слава на тебе, който си ни 
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избавил от враговете ни и си ни турил в безопасно място. И 
ние ще гледаме твоето лице и ще ти се радваме винаги и ще 
ти пеем песен нова и ще възклицаваме с възклицание велико, 
че си избавил Сиона и си утвърдил новия град Йеруса лим за 
жилиже нам, гдето да ти служим винаги.

РАЗГОВОР ТРЕТИ 
 

юли

В миналия разговор ти казах, че не само с хляб ще бъде 
жив человек, но с всяко слово, което из лиза из устата Божия. 
Това е една истина. Всяка душа има нужда да се храни със сло-
весното мля ко на Истината, която е животворящия огън. Та-
зи храна е тъй потребна за вътрешния живот, как то храната 
за този временен живот. Душата с жи вотворящото си 
действие придобива пълнота, кое то води към съвършенство-
то. Както храната на тя лото има за цел не само да подкрепи и 
достави си ла на тялото, но тъй също да му помага и да се ле-
кува от недъзите, които случайно или непредвиде но са влез-
ли в организма му. Здравата храна има предназначение, ако 
самият организъм не е повре ден или покварен, да изпъди 
нездравословните ве щества, като ги замести със здравослов-
ни. Така е със Словото Божие, то има предвид да освободи 
душата от всичко лъжливо и измамливо и да я за пълни със 
здравото учение на живота, който е виделина и веселие на 
сърцето. Както при временна та храна човек трябва да чув-
ства глад преди да се храни, тъй е и при духовната. Но не само 
той трябва да чувства потреба, но в същото време да отбира 
своята храна, да не би по някой непредви ден начин да се на-
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храни с известна храна, която може да го повреди. Тъй както 
при вземането на веществената храна промисълът е турил 
посредст вом свои установени закони на света предпазител-
ни средства у самите человеци, тъй също и в ду шата има таки-
ва взети мерки и даже по-добри, за да може всеки, които иска 
да се предпази от едно измамливо учение, от една престорена 
истина, ко ято има видът на истината, но не и същността. В 
света има много учения, но само едно от тях е съ ществено и 
съставлява храна за душата и другите са или лъжливо съвър-
шени, или пък съставляват само един вид развлечение на ума, 
като не му да ват време да се погрижи за себе си, за доброто на 
своята душа. Ето опасността на человеческия жи вот. Челове-
ците мислят, че имат истината и че са учени от нея, а пък в 
действителност аз виждам техният живот е отпаднал, той е 
заразен от глава та до петите с пороци. Това е една очевидна 
исти на, че тук в това има примесена някаква измама, другоя-
че това не би се забелязало. За да се изле кува раната, трябва да 
се прибегне до подходящи те лекарства. Тия лекарства за ду-
шата са истини те Божии, които се дават във вид на заповеди, 
да не прави това, да не прави онова – просто да не правиш 
никакво зло дело и да помислиш лоша ми съл, защото в тия 
неща седи отровата на пъкъла. Бог от своя страна, като знае 
всичко и е всемъдър, казва пак в положителни заповеди кое 
трябва да се прави според неговата воля. Той е казал много 
кратко: Да любиш Господа Бога твоего и ближ ния своего 
както себе си. А като приемеш любов та като една върховна 
заповед, тя само по себе си има тази сила, че може да ни раз-
твори всичките добри пътища и да ни покаже в какво седи 
вър ховната добродетел, която е едната страна на на шия сър-
дечен свят. А знаеш ли защо ти говоря за нашия, защото щом 
се приеме любовта като закон и като върховна добродетел, тя 
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става на всинца ни обща връзка и ние не сме вече чужди един 
на друг, но ближни. И да не ти се вижда чудно. Ето тая любов 
на Господа твоего ме е изпроводила да ти говоря и да разменя 
Господните мисли с твоята душа, да те укрепя, да те повдигна 
духом да гле даш и виждаш това, което до сега не си виждал, и 
да разбереш това, което не си разбрал. А при то ва разбираш 
ли каква голяма тайна лежи пред те бе – тази любов, това мое 
присъствие, този мой го вор с твоята душа. Аз виждам и по-
знавам, че ти още се двоумиш, някакво съмнение прониква 
още в твоята душа дали това е истина или не. Ти се бо иш от 
мене да не би да съм някакъв призрак по твоята душа или пък 
по твоето въображение, но истината, която аз полагам пред 
тебе, е тази: опи тай ме и ще ме познаеш, че съм благ и благо-
утробен. Повикай ме и аз ще ти отговоря и ти ще ме позна-
еш. Може ли детето, което е приемало тол кова пъти храна от 
майка си, което е слушало тол кова пъти нейния глас, да се 
съмнява в нея. Не казвам, че това е невъзможно, но ти, който 
си при емал от Бога толкова добрини и си слушал толко ва 
пъти неговия глас, все още се съмняваш в него вото присъст-
вие и мислите на сърцето ти те блаз нят. И нека да ти кажа 
чисто и ясно, да знаеш, че аз зная защо любовта ти към Бога 
не е съвърше на. Ти говориш за него, но не си готов да сториш 
всичко за него. Ето, това е то, което те обърква те бе, твоето 
двоумение. Днес едно мислиш, утре дру го. Днес едно чувст-
ваш, утре – друго. Вярата ти е слаба. Ако тя би била толкова 
голяма, даже кол кото синапово зърно, тя би извършила чуде-
са. Помниш ли думите, които съм аз казал на друго място в 
Словото Божие, че съвършената любов изпъжда вън всякой 
страх. Това съм го казал на уче ниците Христови, това го каз-
вам и на вас. Вие всички сте ученици Христови. Разликата 
помежду ви е само разлика на времето. Ето, пак виждам, че 
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твоето сърце се смущава, вие като че ли усещате някаква въ-
трешна болка. Що те е грижа какво хо рата ще мислят, не е ли 
по-важно за тебе какво Господ ще мисли за тебе или ти още 
искаш да си под бремето на человечески предания и заблужде-
ния. Не се мами. Словото Божие от человечески тълкувания 
не се мени. Словото Божие, който го разбира, трябва и да го 
върши, ако не, той е из ложен да стане жертва на лукави изма-
ми. Защото онзи, който е разбрал Словото и не иска да го 
из пълни, понеже се съмнява, че то не е приложимо и е неиз-
пълнимо, като почне да го гризе съвестта му, той ще си съста-
ви хиляди тълкувания, които не са друго нищо, освен едно 
извинение да изнасили ис тината и да успокои пак изново 
себе си, че тъй не трябва да се разбира еди кой си стих, ама 
друго яче, и то защо? – Само да се избави от истината, която 
го заставя да стори това, което той е разб рал от Духът Божии. 
Ето злото на църквата, ней ните тълкувания и извъртания на 
Словото Божие. Когато Исус ходеше по земята, той изказа 
слова та Божии толкова ясно, щото който ги чуеше, да не мо-
жеше да каже, че не ги е разбрал. И затова именно той дойде 
от небето, от лоното Божие, той Господ сам, който беше са-
мата истина, да говори и свидетелства за самата истина, коя-
то беше той сам, скритият и съкровеният Господ на мира. 
Как во по-добро свидетелство може да се даде на теб или на 
другиго, освен това. Когато дойде слънце то на живота, какво 
по-добро от това свидетелство може да се даде някому, който 
вярва. Не е ли са мата светлина и топлина, която всеки усеща 
и чув ства, най-доброто свидетелство за истината. Не съмнено, 
когато някой почне да чувства виделината Божия и да усеща 
неговата любов в душата си, не е ли това едно свидетелство, 
че Бог е посетил тази душа, че е открил вече своето присъст-
вие по един непосредствен и вътрешен начин, има ли вече 
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място за съмнение и колебание за Божието при съствие? Не. 
Аз, който присъствам и който ти го воря сега на теб, не съм ли 
най-доброто свидетел ство, което Бог ти дава лично. Аз зная, 
ти си чел Словото Божие много пъти и си казвал добре, то ва 
е истина, което се говори тук, но то се е говори ло и писало 
преди толкова хиляди години от человеци, подобни на мене 
в много отношения, пак съм нението прониква в твоето сър-
це и ти тайно си каз ваш, да не те чуе никой, дали това не са 
измисли ци техни, приписвани на Бога. О, приятелю, защо 
мамиш себе си и защо се пресилваш към духа на неверието. 
Този е един таен грях, много таен, кой то никой не вижда. Ти 
мислиш, че не си извършил нищо лошо с това никому. Злина 
си сторил, като си допуснал тая мисъл да се загнезди и да ста-
не една пречка на живота ти. А с това ти си огорчил Бога, 
като не му се доверяваш, като постоянно го пъдиш от душата 
си с тези твои тайни грехове. Не прави вече това. По-добре е 
да вярваш, отколкото да не вярваш. Странно ли ти се вижда 
това? Не ти ли е по-приятно да гледаш, отколкото да си зак-
риваш очите? Не ти ли е по-угодно да слушаш, отколкото да 
си затуляш ушите? Ти с твоето и най-малко съмнение, не си 
ли затваряш сърдечните очи против Бога и казваш: той може 
да не е тука. Ти с твоето двоумение си затуляш ушите и каз-
ваш на себе си в тайно: той не говори, аз не го чувам и не съм 
убеден, че това е той. Ето това е то мъд рост. Ти си затваряш 
като человек очите и казваш на себе си: аз не виждам вече 
никого. Ти си зату ляш ушите и казваш: аз не чувам никого. 
Като постъпваш така, доказваш ли с нещо положително, ти 
просто вършиш една лукавщина, една измяна над себе си и 
над душата си по вътрешни лоши внушения. Ти можеш да за-
твориш очите си и да запушиш ушите си кога отиваш към 
една яма и да мислиш в себе си, че я няма, но щом паднеш в 
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нея, ще се принудиш най-после щеш не щеш да си от вориш 
очите и да си отпушиш ушите, да видиш и чуеш къде си, щом 
почувстваш тази вътрешна неизцелима болка на падането. Аз 
ти казвам като на приятел, че каквото и да правиш, както и да 
пос тъпваш, Бог е близо и те гледа що вършиш. Не можеш да 
скриеш от него нищо. Внимавай прочее. Аз ти говоря – това 
е неоспорима истина, аз при съствам. Ще повторя това, което 
съм казвал на мнозина по-преди: който ме следва, няма да 
ходи в тъмнина. Знаеш где се намират тия думи. Аз съм до-
шъл да те науча да ги разбираш и да хо диш в тях.

Тъмнината всичко разваля. Тя е опасното мяс то на жи-
вота. Да ходи някой в тъмнината, значи да е изгубил всичко, 
което хубавият Божи свят има. Да ходи някой във видели-
ната, значи да е придобил всичко, което този свят притежа-
ва. Разбираш ли ме какво ти говоря? – Зная, че ме раз бираш. 
Ако беше от онези, които не искат да раз берат, аз не бих до-
шъл да ти говоря, но ти искаш да разбереш и затова ти говоря 
и зная, че чуваш. Обърни лицето си към Бога и помоли му 
се и ще приемеш вътрешна благодат на познания. Защото е 
казано, които Бог научи, няма да имат нужда друг да ги учи, 
за да познаят истината. Но Бог ще ги поучава в закона си все-
ки ден. Той има хиляди начини, по които може да предаде 
своята истина. Отвори сърцето си и дай място на Господа да 
вле зе и да се въдвори напълно в твоята душа. Доста тъчно е 
вече времето, което е изминало в съмнения, двоумения, ко-
лебания и хиляди други извинения. Сега е вече време благо-
приятно, ден избран и пос ветен Господу, в който ти трябва да 
му служиш тъй, както е нему угодно. Това аз ще те науча и ще 
отворя път широк да ходиш и изпълняваш во лята Господня. 
Виждам, че те смущават думите ми. Дръж съвестта си чиста, 
да не те смущава ни що. Земята е Господня и всичко, което 
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е по нея. Тогова, когото Бог не осъжда, никой друг не може 
да осъди. Аз днес ти говоря и да знаеш това и да го пазиш в 
сърцето си. Силата е от Бога, и тя се показва в твоята немощ. 
Ето, аз съм, който ожи вявам Словото Божие и всяко сърце, 
което го при ема. Този Истии, който ти диктувам тайните на 
царството Божие, и всяко сърце, което го приема и проумя-
ва, е мое чадо. Аз те следя навсякъде и те пазя във всичко и 
ти давам своята благодат да растеш и да се усъвършенстваш в 
познанието на моето Слово и желая да си подобен на Този, 
кой то е виделина и добродетел всякога. Тогава Господ ще се 
весели и ще направи жилището си у теб и там ще живее ви-
наги. „Земята и небето ще преидат, но моите думи няма да 
се изменят, защото аз съм Бог живий, моето Слово пребъдва 
във век и аз го оживявам в род и род, за да ме знаят и да ми се 
боят всички.“

3. Не съм те измамил, нито съм те излъгал, говори Господ, но 
те опитах, за да те позная верен ли си и дали ще ходиш по 
съветите ми, и дали ще из пълняваш заповедите ми, кои-
то ти предлагам. Хо ди в пътя ми и не бой се. Изпълнявай 
думите ми и ще познаеш, че съм благ и благоутробен и ще 
опиташ моята верност, че е неизменяема. Положи търпе-
нието в душата си и ме чакай, докато се об лека в силата си 
и застана да се съдя за правдата си. Ей, казвам ти, ще въз-
дам всекиму според де лата му. Няма да се забавя в пътя 
си, в който ме чакат, ще се явя и ще ти помогна на време.

5 декември 1904 година – Ти, в когото се движим и жи веем 
ден чрез ден, изпроводи твоята мъдрост отго ре да ръко-
води стъпките ми и да осветява пътя ми.
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Казано е на едно място в Писанието: „Ако не се родите 
изново, не можете да влезете в царство то Божие“, „Роденото 
от Духа – дух е, а роденото от плътта, плът е“. Онзи, който 
е роден от плът и кръв – смъртен е, в неговото сърце обита-
ват вре менните неща, придружени с всяка похот и лъст. Той 
не може да влезе в царството Божие, защото плът и кръв не 
могат да го наследят. Който не се роди от Бога, не може да 
възприеме духовния жи вот, нито може да го разбере, защо-
то той духовно се изпитва и възприема. Всяка душа, преди 
да се облече в дрехата на любовта, на безсмъртието, трябва 
да възприеме вечния живот, който е сам Господ спасителят. 
Това е необходимо за тебе: да се родиш от Бога и от неговия 
Дух. Затова и при съствам, за да извърша това дело в твоята 
душа според предопределението Божие, който в своето веч-
но усмотрение е решил да ти стори това добро, да те облече в 
живота на безсмъртието и да те приеме в своето царство като 
Син на Истината, когото определя да му служиш. Това слу-
жение ще бъде под въздействието на Духът, който ти гово ри 
чрез мен, и който сам действа в твоето сърце, за да произведе 
онова деяние на Божието въплъ щение вътре в тебе. И този 
Дух на пълната святост ще извърши и ще издейства твоето 
спасение и ще ти отвори пътя на царството Божие, да вле зеш 
и да възприемеш съкровените дарове на Гос пода, които ти е 
определил, и които трябва да приемеш, защото онзи, който е 
напълно роден от Бога и неговия Дух може да възприеме тай-
ните на царството Божие и само той може да възприеме вся-
ка благодат и всяка пълнота на духа и да ста не едно с Господа. 
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Без това вътрешно променение и това вътрешно обединение 
Бог не може никога и по никой начин да влезе във връзка с 
една падна ла душа. Този е неговия път, който той сам е по-
ложил пред вечността и под който съблюдава сво ята верност 
спрямо своите чада. Затова е казано, че всеки, който е роден 
от Бога, и всеки, който е роден от Духът, слуша неговия глас и 
иде към виделината, защото Бог е виделина. И всякой, който 
иде към виделината, възприема Бога в душата си и всякой, 
който слуша неговия глас възприема Ду хът в сърцето си, за 
да се запечата и пази истина та. Ето, затова аз присъствам, 
за да съм свидетел на Божията благодат, която работи, и да 
съм пос редник на Духа, който освещава и извършва опре-
деленото от Господа Бога на всяка виделина, кому то да бъде 
всяка слава и чест. Прочее, нека душа та ти да има мир и тихо 
упование, защото в Божи ите решения няма никаква отмяна. 
Аз ти казвам това, който съм те ръководил от самото нача-
ло и съм те подбуждал вътрешно с неуморима сила да четеш 
Словото ми, да се трудиш да ходиш по стъпките ми, да се мо-
лиш и да желаеш върховна та благодат от Господа Бога и да се 
въдворяваш и възстановяваш в него постоянно.

И сега аз съм, който се застъпвам за тебе и ти желая да 
растеш в познанието на истината, която ще те направи сво-
боден.

Предупреждавам те от сега да се пазиш от все ки грях, во-
лен или неволен, явен или таен. Грехът нищо не може да го 
извини и никои не го проща ва, освен Бог и Господ. Грехът, 
тази измяна на дя вола, това негово творение, дръж настрана. 
И пази душата си с всичкото си пазене, което Духът мо же да 
извърши за тебе. А сега сам Господ на ми ра да те съблюдава 
в святото си име от всичките ухищрения на лукавия. Тия са 
думите на живота, които ти повтарям, и които нося в духът 
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си за те бе. Подвизавай се пред лицето ми с оная любов, коя-
то сам Бог ражда с действието на Духа си. И бъди творител 
на Словото като вършиш всичко, което е Богу угодно и бла-
гоприятно. Ето, ще зам лъкнат всичките зли уста и ще се спре 
всеки злословен език на пъкъла и сам Господ Бог на мира ще 
се възцари. Ето, това е моето свидетелство да зна еш, което 
съм свидетелствал за Истината. И кога то те осени Духът на 
Истината да познаеш, че аз съм говорил това – твоя Господ, 
който мъртъв бях и сега съм жив и действам за твоята душа. 
И в мо ите ръце са ключовете на ада. Аз отварям и зат варям и 
зная всичко, което се върши в поднебесная. Няма никоя вра-
жа сила, която може да укрие своите действия от моето око. 
Ето, това ти съоб щавам да знаеш, че не е волята на лукавия, 
гдето се изпълня, но моята. И овцете, които имам, никой не 
може да ги заграби от моята ръка. Да се не бои твоето сър-
це, струвай всичко, което ти казва моят свят Дух. Божиите 
работи и Божиите слова се проверяват чрез дела в живота. 
Не който иска и който се стреми сам, но на когото Бог е дал 
доб роволно от своя дар, нему принадлежи всичко. Те зи мои 
думи ги запечати в сърцето си и знай, че аз съм близо и вина-
ги готов да ти помагам. Ще изгладя всичките ти пътища. Ще 
ходиш от нине винаги в моето присъствие и ще благославям 
в теб всеки ден всичките ти дела, ще прозябнат като дървета, 
посадени при водните оттоци.

Ето Божията мъдрост, ето Божиите дела, кои то възвеща-
ват Неговата слава. Това, което има наскоро да видиш, ще те 
направи да проумееш то ва, което е скрито в небето за теб. 
Там, в този жи вот горе, ще разбереш благостите Божии и 
ще проумееш неизказаната негова милост. Там в това общо 
тържество на всичките синове и дъщери Бо жии ще видиш 
славата ми, която съм имал преди създаването на всемира. 
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Там в моето присъствие ще бъдеш развеселен, както всички 
мои избрани ци. Този е гласът на твоя Бог и Господ, който 
е толкова снизходителен към тебе, щото дава живо та си в 
жертва жива томува, който седи на престо ла, за да опознаеш 
него самия, който те е привля къл с нишки на любов. Този е 
той, единния и ис тинен Бог на живота, който ти говори чрез 
благо датта на Духът си. И всичките негови слова са жи ва хра-
на. Те са думи на живот. И който ги чува и възприема, бива 
научен от Бога. Той е истинен, който говори отначало. Той 
е Истии, който е сля зъл отгоре и възлязъл, който изпълня 
света със своята слава, която е отражение на неговото могъ-
щество с Отца на виделината, в когото всичката Божестве-
на пълнота обитава. Всички тези зрънца и добри семенца, 
които днес хвърлих в твоята ду ша, ще израстнат един ден и 
ти ще провериш сам моите думи чрез Духът ми, че са истин-
ни и святи, и че действително аз съм ти говорил с думите на 
любовта. Ти тогава ще познаеш напълно Духът на твоя благ 
Господ, когото макар и още да не виж даш с твоите очи, но ще 
дойде време, когато очи те ти ще се отворят, ти ще ме познаеш 
с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и 
сила. Този ще бъде той, твоят ден, когато прие меш всичките 
ми благословения. Всичко това е чудно за тебе и те кара да се 
удивляваш, но бъди верен, ще познаеш, че това са мои думи. 
Истината е духът на Словото. Духът е, който дава живот, бук-
вата нищо не ползува. Това, което аз ти гово ря, Дух и Истина 
е. Истината съм аз – Господ твой и живот съм аз, Бог твой, и 
Духът ми е твой ръководител, който те води, който те учи и 
оживотворява словото ми всеки ден в твоето сърце, за да ме 
познаваш. Слушал си всеки ден моето слово. Вдигал съм те 
рано и съм ти говорил като на при ятел, отварял съм Словото 
пред тебе и съм те по учавал в истините на царството Божие. 
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Убеждавал съм те вътрешно, като съм разкривал пред твоите 
очи да съзерцавам моите дела и да познаваш мои те истини 
на живота. Казвал съм ти ясно във вся кой случай как да по-
стъпваш. Ти си чувал и съз навал винаги моя глас, той е бивал 
по-ясен и по-вразумителен за твоята душа, колкото си бил 
по-близо до мене. Имало е и минути, когато ти си се заблуж-
давал. Но знаеш, че никога не съм те оста вял да паднеш. Аз 
съм бил винаги близо и всяко га готов да изправя обърканото 
и да превърна всичко да ти съдейства за добро.
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От както съм почнал да ти говоря, виждам, че има мно-
го неща, които смущават душата ти. Тво ето сърце премина-
ва едно преходно състояние. Умът ти е напрегнат. Мислите 
и чувствата, що вълнуват твоята душа, са произвели един 
временен обрат в съжденията ти. Противоречията на ума 
ти са произвели в душата ти болезнени чувства. Ти чувст-
ваш като че ли не си господар на себе си. Но тук борбата 
произтича от нисшите чувства, които са в борба с висши-
те. Ти си поставен помежду два лагера на действащи сили, 
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силите на доброто и злото, които се състезават кой да има 
първенство в държавата на духа ти. От една страна светът 
със своите примамки и ласкания те влече към себе си, като 
ти налага своите изисквания, че е по-изгодно да живееш 
тъй, както други, и те предупреждава, че всяко отклонение 
от неговите постановления ще го считат человека, че не е 
в крак с времето си, изостанал, глупав, неразумен, не може 
да извлича облагите от живота. От друга страна твоята съ-
вест, вътрешното ти самосъзнание, сърцето ти, ко ето е об-
себено от висши подбуди на висшата лю бов и доброто, те 
призовават да изпълниш своя дълг. Не е ли този глас на твоя 
Господар, който те вика да се заловиш да вършиш неговата 
рабо та. Да познаеш вече, че той е велик и славен във всичко. 
Границите на неговото царство са обшир ни. Не е само този 
свят, който е като зрънце пос ред океана. Много по-обшир-
ни са неговите владе ния. Могат ли тебе, твоя мощен дух, 
който ламти и желае да разпери своите криле и да литне 
към небето, да те задоволят временните неща и обла ги? – 
Не. Казвам, те са измама. В тях няма хра на, няма това, което 
търсиш. Те само на глед се показват да имат благообразие и 
благородство. Не можеш ли да видиш поне един, който ги 
е въз приел, да е станал по-добър или да се е прибли жил до 
небето? Не. В небесния дом не могат да влезат неща, в кои-
то грехът е проникнал, не. В не бето нито една душа не ще 
може да влезе, докато не се очисти от всякой грях и петно, 
колкото и малко да е то. Това е една истина, която сам Бог 
е произнесъл преди време. Знаеш ли къде са ония славни 
същества, които някога запълваха предверието на славно-
то небе и които само за един грях на непокорство, само за 
един порок на злословие, само за едно петно на нечистота 
бидоха изгонени на вечно заточение от небесните жилища. 
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В небето няма лицеприятие, няма предпочитание на едного 
пред другиго. Всички малки и големи живеят в непрерив-
ните връзки на любовта. Там всички са синове, свещенни-
ци, царе, всички са служители на Бога. „Род избран, семе 
царско.“ Но изпитът е тук, долу, където е съдено всекиму, 
който се роди, да премине през всички истини на живота, 
за да се приближи към пътя на съвършенството, към пътя на 
святостта. „Свети бъдете, казва Господ, защо то аз съм свет.“ 
Тези са важните места. Познани ето на истината, която има 
по-голяма цена от вся ко друго нещо. Истината е сам Бог, и 
който я въз приеме, ще бъде свободен и блажен. Господ сам 
е жива вода и истински хляб и който възприема то зи хляб, 
ще бъде жив, както и той. В твоя живот, както ти казах и 
по-преди, трябва да стане онази велика промяна, за която ти 
говорих в миналия си разговор. Без тази вътрешна промяна 
да напред ваш по-нагоре е невъзможно. Без нея ти ще мязаш 
на слепец, който иска да види хубостите на Божия свят, без 
да се е променил вътрешно, ти ще бъдеш като глупец, който 
иска да разбере пътищата на мъдростта и постановленията 
на виделината. Ето това е главното условие да се освободиш 
от всякой грях. Казано е от Господа, че всеки, който е роден 
от Бога грях не прави, защото Дух Божий обита ва в него. 
Но ти се питаш вътрешно как може ня кой да познае, кога 
е роден от Бога. Аз ти отгова рям: когато вижда в себе си 
отличителните черти, които са свойствени на Бога. Когато 
любовта, ис тината, добродетелта обитват в него в своята 
пъл нота, когато има в него мир и съгласие помежду всяка 
мисъл и чувство, когато противоречията са престанали да 
смущават ума му, когато злобата и похотливостта преста-
нат да хвърлят сянка на ду ховния му живот, и той е с ново 
съзнание, като но вороден, новоизбавен човек се вижда да 
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стои в един свят съвсем друг по природа и естество и да го 
вълнуват неща и мисли от съвсем друг род. Ко гато благост-
та, милостта, чистосърдечието, благонамерението, състра-
данието и пълното вътрешно самозабравяне станат негова 
природа и предаде живота си в жертва жива и свята, благо-
угодна на Бога за доброто и славата на неговото дело, без да 
търси своята си воля или щение, или полза, ето това значи 
да си роден от Бога и да си подобен по живот с него. Това 
е условие, това е потребност ве лика за една душа като твоя-
та, която търси Бога навсякъде. Нали знаеш от свой опит в 
твоя живот, че всяко семе трябва да притежава качествата на 
своя вид и нали знаеш, че само чрез тия качества може да се 
отличи към кой род това семе принад лежи. Ето една велика 
истина, която отличава хо рата, животните и дърветата. Но 
самата истина отличава и человека в самаго себе си. Родени-
ят от плътта человек, в който плътта и кръвта господаруват 
в неговото сърце и душа не може да прояви качествата, чув-
ствата и мислите на един человек, роден от Бога, в който Ду-
хът има господство. За щото тези две души са от две проти-
воположни ес тества, несъвместими помежду си, гдето плът 
и кръв господаруват, духът не може да прояви бла готворни 
действия. Нито пък съзнанието на така ва душа ще може да 
хване и проумее духовните не ща на една душа, живуща в 
съвсем друга среда, в положение много по-високо, откол-
кото нейното. И затова е казано, че естественият человек 
не може да разбере нещата, които са от Духът, защото ду-
ховно се различват. И това е право и вярно. Вяр но е, защото 
е истинно, и думите на Господа пос тоянно се потвърждават 
ежедневно. Всички, които се приближават към Бога, трябва 
да претърпят на общо основание една вътрешна промяна. 
Това е общ неумолим закон на живота. По цялото негово 
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царство се забелязва същото правило. Всичките същества 
от най-малките до най-великите са под ложени на същото 
вътрешно променение. Не може нито една жива душа да се 
възкачи на една стъп ка по-горе, ако не се измени вътреш-
но и се пригот ви за по-висока среда, за по-високо положе-
ние. Това е общото установление в този временен живот, 
в когото промяната, видоизменението са свойствени нему 
като на живот начинающ. Обаче усъвършенствуванието, 
вътрешното самосъзнание, повдигането на душевния жи-
вот, чистотата на сър цето, благородството на ума, достойн-
ството на ду шата, светостта на волята са преимущества и 
при надлежат само на духовния живот на духовния человек, 
роден не от разстленно семе на человечески син, но от Бога, 
от семе свято. Нещата, които Бог е създал и наредил трябва 
винаги да спазват своя ред. Първом естественото, после ду-
ховното, пър вом видимото, после невидимото, както в едно 
учи лище, гдето обучението се почва с предметното учение 
и после се стига към чистото мислене на ума, тъй и тук пър-
вом окото, ухото и всяко друго чувство трябва да се възбу-
ди и упражни посредс твом пипане и усещане и тогава да се 
мине към вътрешното понятие на нещата. Сравнението тук 
е подходящо. По такъв един най-прост и осезателен начин 
трябва да почне всяка неразвита душа, в ко ято естественото 
има приимущество над духовното, понеже условията са та-
кива във всяко начало.

Обаче създадения за небето, непродолимо, вън от всяко 
препятствие трябва да излезе един ден от областта на ес-
тественото и временното и да навле зе в границите на вечно-
то, защото само тук се на мират всичките потреби за усъвър-
шенствуванието и пълното съвършенство на душата.

Тя трябва да се върне там, отгдето е излязла. И вдъхна 
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Бог на Адам от своето дихание и той ста на жива душа, обаче 
вторият Адам, който е от не бето, е сам Господ, който стана 
животворящ дух. Както за първия беше лесно и естествено 
да съгреши и да не може да удържи на обещанието и запо-
ведта, тъй за втория бе обратното истинно, който беше сам 
в сила чрез своя дух да възстанови това, което беше изгу-
бено и да примири единството на живота, защото в самото 
начало, когато Адам бе ше създаден, той беше и предпазен 
от всяко паде ние и подхлъзване, за да няма злото място да 
се загнезди в неговата душа, но понеже той намери сам от 
опит, че това негово състояние не му е под ходящо и не му 
произвежда никаква приятност, той поиска от Бога под-
ходящ другар. Всичко това показва, че той не беше още в 
състояние да оцени общението на Бога със себе си. Той не 
беше още духовно развит да проумее духовния напредък. 
Той беше жива душа, но не и жив Дух, той пред почете ду-
шевните чувствувания и облаги пред ду ховните. Той видя 
в естествения свят, че по-долни те твари от него ходят две 
по две и като че да има ше известна връзка помежду тях и 
известна прият ност в скритото това общение, той поиска 
от Бога по същите подбуждения да има и той на себе си дру-
гар подобен, но в този именно другар той не виждаше, че се 
отваряше вратата на неговото паде ние. Тази другарка, коя-
то беше жената, трябваше да предизвика всичките страсти, 
които спеха в не говата душа и Бог знаеше, че той не ще бъде 
в със тояние да стане господар на себе си и че той сам се об-
рича на страдания. Защото дървото на познание на добро и 
зло беше жената, от което му беше запретено да не вкусва от 
по-после. Изкушението вече стоеше пред него и Бог тряб-
ваше да му възбрани със заповед да не вкусва от него, защо-
то в който ден вкуси, ще умре. Но можеше ли той да стои 
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пред такова едно дърво, толкова приятно на глед без да вку-
си неговите приятни плодове? Не. Това беше невъзможно в 
самото естество на Адама. И жената го убеди най-после да 
вкуси от този плод, като му даде един пример, като му пред-
ложи съб лазнителната награда, че ще стане подобен на Бога 
да познава всичките неща и че ще бъде в сила да си създаде 
сам потомство и да се радва и възпри ема от него всичките 
бъдещи почести.

Това е повече, потвърди тя, отколкото да сме двама и 
вечно да се движим насам-натам в тая гра дина, отколкото 
да станем обладатели на цялата земя и нейните богатства. 
Бог предвиждаше бъде щето, и когато още издаде своята 
заповед, за да опита Адама, каза му: Отнине плодете се и 
мно жете се, обладайте земята и напълнете я. Но мо жеше ли 
той да напълни земята и да я обладае, без да престъпи за-
поведта, без да вкуси от плода на познанието на доброто и 
злото, и без да разбе ре тоя вътрешен смисъл на живота? Не. 
Животът беше такъв, че в неговите граници не можеше да 
се вмести това, което беше възприел. В него вече жи вееше 
една жива душа, събудена, надарена със съждение, която ис-
каше всичко да вкуси и опита, па било то добро или зло, 
не вредеше за него. Сти гаше той само да постигне своето 
желание. Е,то най-забележителният момент на падението и 
зло щастния път, по който се промъкна злото и влезе в жи-
вота с всички свои последствия и ужаси. Ли цето на земята 
трябваше да се запали от огъня на пъкъла и да се промете 
един ден с всичките свои грехове и престъпления.

Невъзможно беше за Адама да стори правдата. Господ 
предопредели сам да се въплъти и да изведе страдающето 
Адамово потомство от земя та на робството. И затова Гос-
под казва, че които се сподобият с бъдещия век и с живо-



–– 190 ––

та на възкре сението от мъртвите, не ще се женят, нито за 
мъж ще отиват, но ще бъдат равноангели. Злото вече не ще 
да има място, защото всички, които са вече из купени чрез 
силата и словото на Господа, като са опитали и вкусили 
всичко и са научили от дълбо ка вътрешна опитност и знаят 
вече последствията, които проилизат от всяко желание, от 
всяка пос тъпка, ще отхвърлят бремето на греха и престъп-
лението, което може да ги вплита, и което може пак изново 
да произведе тяхното падение. Но ду ховният обаче человек, 
не може да прави грях, по неже самият грях е нещо несвой-
ствено нему. Гре хът и измамата не могат да намерят никаква 
поч ва в неговата душа да растат. Той е свободен от тяхното 
влияние и примамка, както сам Бог е сво боден, защото каз-
ва на едно място Духът Госпо ден, че всякой се подмамва от 
собствената си похот и желание, което като се зачне, ражда 
грях, а грехът, като се извърши, ражда смърт.

Тия вътрешни произшествия на душата са вер ни. – На 
какви основания? – Ето на какви. Всяка сила, или благодат 
иждивена, без да принесе плод достоен за храна на душата, е 
непоправима загуба за самата нея. И известно ти е, че всяка 
душа, ко ято харчи, без да припечели, е осъдена на страда-
ния, на лишения, временни и вечни. Това е истина, която 
не носи противоречие в себе си. Не всякой, който ми казва: 
Господи, Господи, ще влезе в цар ството Божие, но който из-
пълнява волята на Отца ми. Мислиш ли ти, че когато Гос-
под говори, него вите думи няма да се утвърдят? Не.

„Небето и земята ще преминат, но не и моите думи“. 
Пази се прочее от всяко учение, което разтлева, което ос-
порва Божията истина. Всичко ще премине, всичко ще се 
забрави, що са казали человеците, но истината на Господа 
Бога твоего ще стои вечна, като стълб непоколебим, като 
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основание, на което цялото небе е съградено. Не може онзи 
да е роден от Духа на истината, който върши грях, в ко-
гото лъст и похот владеят и господствуват. Не мо же такъв 
един человек никога да влезе в царството Божие. Не може 
такава една душа никога да се развие и достигне до своето 
съвършенство и да да де плод достоен. Такава душа, такъв 
человек е по добен на житен клас без зърна. Може ли такъв 
клас да продължи живота си или живота на своя род? Не, 
по никой начин. Ето защо е казано, че не честивите ще по-
гинат, грешните ще се отсекат от земята на праведните. Ето, 
в това действа сам Гос под, който прилага сам и изпълнява 
своя закон. Няма никой да избегне неговото наказание. Той 
е праведен и свят и прави съд на всяка постъпка, над всяко 
дело и ще произнесе своята присъда един ден. Ако милост-
та му е голяма, то и правдата му е подобна. Ако любовта му 
е велика, то и святостта му е на равно също. Колкото е благ 
и снизходите лен да помилва една кающа се душа, толкова е 
строг и праведен да осъди един стар грешник, зако равял в 
злото. Но тия неща не са за теб най-важни те – да знаеш по 
кой начин Бог може да помилва и опрости и по кой начин 
може да осъди и погуби. Важното е твоето спасение и въз-
раждане, обновление и усъвършенствувание в пътя Госпо-
ден. Важ ното е твоето просвещение, да познаваш истината, 
която е сам Бог. Това вътрешно познание трябва да търсиш 
у него и да се облечеш ти сам. Тогава непременно служение-
то ти ще е благоугодно Богу. Делото на ръцете ти ще е при-
ятно пред неговото лице, защото, ако струваш волята му, 
тъй както сам Господ, то ще бъдеш и послушван винаги и 
по всяко време. И не ще има нещо невъзможно за те бе. Ще 
повикаш и ще ти отговори, ще попросиш и ще възприемеш. 
Ето това е великото Божие бла гословение, да бъдеш винаги 
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благоприятен пред Бога. А не е ли това най-великото благо, 
да можеш винаги да струваш това, което духът желае. Да, то 
е именно служенето на Духът.

Ето осветлих те върху един предмет толкова важен и 
потребен за твоя духовен живот. Това, ко ето съм ти казал, 
не е за света, но за теб самия, защото от дълго време виж-
дам твоите затрудне ния, неизходимия път на твоите уси-
лия. Постоян ното ти падане и ставане произведе милост и 
съ жаление в духа ми. Казах си, тук е една душа, ко ято ме 
търси, която се лута в мрака на невежест вото, която посто-
янно търси виделина и изходно място от безизходното по-
ложение на този време нен живот. Прострех тогава ръката 
си като зас тъпник баща, като брат, като приятел и те хванах 
без да ме познаваш, и те поведох към мястото на спасение, 
към дома на избавлението. Ти беше един, който се давеше в 
бурното море на живота, видях те и хвърлих въжето на спа-
сението, за да се избавиш. Благоустроих пътя ти, приготвих 
всич ките средства, които са ти нужни, за да се учиш и въз-
питаваш под моето ръководство, стъпка по стъпка трябва-
ше с теб да вървя и да те пазя, да не се подхлъзнеш и паднеш 
и всичко, което душа та ти желаеше за тоя свят да придобие, 
сторих, да ти дам възможност да опиташ всичките благи и 
горчиви неща. Запознах те с всичките приоми на знание-
то и дадох полет на ума ти да се качва и слиза до най-висо-
ките места, които на человека са позволени, и при все това 
гледах с учудване, че и това те не задоволи. Духът ти не е 
спокоен. Ти търсиш това, което не се намира нито в твоя 
свят, нито в тоя живот. Днес е вече последния ден на кур-
са, който завършваш. И ще трябва да държиш изпит пред 
мене. И ако минеш благополучно, ще те въведа в една нова 
област, в един нов живот, до сега за тебе непознат, и там ще 
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те науча на всич ко, и ще ти покажа как трябва да действаш и 
ра ботиш. Ако разбираш значението и духа на тези думи, ти 
си постигнал пътя ми, приближил си се до мене и действие-
то ти на вярата ще произведе онова вътрешно променение. 
Защото без вяра не възможно е да се угоди на Бога. И тъй 
като зна еш истината, остава ти да я възприемеш, и когато 
я възприемеш, ще се ознамени денят на твоето раждане в 
Бога. И когато се родиш и влезеш в но вите рамки на Божия 
живот, ще познаеш, както си познал.

Дек. 22 1901

Непостижимите неща на человека са постижи ми за Бога. 
Бог започва от там, гдето всяко уси лие пада и всяка сила чез-
не.

Нещастията са признак на неговото присъст вие. Безна-
деждието, упадъкът са предизвестители на неговото идване. 
Така говори онзи, който ме е пратил да събщя това. Милост-
та ми е била вина ги милост истинска, верността ми е била 
винаги верност непоколебима. Когато любовта се съвземе, 
тя свършва всичко. И сега тази любов работи. И ти трябва 
с търпение да чакаш идващето благос ловение. То е толкова 
велико, че ще изпълни все цяло душата ти. И сам Господ ще 
присъствува с Духа си.
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РАЗГОВОР ШЕСТИ 
 

8 юли

Положи всичко в сърцето си, което съм ти ка зал до сега, 
защото времето ще оправдае моите ду ми и ще потвърди 
истината, която ти говорих по сърце, защото аз съм Ис-
тии, днес и утре. Ето вът решното възобновление, което се 
извършва в ду шата ти, ще видиш с твоето собствено око. 
Аз ще поправя мислите ти и ще възстановя силите ти, ще 
облека сърцето ти в мъдрост и знание и ще се възрадваш 
в моето спасение и животът ти ще мине от смърт в живот. 
Неверието на всяка душа е главна та спънка за спасението на 
всекиго от вас, и чудно е това ваше състояние, което сами си 
налагате от нехайност и леност. Много пъти, когато хлопам 
на сърцето ви, вратата е затворена и дръжката ръж дясала. 
Колко пъти, когато съм минувал, намирал съм, че спите, не-
брежни духом. Тялото и душата ви са били бодри, но не и 
духът ви и вътрешност та на сърцето ви, и ето една главна 
причина за за къснението на възраждането ви. Няма съмне-
ние, че това, което ти говоря сега, ти го чувстваш сам. Умът 
ти досега е бил зает с много неща, но не и с истината. Ти си 
желал много неща, но не и нещо особено, желал си всичко, 
а всъщност излиза ни що. Где са твоите мисли и желания? 
Где са отле тели? Какво е станало с тях? Каква промяна днес 
виждаш в живота си? Не е ли това цяла измама? Но бъди 
благодарен и признателен на Бога, че не е допуснал да из-
губиш душата си. И това е най-голямото добро, което ти 
е сторил. Когато един человек в тоя свят изгуби всичкото 
си богатство, а спасява живота си, може да се каже, че той 
нищо не е загубил, но напротив, е спечелил. Каква пол за 
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щеше да има за него, ако изгубеше живота cи, а спечелеше 
богатството си? Никаква. Това щеше да бъде цяла безсмис-
лица. Ето защо казва Господ на богатия: „Безумни, тази нощ 
ще изискам душа та ти, и на кого ще оставиш всичко това, 
което си припечелил?“ Така ще се случи всекиму, който не 
е богат в Господа, но в света. Богатството е душа та, и ако 
някой спасява душата си, той е богат, както онзи в тоя свят, 
който жертвува богатство то си за избавяне на живота си, 
защото животът може изново да припечели богатството, 
което е из губил, но самото богатство не може да припечели 
живота. В повестта на праведнаго Иова, Господ дава един 
добър и чуден пример за тебе. Разбери прочее съдържание-
то на тия думи и не бъди неблагодарен, но благодарен. Ду-
шата ти, която Гос под е опазил и възлюбил, е най-големият 
дар, кой то някога Господ ти е дал, не е ли истина? Какво се 
ползва человек, ако света спечели, а душата си загуби? Това 
е ужасно зло, което може да споле ти едного человека. Да 
продаде, да разори най-ху бавото и най-драгоценното нещо, 
най-доброто съз дание, своята душа. Не е ли това най-голя-
мото бе зумие, което един грешник може да стори против 
себе си? Не показва ли това върхът на едно разстление, на 
едно върховно беззаконие против Бога и самият Дух, да по-
губи това, което е най-свято и съкровено в себе си. Не е ли 
такова едно поведе ние за осъждане, не е ли такава постъпка 
достой на за пъкала? Да. Ето неизцелимото зло на живо та. 
Което человек сам може да си нанесе, никой друг не може 
да му го стори. Никой не може да погуби живота на една 
душа, освен человек сам. Бъди благодарен, че Бог сам те е 
предопределил за спасение и затова работи и действа, за 
да из върши своето възнамерение. Определил те е, това е 
тайна съкровена, която само един Господ знае, защо имен-
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но върши това. Който чува гласа Госпо ден, трябва да слуша 
думите му и в това слушане се извършва онова благотвор-
но действие на Божи ето възобновление на душата. Както 
пролетното слънце и както пролетният дъжд действува бла-
готворно на растителния живот, така и идването на Духа 
Божий и неговият глас действат на человеческия дух. Колко 
добре това обяснява Духът Господен, който казва: „Като 
чуеш гласа му, ще оживееш.“

И ти сега сам, който слушаш моя глас и го въз приемаш, 
си жив и живееш живот, който не знаеш откъде идва. Но 
този живот е сам Господ на жи вота. Моят свят Дух те ожи-
вява, като ти говори, понеже е в непрекъснато общение с 
твоята душа, която диша и възприема Духът ми. Това е една 
ве лика и съкровена тайна на Царството Божие, коя то се 
съзнава и възприема. Духът е живота, това Господ казва и 
трябва да вярваме на думите му. Който слуша думите Божии 
и обръща лицето си към него в молитва, всичко му става 
ясно. Знание то, мъдростта идват в душата му непосредстве-
но, както виделината. И Господ се възцарява, и живо тът 
придобива значение. Както е туй възцаряване на Господа, 
то е подобно на възцаряването на слън цето над деня – нали 
това е приятно? Нали сърце то, което очаква деня, като 
види пукването на зората и приближаването на слънцето 
на деня, ра дост изпълня цялата вътрешност на человека? 
Та кова подобно състояние придобива духовно всяка душа, 
когато Господ се възцарява. Това ти е пон ятно. Истинска-
та виделина е Господ. Тия природ ни неща, които виждаш, 
са само знаци, емблеми и изяснения на духовните. Защото 
видимият свят в главните си черти е създаден по прилика 
на духов ния. Редът, порядъкът са взети отгоре. Естеството в 
съвокупността си е олицетворение на невидимия мир. При-
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родата изразява действията на всичките твари и създания. 
Тия наредби, тази велика сцена, тия действия на видимия 
свят са въздигнати за ва шето обучение. Които сте определе-
ни да наследите небето, за вас Господ е създал всичко това, 
за да ви привлече по-близо до себе си. И всичко вкупом 
служи като спомагало за по-горното и по-съвърше ното. Не 
са знаците, слоговете и думите, които да ват неговата при-
ятност и хубост, то е съдържание то, което е просмукано в 
тях, духът, който вее. Всички други неща са средства, стъ-
пала, помагала, удобства, улеснения, едно от друго по-прис-
пособими да пренесат божествената мисъл, която се отп-
равя към вас. И когато тази божествена мисъл проникне и 
се въдвори в най-съкровените станции на душата и предаде 
своето послание на Духа, об разува онази вътрешна връзка, 
която е изражение на видимата Господня любов. И какво е 
това поръ чителство, което един Божий пратеник донася от 
Бога до вашата душа, освен засвидетелствуване, че неговата 
верност, неговата милост, благост за вас не се е изменила. 
Не е ли той, който постоянно из праща своите уверения на 
твоето сърце, че нещастията, които са ви постигнали, не са 
някои знаци и предсказания, че връзките на съюза са се скъ-
сали помежду него и тебе и че Бог е отвърнал лицето си от 
тебе, и е като неприятел? Не. Напротив. Той иде да ти даде 
удостоверение, че бурята на този свят, която е строшила 
някой клон на живота ти, пороят, който е оголил корените 
на дървото ти, или сланата, която е опарила някой и друг 
лист, ще се преобърнат за твое добро. Счупеният клон каз-
ва: той ще ме присади с по-добро клонче, ого лените корени 
той ще покрие с много по-добра пръст и ще тури наоколо 
им много по-добра почва, която ще обгради и запази, а на 
мястото на повех налите листа той ще направи така, че да 
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прораснат нови, много по-хубави от предишните, които ще 
са за изцелението на всички твои болки. И сега, кога то сам 
този, който държи юздите на всичко в тоя свят, ти обещава 
своето съдействие и своето бла гословение, питам има ли 
място за съмнение? Не. Това е тъй вярно, както че земята 
стои на своите основания и небето я покрива като дреха 
със свои те благословения. В какво има ти или някой друг да 
се съмнява в Божията благодат? В нищо. Не е ли самият ти 
живот едно постоянно свидетелство, че Господ е милостив 
и добър винаги? Ако не бе ше всеблаг, би ли ти дал да ми-
слиш, да гледаш, да слушаш, да действаш? Или да вършиш 
това, което желаеш? Би ли позволил свободно да си повди-
гаш очите и да го призоваваш като приятел на помощ? Кой 
от земните владетели е дал някога такава сво бода на своите 
поданици, за да могат всякога да имат достъп до него? Той е 
само Господ, който е сторил това, който е навсякъде, на ко-
гото окото е всевиждащо, които претегля и оценява всички 
пос тъпки.

Но вие се бъркате като се трудите да ускорите божиите 
работи. Може ли една жена да роди сво ето дете преждевре-
менно или може ли да роди ня колко деца в една минута? 
Ако за земните работи като раждането се изисква опреде-
лено число дни и месеци, за да се изпълни числото на вре-
мето, кое то зачатието изисква, колко повече божиите рабо-
ти изискват това пълно съблюдение. Но казвам, една жена 
може да роди преди време и после вре ме, но и двата случая 
са гибелни за детето. В пър вия, смъртта очаква детето, във 
втория, смъртта поглъща детето още вътре. Ето защо тряб-
ва да се правят наблюдения. Ако сега разбираш съдържа-
нието на моите думи, мислите на моя Дух ще съу меят да се 
съобразят с волята ми, така говори Господ. Ако познавате 
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всичките знаци на тая кни га, която е написана и разгада-
на пред тебе, която съдържа цялото небе и цялата земя, ти 
щеше дос та отчетливо да четеш във всичкото минало и бъ-
деще, което е отпечатано и написано на нея, за тоя свят и за 
оня, ти щеше да разбираш езика на не щата, които говорят и 
свидетелствуват сами за се бе си и за истината.

Попитай оня червей защо се влече, и той ще ти отгово-
ри защо, но ти ще разбереш ли тази загад ка – защо пълзи 
и се влече, и каква облага той на мира в това? На тебе ти се 
вижда това пълзене безсъдържателно, безсмислено, но аз ти 
казвам, че то има в себе си толкова съдържание и толкова 
смисъл и важност, колкото обръщането на земята към слън-
цето. Този червей извършва една почтена работа, макар и 
унизен до пръстта. Ако го по питаш защо е избрал този жи-
вот, той ще ти отго вори, но ти, който се съмняваш в Божии-
те думи, ще се усъмниш и в отговора на червея. Той може по 
някой път да прегризе някое коренче или лис то, или някое 
твое дърво от градината ти, но ти трябва да го извиниш, за-
щото това му е работата. И благодари се, че той със своето 
видимо нехайс тво те е научил на много уроци.

Той не роптае, винаги е доволен. Ако го сма жеш и стри-
еш, той с търпение приема своята участ и не те мрази за сто-
реното му зло. Ако и да го из хвърлиш от мястото му, той с 
благодарение отива на друго място, като ти казва: Человече, 
не съм ти сторил зло. Земята е Господня и аз изпълнявам 
своя дълг, макар на тебе това да не ти е приятно. Пред тебе 
аз съм престъпник може би, но не и пред своя създател. Ис-
кам да ти кажа – моята храна е пръстта и както виждаш, не е 
твърде бо гата, но съм благодарен. Но искам да ти напамня, 
че ако служиш на света, ще те изям и да не ми се сърдиш, 
ако един ден се отзова и почна да човър кам твоята мазни-
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на. Това е моята длъжност от Бо га дадена, да постъпвам 
тъй с всички, които се крият в тази земя. Ако ти е свидно 
и се гнусиш от това мое ужасно присъствие в тъмнината 
на нощ та, когато си легнеш в земята да си починеш, как-
то мислиш, отсега ти казвам, человече Божии, ако и да ме 
считаш за враг, вземи крилата на твоя свят дух, който Бог ти 
дава и лети към дома на не бето, защото там е най-доброто и 
най-безопасно, благословено място гдето нито червей, нито 
молец, нито крадец се приближава.
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ПРЕДГОВОР

Когато ученикът победи изкушенията, той се ражда в 
духа. Тогава се отварят две чакри – говоря за третото око и 
сахасрара  – наречен от Учителя центъра любов към Бога  – 
това дава едно голямо предимство на окултния ученик да 
изучава Космоса вътрешно и да разговаря с ангелите...

Някои ме питат виждал ли съм ангели. Виждал съм и съм 
имал стотици разговори с тях, но сега нямам идея много да 
ви говоря за това. Пък и няма да ме разберете, защото този 
опит е мой, а аз искам и вие да имате свой опит – но първо 
трябва да станете окултни ученици, които не познават съмне-
нието, страха, омразата – които са над астрала.

Има формули, чрез които може да се изучава и наблюда-
ва животът на ангелите. Колкото повече се пречиства човек, 
толкова повече се среща с ангелите и научава небесни неща. 
Учителят казва; че да се изучава животът на един ангел е 
по-интересно от животът и историята на цялото човечество, 
само когато ученикът придобие свещения огън, започва да 
вижда в невидимия свят. Когато ти мразиш, ти виждаш ада и 
безсмислието на живота. Това е заслепяването – омразата не 
позволява да виждаш. Само който обича – вижда. Любовта 
дава светлина, с която се разрешават въпросите на живота. 
Тия, които обичат истината; са на небето и летят, а тия, кои-
то сa на земята, крилата им са счупени – но сега те отново се 
учат да летят – те възстановяват волята си – красиви са тези 
старания, които възвръщат крилата,

Великото учение на Учителя, което по своята същност е 
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универсално, възстановява първичния живот – Великата ди-
намика. Трябва да предупредя, че нашето учение не се разкри-
ва на всички, макар, че е толкова красиво и дълбоко. Скоро 
при мен идваха хора от църквата, група хора и хвърлиха много 
проклятия срещу мен и Учителя, разбира се, проклятията не 
действуват, но ние на такива ангели не разкриваме същността 
на нашето учение. Ние грешка не правим в това отношение. 
Има три вида ангели... Всеки трябва да знае това – земни, ду-
ховни и божествени. Като казвам всеки, това се отнася до все-
ки, който се занимава с тези въпроси. Земните ангели са падна-
ли, понеже са потъпкали Божественото в себе си.

Красотата на живота се намира в духовните и божестве-
ните ангели и аз искам най-много да говоря за тях. Без да ос-
ъждаме земните, тях просто ще ги оставим настрани...

Как се хранят ангелите? Като правят добро, те се хранят 
духовно. Основният елемент в тяхната храна е любовта. Лю-
бовта е изобилието на живота. Ангелите живеят в любовта и 
поглъщат този живот, той се излива в тях и ги изпълва. Всъщ-
ност това е животът на Бога. Ангелите се хранят вътрешно... 
те получават този живот отвътре – от Великото Божествено 
начало, Великото вътрешно начало. Ангелът е всякога неиз-
менен на Бога, при всички изпитания.

Отново искам да се върна на основния елемент на живо-
та – любовта. Човек е изпратен на земята, за да развие висша 
любов към Бога, така, както е при духовните и Божествени 
ангели.

Ангелът е щастлив, понеже е приготвил вътре в себе си 
божествени условия за вселяване. Поради чистотата си, анге-
лите имат в себе си вътрешна сила? Ангелът побеждава всяко 
зло, защото той работи с абсолютния закон на вярата... само 
чистите получават енергия от духа, с която побеждават злото. 
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Щом обичаш Бога и ангелите, ще те обичат... Щом Бог живее 
в тебе, ангелите често ще те посещават... Щом в теб има бо-
жествена любов, ти ще бъдеш като магнит за ангелите, защо-
то ангелите винаги се стремят към своя първоизточник, към 
своето начало.

Когато те обича ангел, той усилва твоята воля, твоята 
светлина, твоя морал – той просто те изпълва със своя живот, 
със своя мир и хармония.

Когато те обича човек, ти постепенно губиш силата на 
своята воля, силата на своя живот и светлина... т.е. ти се обез-
личаваш, ти остаряваш и погрозняваш – това е любовта на 
сенките и призраците... Ангелската любов е чиста, а чистата 
любов е недостъпна за разрушителните сили на природата – 
всичко чисто се пази от Бога...

Ангелската вяра е неизменна  – тя изтича от дълбокото 
познаване на духа.

Ангелът е изграден от светли мисли, това е неговата кре-
пост, това е неговото духовно тяло. Ангелът винаги пази чис-
тотата на своите мисли, той е винаги буден за словото.

Ангелите са слуги на любовта – те знаят на кого слугуват, 
те знаят, че има само един господар. Ангелската любов разпи-
лява злото, понеже чистата любов“ има съвършена динамика. 
Злото се побеждава с динамика, а любовта, казва Учителят, 
е всякога динамична... това определя постоянно разрушение 
на злото... съвършената динамика е съвършено оръжие.

Ако ангелът има условия да влезе в тебе, той ще устрои 
съвършено твоя живот. Спомням си, когато съм се прибли-
жавал до ангелите... тяхната вътрешна красота ме е изумява-
ла... Разговорите ни бяха свещени, изпълнени с красотата на 
великия и първичен живот. Никога няма да забравя ангел-
ското ухание.
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Ако ангелите нямат условие да влязат и да живеят в тебе, 
ако вратата е затворена за тях, дяволите много ще ви мъчат, 
докато се възстанови отново първичната разумност, която 
всъщност е най-важното условие.

Чистотата на ангелите определя чистата енергия – тази 
енергия е ключът на абсолютния свят; тази енергия осво-
бождава човека от всички ограничения. Аз съм наблюдавал 
как ангелите воюват със злото... Те имат много методи..-, „но 
преди всичко те воюват със своята енергия. Те я насочват 
към злото чрез силата на своята воля, а ние знаем, че чиста-
та енергия е всепроникваща, това, което прониква – прео-
бразява... Там, където има проникване, има и завладяване. 
Колкото по-голяма е чистотата, толкова по-голямо е про-
никването... Чрез принципът на проникването Бог владее 
над всички същества. Ако ангелът проникне в човека, ще 
има преобразяване. Ангелът може да влезе и да учи човека 
вътрешно, но все още малко са хората, които могат да дадат 
идеални условия на ангелите да се вселят в тях, да живеят 
в тях и да ги учат. Ангелът се вселява само там, където има 
много силен стремеж, там, където има чистота в мисли, же-
лания и постъпки.

Ангелите бягат от полъха на всичко отрицателно  – за-
вист, омраза, критика, ревност, лъжа. Това са задачи, които 
хората трябва да разрешат, защото лошите качества са вхо-
дове на злите духове – това са психическите разбойници. Те 
главно ограбват енергията и с това изтощават хората... Ан-
гелите винаги помагат, те винаги внасят енергия, те винаги 
повдигат. Този, който може да стане свободен от греха, той 
става и свободен от света и ограниченията, наречени време и 
пространство. Свободата е същността на реалния свят, това 
е свят без граници. Ангелите са чисти духове и затова им се 
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дава да проникват в реалността. Ангелите проникват и във 
време и пространство, за да помагат на хората.

Чистият живот се изявява като висша любов. Такъв жи-
вот не се нуждае от ритуали и обряди, защото действията на 
любовта са действия на Бога. Любовта е свят, който пре-
възхожда всички науки и религии. Любовта е свят извън 
времето и пространството. Докато лъжата е ограничен свят, 
тя е затворена във времето и пространството, тя е затворена в 
илюзията... Истината е символ на чистото съзнание. На това 
съзнание света не оказва никакво влияние. Светът още срича, 
той още не знае да говори, не се знае още Божествения език. 
Не случайно Учителят казва: Говоренето на хората в сравне-
ние с ангелския говор е като гръмотевици... Аз съм слушал 
как говорят ангелите  – всяка ангелска дума ухае, има един 
особен аромат в ангелските думи... Ангелските думи трептят, 
светят и пречистват. Има думи, които топлят, има думи, кои-
то осветляват. Ангелите воюват с трептенията. Трептенията 
са оръжие на живия огън, на живата светлина. Защо всеки 
човек търси истинската любов? Защото тук сияе животът – 
първичният живот. При истинската любов енергията се по-
вишава. Ако човек няма енергия, той няма и живот.

Ангелите са отворени само за висшите влияния, а дя-
волите, само за низшите. Светлата мисъл е криза за дявола. 
Дяволът, например, се измъчва, ако направи безкористно до-
бро – това не е неговата същност: Когато човек започне да 
пречиства своя живот, дяволите в него стават недоволни, за 
тях вече става тясно и мъчително.

Да медитираш в истинския смисъл на думата, значи да 
се чистиш духовно. Да медитираш, значи, да се храниш с 
любов, мъдрост, истина...

Основната храна на истинските хора, а също и на анге-



–– 208 ––

лите, е любовта – живата вода. Ако пиеш любов, душата ти 
диша особен живот. В този живот злото се чувствува натясно. 
Медитацията е един прекрасен метод, но трябва да вървиш 
по пътя на пречистването, за да се домогнеш до истинската 
медитация. Ако мразиш, ако завиждаш, как може да медити-
раш и как можеш да възприемаш висшите влияния.

Чистотата е късият път за постигане на Бога. Чистотата 
е късия път за постигане на свободата... Само свободният 
може да прониква в истината. Свободата, това е най-краси-
вия живот, защото свободата, това е живот в духа. За ангелите 
не съществува свят и място, а вечност и вечни отношения... 
т.е. безсмъртни отношения. Чрез чистотата ангелите осъзна-
ват своята сила и мощ. Чрез чистотата ангелите са свободни 
от земни вериги... т.е. от земни заблуждения. В ангелския свят 
думите страх, омраза, завист, студ, са непознати... Ами знаете 
ли как звучи думата пенсия в ангелския свят – тя е цяло чудо...

Ангелите винаги светят... тяхното битие е чиста светли-
на. Земните, т.е. падналите ангели просветват само от време 
на време, това са малките празници за тях. Ангелът е чис-
то излъчване, чист образ на любовта. Това излъчване е из-
вън време и пространство. Чистотата е висша духовна сила, 
висша преобразяваща, т.е. алхимическа сила. В този смисъл 
чистотата е оръжие – духовно оръжие... без тази висша сила, 
злото винаги се промъква и черпи енергията. Нечистотата 
трябва да умре – така и злото ще умре. В чистотата, в анге-
ла, няма вход за злото – злото няма никаква възможност за 
проникване. Да тръгнем по пътя на пречистването, значи да 
тръгнем по пътя на висшия свят.

Идва времето на жътвата  – нечистите няма да могат да 
понесат часа на духа – те ще останат назад. В своето развитие, 
те са негодни за новата раса. Казвам: само чистият ще устои 
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на истината, на нейния огън, защото чистотата е огнен прин-
цип. Чрез чистотата вие сте в безопасното поле – каква наука, 
или религия могат да ви помогнат, ако не сте чисти. Истина-
та е огън, който ще разпилее всичко нечисто. Нечистият не 
може да се съедини със словото, което дава живот. Животът 
за нечистите винаги е бил тежък, защото Бог не присъствува 
в нечистия живот, но в ангелския живот красотата е така пъл-
на, че този живот надминава всички изрази – в този живот 
участвува Бог.

Новият живот започва още оттук, на земята и сега. Щом 
си нечист, винаги ще имаш много желания и то ненужни – 
те са твоите препятствия. Що се отнася до пречистването, 
ще ти кажа – ти само реши сериозно да се пречистиш – има 
много помагачи и видими, и невидими – те чакат твоето ре-
шение и твоя стремеж. Оправянето на tboя живот започ-
ва от малките работи. Щом си нечист, лесно ще паднеш в 
омразата  – това значи да пиеш духовна отрова. А знаете 
ли какво пият ангелите?  – Любов. Живата вода, наречена 
още еликсира на живота. Ще се раждаш и ще се прераждаш, 
докато се научиш какво да пиеш и какво да ядеш. Земният 
хляб отново трябва да стане небесен, но човек трябва също 
да се промени. Физическото тяло трябва да се разтопи, как-
то снега и ангелът трябва отново да се облече в своята лъчис-
та материя – това е Възкресението, това е новото съзнание, 
това е новият живот. Който пие живата вода, е озарено съ-
щество. Той свети, знаете ли каква вътрешна красота има в 
него. Това е пътят на ученика. Ако можете да надникнете в 
тази красота, бихте се изумили. Това е пътят на учениците 
от Бялото Братство. От чистота към святост и от святост 
към съвършенство.

Тази книга е една дълбока и свещена благодарност към 
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моя Учител, който е известен в света под името Беинса 
Дуно... Петър Дънов.

Нека тази книга освети пътя на земните ангели и им по-
могне отново да се върнат при Бога. Да се прослави Бог в 
Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията 
любов.

Елеазар Хараш, май 1992

ЖИВОТЪТ НА АНГЕЛИТЕ

С възвишено настроение просто се качваш при ангелите 
и се ползваш от енергиите, знанието и силите на ангелския 
свят.

Светлината на очите иде от ангелите.

Дали Висшият свят и Бог живеят в тебе, се познава по 
светлината, която излиза от тебе.

Господи... нека Ангелът на вдъхновението ме посещава 
всеки ден.

Бог е скрит и от погледа на ангелите.

Едно ангелско чувство струва повече от 1000 човешки.

Ангелът помага на хората незабелязано... като че ли човек 
сам си прави всичко.
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Не може да мислите правилно, ако не сте в хармония с 
ангелите.

Когато ние говорим най-логично, ангелите и серафимите 
се хващат за корема.

Как се хранят ангелите? С порите си те черпят жизнената 
енергия.

Животът на един ангел е по-интересен от цялото чове-
чество.

Светлината в слънчевата система се дължи на ангелите.

Корените са човешката любов, клоните са ангелската 
любов, а плодовете са Божествената любов.

Ангелите са тези, които съобщават висшите знания.

Сърцата и умовете на ангелите пламтят от любов.

Когато ангелът ти говори, в тебе настава дълбок мир.

Ако вървиш по правия път, постоянно ще просвет-
ваш.

Чрез цветята ангелите говорят за ония светове. Цветове-
те и уханията са ангелски говор.

Ако не си радостен, значи не владееш науката на анге-
лите.
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Ангелите са духове – служебни.

Нашите души са в тяло. Ангелите са безтелесни – те леко 
летят навсякъде.

Леките и светлите неща летят нагоре... тежките падат на-
долу. .

Ангелите имат задача от Бога да сътрудничат на хората.

Любовта преобразява човешките клетки в ангелски.

Благодарността е ангелско чувство.

Човек мисли и чувствува чрез ума и сърцето на ангелите.

Когато човек работи за Бога, винаги има небесни пома-
гачи.

Между ангелите брак не съществува.

Ако горе два ангела си кажат груба дума, от тях помен 
няма да остане.

Ангелите разбират дълбокия смисъл на природните за-
кони.

Само за миг ангелът преброжда цялата вселена. 

Всички хубави настроения са под ангелско влияние.
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Защо лицето на любящия човек свети и е красиво? Защо-
то ангелът е в него.

Ангелите постоянно ни говорят.

Вдъхновението е посещение от ангелите.

За женитбата... В красивата мома влиза един ангел да из-
пълни определената си задача – тогава красотата на момата 
става пленителна, покоряваща и се явява женитбата.

Това, което човек прави с гласа си, ангелът го внушава 
тихо.

За да ви посещават често ангелите – това зависи от вас.

Само мислете за ангелите – те ще дойдат. Мислите са Бо-
жия сила.

Светлата мисъл, която ви посещава е небесна гостенка.

Светлата мисъл е от ангелите, които ви обичат.

Гласът на ангелите винаги внушава радост и мир.

В дълбокия мир ще чуете гласа на ангелите. Това, което 
внася тревоги, е дяволът. Ангелите са победили всички из-
кушения.

Трябва да разширите съзнанието си, за да дойдат ангели-
те и да ви посетят.
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Щастието започва от царството на ангелите. Слушайте 
небесния глас, а не земния.

Винаги, когато мислиш, чувствуваш или постъпваш, гле-
дай дали ангелите те одобряват.

Ако си одобрен, ще познаеш това по малката вътрешна 
радост.

Да умреш за низшия живот, значи да се родиш за ангел-
ския – висшия живот.

Когато ангелът се проявява, дяволът изчезва.

Трябва да си чист, за да влезе Божественото в тебе.

Ако живееш чисто, ще разбереш всичко останало.

Пречистеният ум и сърце са абсолютен ключ.

Ако се настроиш на вълната на ангелите, херувимите, се-
рафимите, ще научиш чудни неща.

Когато призовеш ангела, той идва... Ако не го призовеш, 
идва дяволът.

Кога човек пропада? Когато дяволът се настани в него. 
Кога се издига? Когато ангелът се настани в него.

Ангелите са постоянно до нас, само ги призовете.
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Ангелите се застъпват само за ония, които се молят и упо-
вават на Бога.

При концентрация на мисълта, ангелите веднага ид-
ват.

Ако ангел види, че вълк яде овца, той никога няма да каже 
„Защо я изяде?“, а ще каже: „Изяде ли я? Сега чакай кармата.“

Ангелът знае, че не може да измени вълка и устройството 
му.

Всеки ангел е на възраст милиони години и е винаги 
млад.

Всяка красива мисъл е пошепната, от един ангел.

В човешкия свят е така устроено, че радостта бързо 
свършва, а в духовния няма край.

Ангелите наблюдават вътрешните неща в човека – копне-
жите, стремежите.

Ангелите, са удостоени с постоянно щастие.

Ангелите живеят във вечността, в безкрайната и неопи-
суема радост, а човек живее в ограничение – ад.

Смирението ви трябва да бъде като на ангелите.
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Когато живеете чисто, ангелът ще запали сърцето ви с 
една тъй гореща любов.

Ангелите се проявяват шепнешком, като така внасят 
своите възвишени идеи.

Ангелът е всеки, който върши волята Божия. Ангелите 
никога не искат да изпъкват.

Който пише, е изпълнител – вдъхновителят е друг.

Цветята са изложба на ангелите.

Методи за връзка с ангелите:

1.  Размишления върху живота на Анге лите
за тяхната мекота
за тяхната сила
за тяхното въздействие
за тяхната любов
за тяхната мъдрост
за тяхната истина
за тяхното служене
за тяхното смирение и т: н.

2.  Любов към тях... Когато имаш любов към едно същество, 
то ще ти се изяви... създават се условия да го видиш и го-
вориш с него.

3.  Любов  – общение  – това общение има голям резултат. 
Най-напред трябва да се запознаеш със своя ангел-хра-
нител.
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Цветята са връзка между ангелите и хората.

Уханието не е от цветята, а от разумните същества.

Степените на ангелите се определят от степените на тях-
ната любов.

Ангелът върви тихо след човека и го съветва какво да 
прави.

Ангелите живеят чисто... Когато живеете чисто, всички 
тъмни сили ще бягат от вас.

Всичко, което човек прави, първо го знаят ангелите горе, 
а после и долу на земята..

Щастието е качество на ангелите.

Окултният ученик побеждава, когато призове силите на 
небето.

Падналите ангели са упоритите синове на Бога.

Падналите ангели са оковани в гъстата материя да научат 
уроците си.

Мозъкът на ангелите по интензивност на вибрациите е 
една могъща сила.

Ако застанеш до един ангел, как ще се почувствуваш?
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Ако имаш висша мисъл, ти се свързваш с висши съще-
ства.

Гласът на ангелите е тих и възвишен.

Има един въпрос, по който ангелите са невежи – що е 
скръб, страдание, мъка.

Светлината е изявление на ангелите.

Ако ангел ви погледне – той ви преобразява.

Ангелите се прекланят пред любовта.

Кой събужда човека? Оня, който се грижи за него.

Един ангел като направи грешка, десет хиляди години, не 
го приемат горе.

Един ангел има знанието на цялото човечество.

Ангелите сами се досещат каква е волята на Бога.

Ангелът не е способен да каже нещо отрицателно.

Човешкият говор в сравнение с ангелският, е гръмотеви-
ци.

От говора на ангелите се разпръсква светлина. За ан-
гелите няма смърт и прераждане.
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Тая интелигентност, която я има в растенията, е от анге-
лите.

Цветята са деца – картини на ангелите.

Най-низшият живот на ангелите, е по-висш от най-въз-
вишения живот на човека.

Имаш хубаво разположение – ангел те е посетил с ху-
бавите си мисли.

Някой път ангелите се вселяват в човека за 10-15-20 год. 
И работят чрез него.

Всички ангели се събират около онези, които имат 
възвишени стремежи.

Когато някой ангел посети човека, той става идеалист.

Ангелът може да лекува със своята мисъл от разстоя-
ние.

Слушай езика на ангелите – висшите трептения.

Ангелите са постоянно до нас, за да ни помагат.

Възвишеното настроение е пропуск за невидимия 
свят.

Просто нагласяваш мозъка ей на вибрации и влизаш във 
връзка с ангелите... т.е. настроение подобно на тяхното.
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Човекът е врата за невидимия свят. Чистата мисъл е 
достояние на ангелите.

Ангелите имат тела, високо организирани с лъчиста мате-
рия и голяма скорост на движението.

Ангелите и дяволите, това са две движения в противопо-
ложни посоки.

Ангелът винаги отговаря.

Красивия поглед на ангела показва, че неговия свят е ус-
троен.

Този поглед има ангелски вибрации.

Злато, сребро, пари, не са потребни на ангелите.

Ангелите се намират в тих покой на съвършенство и ра-
дост.

Ангелите са по-тихи от мълчанието и водата.

Чрез очите и носа човек е свързан с ангелския свят.

Разликата между ума на един ангел и един човек, е както 
между ума на един човек и една жаба.

Когато си при хората, първо трябва да ги обичаш, а после 
те... Когато си при ангелите, първо те те обичат, а пък ти ако 
искаш.
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Ангелите носят в себе си Великия живот.

Щом имаш светли мисли, приет си при ангелите.

Ангелът като срещне един човек, го изпълва със светлина.

На небето за един лош поглед може да те изключат за де-
сетхиляди години.

Ангелите имат само положителни мисли.

Цветята, това е прекрасния и мълчалив живот на ангели-
те.

Късането на цветята е осъждане на смърт.

Когато си в настроение, си под влияние на небето... Кога-
то си без настроение, си под влияние на земята.

Ангелът, каквото срещне по пътя си, го целува;

От ангелското сърце постоянно блика живот, любов, ра-
дост, мир.

Благодарение на техния импулс, хората живеят.

Ангелът как ще обиди някого, когато в речника му няма 
обидна дума.

Ангелите взети колективно, се наричат небе, защото те го 
образуват.
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Отличителното качество на ангелът е, че от главата му из-
лиза светлина.

Както ние наблюдаваме предметите, така ангелите на-
блюдават нашите мисли.

Божествения свят е невидим за самите ангели.

Ангелите обитават в света на творбите, творението.

Ангел значи улей – улей към долните светове.

Когато обичаш човека, той е като ангел за тебе... Щом го 
разлюбиш, той е като дявол.

Чистите не се занимават с нечистотата на другите.

Чистият е винаги, доволен.

Бъдещето на Ангелите зависи от връзката с нас.

Ангелът Господен се застъпва само за ония, които се мо-
лят на Бога.

Ангелите постоянно ни говорят. Всичко възвишено е от 
тях.

Красотата на ангелите е вътрешна.

Ангелът като слезе между хората, веднага се познава  – 
дето мине ангела, всичко се изменя.
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Когато ангелите пеят, слънцето свети и светлината идва.

Когато водиш тих и чист живот, ангелите често ще те по-
сещават.

Ангелите не боледуват.

Ангелите имат диплома за смирение, спокойствие, тър-
пение, въздържание, послушание.

Любовта е ангелско състояние, Ангелът е светлината 
на живота.

Недоволството е качество на дявола, а доволството е ан-
гелско качество.

От очите на ангела излиза нещо радостно и светло.

Свободата е от Божествения свят, тя даже не принадлежи 
и на ангелите.

При ангелите се ходи с възвишени мисли.

Ангелът говори с езика на радостта и светлината.

Дяволът винаги напада, ангелът винаги се брани.

Дяволът живее за себе си, а ангелът за другите.

Ангелът напада само по заповед на Бога и тогава се вижда 
могъщата му сила.
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Всеки живее, но кой живот е истинският? 

Ангелската любов е свободна от страсти.

Ангелът вижда само Божественото, положителното, кра-
сивото.

Подобното вижда подобното.

Когато те погледне ангелът, ти се разтопяваш.

Вярата е качество на ангелите.

Човек е същество, което се движи от тъмно на светло, а 
ангелът – от светлина в светлина.

Ако живееш чисто, ще познаваш ангелите.

Когато живееш порочен живот, дяволът е вътре, а ангелът 
е отвън.

Когато живееш чист живот, ангелът е отвътре, а дяволът 
е отвън.

Човек се учи, а ангелите служат.

Ангелите се намират в мислите и чувствата на човека.

В поздрава хората са външни, а ангелът е вътрешно акти-
вен.
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Хубавите чувства са ангелите в тебе.

Ангелът е винаги млад, защото от всичко се учи.

Методът за връзка с ангелите е да се мисли за тях – мисъл-
та подготвя връзката.

Човек е мислещо същество, а ангелът е разумно.

Мислите и енергиите на Ангелите образуват подсъзна-
телния склад на миналото.

Интуицията, това е нашепване на ангел-хранител.

Щастието блести в сърцето на ангелите.

Двама души, които се обичат Божествено на небето, се 
превръщат в една душа... т. е. в един ангел.

Скритото в човека е открито за ангелите.

Животът на ангелите е радост и Блаженство, защото той 
се състои само в правене на добро.

В ангелската любов е отхвърлена идеята за заслуга.

Ангелите имат голяма власт, защото служат на любовта 
безкористно.

След смъртта нищо не препятствува на светлите духове 
да стават все по-мъдри... Докато на земята има препятствия.
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Човек върви по пътя на мисълта, а ангелът върви по пътя 
на вечната светлина.

Светът на светлината е божествен свят, а светът на топли-
ната е ангелския свят.

Само любовта може да ви свърже с възвишените съ-
щества.

На небето отношенията са вътрешни и красотата е въ-
трешна.

При каквато и трудност да се намирате, ангелите ще ви 
помогнат.

Ангелите пазят всичко, което е свързано с Бога.

Вашите мисли постоянно привличат ангели или дяволи.

Трябва да нагласите мозъка си на ангелска вълна... т.е. на 
тяхното психическо настроение и чрез своята мисъл да ги 
привлечете.

За да възприемеш мисли от ангелския свят, трябва да си 
чист.

Светлите мисли влизат в човека, когато до него се докос-
не ангел.

Между ангелите няма неразбиране, то съществува 
само между хората.
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Трябва да възприемеш ангела в себе си, за да разбереш 
неговия живот.

Ангелът е нещо много по-високо от човешкия свят.

Един 70 г. човек разправял своята опитност... Някога на 
младини видял млада, красива мома с ангелско лице и с ан-
гелски поглед. Тя го погледнала и му се усмихнала – той за-
печатал тази усмивка в себе си и я носил цял живот. И жена 
имал, и деца имал, всички измрели, но погледа и усмивката 
останали завинаги в съзнанието му.

Божественото никога не изчезва, то е паметно – този кра-
сив поглед бил ангел, въплътен в момата... т.е. дядото е срещ-
нал ангел и не е могъл да го забрави...

Ангелите нямат нищо общо със смъртта. Ангелът е велик 
слуга на любовта.

Ангелът е любов. Затова той е в постоянна връзка с ра-
достта, мира, хармонията.

Ангелите са блажени, защото са се жертвали за Господа – 
те са му верни докрай.

Всички ангели са умрели за низшия живот и изкушени-
ята.

Ангелът е изобилен на радост, но не може да ни я преда-
де, защото не можем да я понесем.
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Радостта при ангелите е много интензивна, поради ка-
чеството на вибрациите.

Ангелите тайно ни посещават.

Ангелът е положителен, а дяволът е отрицателен!

Всичко положително носи живот, а всичко отрицател-
но – смърт.

Ти казваш, родил се е човек. Виждам, родил се е човек, но 
ангелите го виждат умрял.

Ангелът постоянно помага на хората, а дяволът постоян-
но пречи.

Ангелът говори само истината, затова е богат. Ангелът 
свети, защото живее в истината.

Чрез любовта ангелите са си осигурили прекрасен живот.

Ангелите всеки ден ни проникват с тихи и красиви ми-
сли.

Всички светли мисли са свързани с ангелите.

В света на ангелите всичко е живо и активно. Това е свят 
на вдъхновение.

В света на ангелите мисълта е много по-жива.
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Човек може да влезе в ангелския свят само ако има срод-
ство с този свят.

С възвишеност, със смирение, с любов, с мир... можеш да 
влезеш в този свят.

Красивите мисли са духовна баня.

Ангелът е изоставил низшия живот и затова има на раз-
положение целия свят.

Човек не може да влезе във висшия свят, докато не изо-
стави всичко отрицателно... гняв, омраза, завист, злоба, алч-
ност.

Ако вашите мисли и чувства са чисти, вие често ще вли-
зате при ангелите.

При смъртта тези, които имат чисти мисли и чувства, ще 
влязат в ангелския свят, а тези, които имат нечисти мисли и 
чувства, ще отидат при злото.

Колкото по-висш е един свят, толкова по-чиста е матери-
ята.

След смъртта чистите и безкористни хора се пробуждат 
направо в идеалния свят.

В ангелския свят светлината е интезивна. Там болест не 
може да припари. Веднага ще изгори.



–– 230 ––

Ангелите са светли поради техните желания.

Който вярва и умира с радост, той отива в ангелския свят.

Когато човек умре, той не разбира, че е умрял, освен ко-
гато ангелът го пробуди и му разкрие тайната, т.е. като му от-
вори духовните очи.

Ако човек умре покаян и с красиви мисли и чувства, ан-
гелът стои до него и никой не може да припари... Дяволите 
не смеят да се приближат.

Ако човек умрe непокаян и безверник, ангелът стои на-
страна! Тук дяволът има власт да измъчва човека.

След 40-я ден душата си взема сбогом с близките и отлита 
в небето със своя ангел хранител.

Ангелите са безсмъртни, те са извън времето и простран-
ството. А смъртните са във времето и пространството.

В речника на ангела думата смърт я няма.

Науката иде от възвишените области на невидимия свят.

Физически ти можеш да живееш на земята, но с ума и 
сърцето ти можеш да живееш във възвишените светове.

Истинската наука иде отгоре, от невидимия свят.

На земята ще работиш, а в невидимия свят ще се учиш.
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Колкото по-възвишено мислиш, толкова повече ангели 
привличаш.

Ангели, искам да поживея малко сред вас. Когато мисъл-
та ти е красива, ангелите винаги ще те приемат.

Умът и сърцето ви трябва да отговарят на ангелските, за 
да влезете при тях.

Ангелите са изучавали хиляди години любовта и сега 
продължават да я изучават.

В ангелския живот злото е отвън, а в човешкия живот е 
отвътре.

Лошият живот съществува, но не и за ангелите.

Когато обичаш някого, ти обичаш светлото същество, 
което го е посетило.

Ако религията не ви свързва с ангелския и с божествения 
свят, за какво ви е тя.

Някога Ангела вижда една мома да плаче. Тя му разказва 
историята на своята любов, че обичала някого и той й изне-
верил. Той слуша внимателно и се чуди каква е тая любов, от 
която човек плаче. Ангелът я утешава и казва, че е направила 
добре, дето е поляла градината си. Когато момата се успоко-
ява, ангелът си отива. Каквото научи на земята, ангелът си го 
записва.
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На другия ден ангелът вижда пак същата мома да плаче. 
Защо плачеш – баща ми умря, че как така баща може да уми-
ра – не плачи, аз ще го върна отново на земята, като малко 
детенце, което ти ще носиш на ръце и ще му се радваш, ще 
пазиш добре детенцето, ще гледаш да не умре.

Бог изпрати ангелите да погубят Содом и Гомор и тогава 
се вижда тяхната сила.

За ангелите не съществува тъмнина.

Стремете се да живеете в ангелския свят... т.е. възвишено.

Мислете често за ангелите, за тяхното съзнание.

Изобщо имайте любов към ангелите и те ще ви се изявят.

Когато настъпиш едно цвете, ти настъпваш ангел.

Когато човек има възвишени стремежи, тогава светли ду-
хове го обикалят и работят за неговото повдигане, за да го 
подготвят и се вселят в него.

Ангелът не знае що е груба дума. Що е лоша постъпка, що 
е спор, гняв... Ангелът е светъл лъч на Божията мисъл. Анге-
лът може да преброди всички тъмни места без да се окаля.

Ангелът лети само с тази цел в пространството – да въз-
виши всичко, което срещне.

Волята на ангела е чиста светлина.



Ангелът много не говори, той чисти, възвишава и отми-
нава.

Създай си възвишено настроение и ангелите често ще 
те посещават.

В ангелския свят светлината и водата не се плащат – те са 
в изобилие, но се ползват разумно.

Ангелът като работи, произвежда светлина. При любовта 
ангелите са винаги с вас. При гняв, злоба, омраза, ангелите ги 
няма.

Само с чист ум и сърце можеш да привлечеш ангелите 
при себе си.

Ангелите нападат низшето в нас, за да ни освободят от 
него.

Ако вие дадете преимущество на ангела в себе си, той 
знае как да погълне злото.

Срещу злото само небесна помощ.

На небето не съществува ангел, който да е намръщен.

Любящият е крайно предвидлив. Ангелът му нашепва 
всичко и го подготвя.

На човешки език може да се говори без любов, но на ан-
гелски не може.



Когато човек започне да мисли, ангел се е заселил в 
него.

Има Божествени ангели, има духовни, има и земни.

Ангелите могат да действуват, само когато ти станеш 
мост.

Вашият светъл живот се струи от ангелите.

Ангелите имат вътрешно разбиране, а хората – външно.

Ангелът се проявява в светлината, той търси само възви-
шени души и в тях се проектира.

Ангелите не могат без любов, така, както дяволът не може 
без омраза.

Ангелите се хранят с любов, а дяволът – с омраза.

Човек изучава любовта, а ангелът я прилага.

За ангела всичко е красиво и божест вено.

Ангелското сърце винаги свети, защото е познало исти-
ната и любовта.

Когато змията излъга, тя изгуби краката си.

Когато човек излъга, той изгуби висшия свят – лъжата не 
се понася в Космоса, тя е област на атрофия – разлагане.
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Ангелите се хранят само с възвишена храна.

Ангелът винаги мисли небесно... т.е. чисто.

Силата на ангелския живот е вътрешна. 

Клетките на ангелите са светещи.

Ангелът има само един идеал – вечната любов.

Любовта е свят на безсмъртието, а свят, в който любовта 
отсъствува, е свят на смъртта.

Страданията са чужди на ангелите – те нямат такива ор-
гани и клетки.

Ангелите създават свещени отношения с всичко.

Само Бог е, който открива истината в света – от човека 
зависят усилията и старанията, правени с любов.

Ангелите са намерили и познали любов та  – затова са 
горе. Хората сега я търсят и изучават – затова са долу... т.е. в 
низшето съзнание.

Ангелът е постигнал истината и има голяма свобода във 
вселената.

Блаженствата са методи за влизане във връзка с ангелите.
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Ангелът е придобил вечния живот – той живее в свят без 
противоречия, в свят без тъмнина.

Ангелът се храни само с възвишена храна. 

Любовта за ангела е свещен свят.

Когато ангелът влезе в човека, човек придобива кос-
мическата любов.

Ангелите живеят в светлината на лю бовта.

В любовта никога няма лишения. Любов та е свят на 
изобилието.

Завист, злоба, недоволство, омраза, отчуждават от анге-
лите.

Сам Бог се радва на възвишените мисли и чувства на 
човека.

Истинската печалба на човека е, когато изостави човеш-
кия живот и премине в духовния.

Детето е ангел. Някои казват, че то лази, но то се моли, то 
гледа към своя небесен баща, то гледа към възвишения живот 
на небето.

Ангелът е щастлив. Щастлив значи разумен, а нещастен 
значи неразумен.
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Прераждане ще има докато станете чисти същества, 
чиста същност.

Истинската вяра е отношение към възвишеното. Който 
отрича възвишеното, му се изпращат страдания да мисли 
право.

Който има чиста вяра, той се свързва с ангелите.

Щастие, значи връзка с Бога, с любовта, с възвишено-
то.

Доволство, благодарност, мир... са говор, че невидимия 
свят ви одобрява.

Само чистият живот осигурява успех.

Чиста любов и чиста истина са храната в Божествения 
свят.

Законът на любовта е законът на Космоса. 

Дето чистият живот е слаб, там болестите и страдани-
ята са силни.

Да се движиш по правата линия, значи да се върнеш от-
там, откъдето си дошъл.

Бог благославя чистия живот с Безсмъртие.
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Когато ангелът обича, Божественото го храни със своята 
светлина.

Ангелът е постоянен в любовта и истината, а човек е не-
постоянен.

Отричането на любовта, значи пропадане в низш свят.

Приемането на любовта, значи качване във висш свят...

Ангелите са се освободили от всички противоречия и за-
блуди.

Кой обича? – Ангелът във вас. Кой боледува? Злият дух 
във вас.

Зад идеала е скрит чистият дух.

Който люби, има светлина, с която вижда.

Изгубиш ли чистия живот, превземат те дяволите. Изо-
ставиш ли нечистия живот – превземат те ангелите.

Ангелът се възхищава, когато човек побеждава изкуше-
нията.

Отворете вратата на ангелите, за да тече великия живот 
във вас.

Хранете ангела във вас, а не дявола. Не хранете дявола, 
т.е. не хранете греха.
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Щом не се храните със светли мисли, ангелите ще избя-
гат.

Чистият живот е господар на злото.

Енергиите на любовта пропъждат всичко нечисто.

Всяка светла мисъл е живо течение..

Да разсъждаваш чисто и дълбоко, това е от ангела... Да 
разсъждаваш повърхностно, е от дявола.

Всичко повърхностно умира. Не запушвайте притоците 
на живота.

Чистата ангелска любов прави човека щастлив.

Любовта в човешкия свят се явява и изчезва, но в ангел-
ския свят тя постоянно грее.

Любовта за чистите никога не се губи.

Ангелът винаги освобождава човека. Дяволът винаги го 
връзва.

Най-красивите неща са извън времето и простран-
ството.

Злото ограбва чистите, а доброто ограбва дявола.
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Който не носи великата идея за любовта в себе си, не 
може да се качи в ангелския свят.

Ангелският живот е вечна молитва за любов, мир и 
хармония.

Давайте ход на светлите мисли в себе си.

Ангелът не само е намерил правия път, но го е извървял.

Една ангелска мисъл се справя с 1000 тъмни. Само който 
обича, живее. Само щастливите, т.е. разумните са живи.

Затова е изпратен дяволът. Щом не обичаш, да те 
мъчи, да страдаш.

Първата Божия заповед е над всичко... Обикни Бога и 
той ще те научи на всичко – той ще те научи да обичаш като 
ангел.

В ангелския живот слънцето никога не залязва.

Земята е място за чистене на падналите ангели.

Земята е място за чистене, а не за живеене. Всички, които 
са дошли да живеят, ще станат инвалиди.

Божественият живот не търпи никакви грешки, зато-
ва трябва да се изчистим и да станем достойни за него,

Ангелите правят всяко нещо с любов.
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Всяко нещо, правено с любов, внася чиста прана.

Ангелите са победили мъчнотиите със своята любов. 
Така те са дали ход на Бога в себе си.

Щом си отхвърлил любовта, ти си отхвърлил Бога. Така 
човек остарява и има противоречия и смърт.

Ангелът мисли правилно, защото обича божествено.

За ангела е важна само любовта. Само тя осигурява 
вечността.

Ангелът е вътрешно буден и нищо не може да го изнена-
да.

Будността е качество на любовта, а любовта разпръск-
ва всички тъмни сили.

Животът на ангелите е молитва, а молитвата е предвид-
ливост. Така злото се премахва предварително.

Молитвата се проявява само в разумния живот.

Без чист живот идат психическите разбойници, да ви 
ограбват и учат на разумност.

Вашето вътрешно радио трябва да е затворено за лошите 
внушения, а отворено само за ангелите, т.е. само за светлите 
мисли.
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Всички ангели са били волеви. Така са надраснали усло-
вията.

Любов, доброта, светлина – това е ангелския път, това 
е пътя към космическия живот.

И ангелът, и дяволът, се проявяват така, както е тяхната 
същност. И докъдето ги е довела еволюцията.

При ангелите смирението е на първо място. Докато при 
дяволите е гордостта.

Ангелите бягат и от най-малката лъжа.

Чистият живот носи безсмъртие, а нечистият – смърт.

Пуснете любовта в себе си и тя ще ви изчисти.

Боли те глава  – любовта ти към Бога е неправилна. 
Болят те гърдите – любов та към ангелите не е правилна. 
Боли те стомахът – любовта ти към хората не е правилна.

И за ангелите има чудеса  – гневът, омразата, злобата  – 
това са чудни неща за ангелите.

Който обича Божествено и говори истината, събира ан-
гелите около себе си.

Огънят ще изгори всичко преходно, за да остане само 
чистата любов.
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Ангелите изпълняват волята Божия във всички светове.

Ангелите сами палят любовта си и горят в нея. Светлите 
мисли са пътят към ангелите.

Всеки, който живее в Божествения свят, лесно се 
справя с проблемите си.

Тъмните мисли ограбват човека, а светлите го повди-
гат.

Който живее чисто, като умре продължава да живее в 
по-висок свят.

Земните неща винаги създават трагедия, а ангелските 
винаги радост.

Човешкият живот заробва, а ангелският живот прео-
бразява.

Смърт, трагедии, драми и комедии има само в човеш-
кия свят.

В ангелскит свят няма остаряване и губене на красота.

Ангелът сe облича винаги с бели мисли  – мисълта на 
ангела винаги свети.

Всички, в които гори силен стремеж към любовта, ще 
станат ангели, т.е. ще бъдат приети в Божествения свят.
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Всеки, който отрича любовта, умира, а всеки, който я 
разбере, започва нов живот.

Любовта е светлина, тя вижда всичко и осветява всич-
ки неща.

В Космоса първо се обича Бога, а после всички негови 
творения.

Когато човек е любящ и доволен, ангелите са в него.

За невидимия свят са важни само любящите – за тях 
вселената е отворена.

Чистият живот произвежда разумност, мир, хармо-
ния.

Дето е чистият живот, там проблемите се разрешават 
божествено.

Нечистият живот води към лошите условия, а чисти-
ят – към висшите сфери.

Ангелът във всичко вижда любов.

За човека на любовта трудностите носят блага.

Дяволът се насища с критика, омраза, гняв, злоба.

Чистият живот гледа към изток.
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За здравето най-важното е вътрешното течение на 
светлите мисли.

Душата слиза от Божествения свят  – става човек и учи 
уроци, за да се върне чиста, каквато е била първоначално.

На земята се изпитва съдържанието на душата... Когато 
тя придобие първичната си чистота, тя започва да свети и 
висшият свят се отваря отново за нея.

Молитвата на душата е апел за възвишеност.

Истината е освободила ангелите от човешкия свят.

Хранете се и вие с формулата: Истината... истината е 
жива сила в Божествения свят, тя е жив дух.

Човек, който се храни с истина, болестите не го посе-
щават, защото болестта ще изгори на тези вибрации.

Сатанинските желания връзват човека, а ангелските 
го освобождават.

Колкото по-дълго престоява една светла мисъл, толкова 
повече прана дава тя.

Чистата любов стопява всички кармически връзки, и 
възкресява за нов живот.

Всяка светла мисъл е ангел.
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Всяка светла мисъл е изход, спасение.

В светлата мисъл има сили, с които се разрежда матери-
ята.

Ангелите се движат в Космоса по закона на успоредните 
линии – те никога не си пресичат пътя, т.е. те никога не си 
пречат.

Възвишеното мислене, това е ангелския свят.

Постоянно търси любовта и тя ще те заведе при Бога.

Любовта бяга от всичко нечисто – затова за някои тя 
е далечен свят.

Ангелът – това е жаждата към Божественото, към лю-
бовта.

Земните мисли са нашите врагове, нашата смърт.

Чистите мисли са нашите приятели.

Само любовта прави живота истински и вечен.

Любовта е закон за намиране на исти ната.

Ангелът, това е истината, а истината, това е най-чис-
тия свят.

Истината е свят, в който се рушат всички заблуди.
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Всеки ангел има чисто отношение с любовта и исти-
ната.

Страданията пречистват заблужденията и ни помагат 
да познаем истината.

Вярата е законът на ангелите. Първият закон за реали-
зирането на нещата.

Ангелът има безсмъртни отношения с любовта.

Какво казва ангелът за живота? Ангелът казва, че смисъ-
лът на живота е велик. Той го казва много тихо и не го обяс-
нява.

Пред ангелите проблемите изчезват, защото любовта им 
е съвършена!

Любовта е най-задоволения свят, защото Бог е в него.

Щом любовта е в човека, и ангелът е с него, и хармонията 
е в него.

Само любовта е реалното в света.

Който е намерил любовта, не пита какъв е смисълът 
на живота.

Който е намерил любовта, ангелът го смирява и осветява 
вътрешно.



–– 248 ––

Ангелите са паднали, защото са потъпкали Божествено-
то в себе си.

Земните удоволствия винаги свършват с отвращение, а 
печалбите влизат в касата на черната ложа, защото чуждото 
си остава всякога чуждо.

Дето е силен копнежът за Божественото – там има сигур-
но ръководство.

В ангелския свят нито живота се свършва, нито ра-
достта, нито светлината.

Всичко зависи само от дълбочината на вашата любов.

Целият Космос и всички ангелски йерархии са зад любо-
вта, зад свещеното.

Любовта притежава преобразяваща сила. Ангелската лю-
бов е наситена с истина.

Отрицателното говорене е всякога от сатана, а поло-
жителното насърчаване е винаги от ангела.

Дяволът винаги внася тормоз в човека Ангелът винаги 
освобождава човека.

Само светли мисли да живеят във вас... т.е. само ангели да 
живеят във вас.
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В чистия ум заблужденията се разпръскват... светли-
ната винаги разпръсква тъмнината.

Най-големият празник в света е Възкресението на падна-
лите ангели.

Влезте дълбоко в Божията любов, тя е извън всички отри-
цателни влияния.

Не вярвайте в злото, за да не го привлечете. Вярвайте 
само в Божественото.

Оръжия срещу дявола са: молитва, светли мисли, 
пост, доволство, мир, копнеж по Бога.

Чистата любов е най-голямото превъзходство над са-
танинските сили.

Лошият свят не е този, който виждате отвън, а вашият 
вътрешен свят.

Вътре в нас има зло – затова сме изпратени в чистилище-
то.

Дяволът коленичи на любовта и на силната воля.

На тия, които отричат любовта, ангелите им отнемат ума 
и вътрешния мир.

Кой не понася любовта? Този, който е пълен с омра-
за... Кой не понася истината? – този, който живее в лъжа.
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Всички лоши мисли, които ви нападат – това са духове 
от другия свят, на които сте пречили, мъчили сте ги, били сте 
ги и те сега ви ядат. Само молитва и чист живот могат да ви 
спасят от тези ваши кредитори. Викайте ангелите на помощ.

Пускайте ангелите да се настаняват във вас, а не гнева 
и омразата.

Мъдростта идва от ангелите, а глупостта и заблужде-
нията – от дяволите.

Хранете се само с божествени трептения.

Ангелите могат да се проектират в сърцето ви чрез ви-
брации.

Когато сте предани на любовта, ангелите влизат във вас 
като видения, екстаз, вдъхновение и една неописуема радост.

Сътворете си чисто духовно небе.

Ангелът е победил земния живот, а дяволът живее земен 
живот.

Ангелът е избрал небесната чистота, безплътната, вечна-
та, а дяволът е избрал земната, светската, ограничението, кое-
то завършва със смърт.

Човек се преражда докато стане чист като ангел.

Само чистите ще се качат на възвишението.



–– 251 ––

Щом ангелът влезе в тебе, много лесно се справяш със 
злото...

Един белег, че ангел се е вселил в човека е, че човек ста-
ва внимателен с всички.

Дяволът заслепява хората  – може ли слепият да бъде 
щастлив, но ангелът просветлява и упътва.

Щом носиш чистия живот в себе си, ти си ограден.

Дяволът казва: ако не умееш да лъжеш,  – изключен си 
от моята школа. Ангелът казва тихо: говори само истината... 
само тя носи мир и хармония.

Там, където има гняв, омраза, критика, ревност – там 
е школата на дявола.

Там, където е чистият живот, вярата расте, любовта се 
задълбочава, мирът се утвърждава.

Там, където е доволството и благодарността, ангелите ви 
подкрепят.

Ангелът храни ума и сърцето, а дяволът ги обезобразява.

Ангелът чисти, дяволът петни и цапа.

Всички неразумни са станали дяволи, а всички разумни 
стават ангели.
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Щом живееш чист живот – лесно се разрешават въпроси-
те, защото ангелите се вселяват.

Всяка светла мисъл е ангел, който ви говори. Щом човек 
е радостен и пълен с благодарност, то е говора на ангелите.

Всяка чиста мисъл е благословена. Ангелът цени всичко, 
дяволът обезценява.

Чистите мисли са ангелска храна, т.е. чиста храна.

Ангелът живее в безсмъртието, а дяволът  – в смъртта... 
Дяволът е риба във въздуха.

Дяволът, това е греха... греха извън рая. В рая не се допус-
ка никакъв грях.

Любете и ангелите ще ви изпратят добрите условия.

При връзка с ангелите, тяхното състояние се предава в 
човека.

Светлата мисъл  – това е Дълбока наука. В душата има 
мечти и небесни спомени от рая. Зад светлата мисъл дейст-
вува висша енергия.

Ангелът е истината, дяволът е лъжата. Умът ви трябва 
да е отворен само за истината.

Враговете в света са привидни – те изпълняват само та-
кава роля.
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Вдъхновен, значи посетен от ангелите.

В земните училища влизаш с един дявол в главата, а изли-
заш с десет дявола.

В ангелската вяра няма съмнение, така, както в светлина-
та няма тъмнина.

Ангелът е идеална форма на любовта, а дяволът е фор-
ма на омразата.

От дявола е, ако губите кураж в живота, от ангелът е, ако 
сте оптимисти и вдъх новени.

Щом мислиш право, ангелът е с тебе.

Ангелът като влезе в ума на човека, прави го светъл.

Чистотата е врата за ангелският свят. 

Ангелският живот е постоянна радост. 

Чистенето е подготовка за влизане в рая.

Великият живот започва, когато ангела се всели в ду-
шата.

Отрицателната мисъл е преоблечен дявол – тя е мърт-
ва материя.

Светлата мисъл е самата жизненост на ангелите.



–– 254 ––

Ангелът говори винаги тихо и положително... дяволът 
ходи шумно, говори високо – иска да е забележителен.

Любовта преустройва клетките в ангелски. 

Светлите мисли са живи сили в битието. 

Ангелите се виждат само с духовни очи. 

Всяка ангелска дума си има аромат.

Ангелът е винаги радостен и доволен... Дяволът е ви-
наги зъл, критичен и недоволен.

Постоянната благодарност привлича ангелите.

Вашето радио трябва да е отворено само за чисти ми-
сли.

Положителната мисъл е светлина. На светлината всич-
ко расте.

Светлите мисли, това са ангелите, които насищат душата.

Светлата мисъл е запалена свещ.

Щом не виждаш красивото в света, значи си болен.

Когато обичаш, ангелите влизат в тебе. Ангелът вина-
ги прави добро и остава скрит.
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Ангелът е вътрешно чист. Човек е външно чист, а дя-
волът е външно и вътрешно нечист.

Ангелът е творение на светлината.

На ангелът всичко му причинява радост.

Всеки спор е от дявола. В ангелския свят спор не съ-
ществува.

Когато абсолютно изчистите мисълта си, раят ще се 
отвори за вас.

Съставил: Елеазар Хараш


