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Чуй, Слушателю!
Внимавай, Читателю!
Приложи, Приятелю!

Дерзай, Братко!
Люби и Истинен Бъди, Ученико!

ПРЕДГОВОР

Настоящата книгата е съкратен и концентриран ва-
риант на пълния сборник „Виделината на Слънцето“. 
Алегорично тя може да се нарече „малкия брат“ (малка 
книжка) и затова е „Свещени Методи“ – специално из-
дание на том I. Тук са представени най-вдъхновяващите 
цитати в концентриран вид (около 20% от общия обем 
на пълното издание, а номерът пред всеки цитат е взет от 
цялостната подредба в сайта www.изгрев.com , където са 
и пълните цитати – 1341).

Идеята за такъв сборник възникна спонтанно, след 
публикуването на една статия с няколко извадки по повод 
посрещането на Слънцето. След по-обширно изследване 
на Словото се оказа, че има много мисли, указания и фор-
мули, дадени от Учителя, които всъщност изграждат един 
Свещен метод, една Нова Божествена наука. Цялостното 
Слово изобилства от този Метод – посрещане на Слън-
цето и отношение към Великото, което стои зад него, но 
това знание е разпределено в многото беседи, дадено е по 
различно време – като пъзел, който сега се нарежда.

Самият Учител казва: „Изгревът на Слънцето – то е ме-
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тод“ – из „Основният тон“, 17.01.1936 г., Младежки окул-
тен клас.

„Използвайте утринните лъчи на Слънцето. За лекува-
не има особена Божествена наука, но тя е само за посве-
тените. За нея по-нататък ще се говори“ – из Писмо от 
Учителя до Елена Казанлъклиева, София, 4.06.1923 г.(това 
„по – нататък“ от цитата е СЕГА)

Настоящия съкратен сборник изгражда уникална кар-
тина на една нова Божествена наука – науката за Слънце-
то, не само физическото, но и Духовното, и Божественото 
Слънце и претворяващото му въздействие върху всяко 
разумно същество. Целта ми е да обхвана наличното Сло-
во, достигнало до нас(беседи, лекции – общо 3878, и пис-
мата до учениците – 692 на брой) и да подредя извадките 
хронологично, което е спазване на последователността 
от Учителя Беинса Дуно.

Главното предназначение на настоящата работа е да 
осветли всеки от нас в стойността на Метода Слънце и 
да вдъхнови, подтикне към приложение. В началото на 
сборника са представени заглавията на цели беседи от 
Учителя по тази тематика, след това са дадени Формули, 
Правила, Упражнения и няколко Опита, следва същин-
ската част – цитати от беседите, а накрая са представени 
няколко цитата от писма до учениците. Част от извадките 
може да изглеждат трудноразбираеми, но всяко изрече-
ние от Учителя, извадено от конкретната беседа, особено 
Законите и Принципите, заживява свой собствен живот 
и сътворява Свещен контекст, в който Истината всеп-
рисъства и създава нов и уникален смисъл. Това е само 
част от по- дълбокото въздействие на Божието Слово. 
Настоящият труд цели да бъде един нов прочит и поглед 
към Словото, дадено от Учителя – прочит като към наука 

целокупна и напълно нова. Погледът не е фрагментарен 
и дава цялостен изглед от високо към една съвършено 
нарисувана и величествена картина на духовност. Често 
под цитатите, където са посочени заглавията на беседите, 
имената на заглавията са дадени в два варианта, разделе-
ни с наклонена черта: ( / ).

Тези две заглавия взаимно се допълват, а разликата се 
получава от различните издателства (две издателства ос-
новно). Самият цитат е най-често от едното издателство, 
но за по-голяма прецизност са посочени и двата варианта 
на заглавия.

Виделината на Слънцето не е само книга за четене, 
а едно Живо Светло Същество, което чака да ни научи и 
просвети чрез приложение на написаното.

Когато сме на път, сред природата, в планината, взима-
ме „Свещени Методи“ – съкратеното (джобно) издание 
на том I, основните неща от Метода, малката книжка, коя-
то е и лека, а когато сме си вкъщи и искаме по-обстойно 
запознаване, четем и прилагаме от „Свещени Методи“ 
том I – пълното издание.

Калин Кирилов – Кайлин

Да послужа, послужи, послужим

ДА СЕ ОТБЛАГОДАРИМ НА УЧИТЕЛЯ  
С ЛЮБОВ КЪМ БОГА

– Δ –
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Заглавия на цялостни беседи  
по тази тематика:

(необходимо е прочитане на цялата Беседа,
защото някои цитати биха били твърде обемисти; разбира 

се, присъстват, но не цялостно)

1. Изгряващото Слънце – 4.05.1919 г.,НБ
2. Слънцето и човекът – 9.02.1923г., КД София
3. Предназначение на Слънцето, Луната и звездите – 

14.02.1923 г., МОК, София
4. Каква роля играят противоречията в живота. Вли-

яние на планетите / Ролята на противоречията. Влия-
ние на планетите – 16.11.1924 г., МОК, София

5. Той повелява на Слънцето – 15.03.1925г., НБ София
6. Слънчевите трансформатори – 29.03.1925 г., МОК, 

София
7. Той знаеше – 29.11.1925 г., НБ, София
8. Изгрев и зенит – 23.9.1926г., ИБ
9. Неизвестни величини / Слънцето – 30.01.1927г., МОК 

– София
10. Слънцето не ще зайде – 27.02. 1927 г., НБ, София
11. Възпитание и самовъзпитание / Мислете за Слън-

цето! – 5.03.1927 г., МОК, София
12. Изгревите на Слънцето – 22.03.1928 г., ИБ, София
13. Положително знание – 30.04.1930 г., ООК, София
14. Начало и край – 13.08.1930 г., ООК, СБ, Рила, Седем-

те езера
15. Живот и отношения / Свещ, нож и чешма. Същест-

вувание, живот и отношение –02.10.1931 г., МОК, София

16. Красна като Луната и чиста като Слънцето – 
26.11. 1933 г., НБ, София

17. Основният тон – 18.05.1934 г., МОК, София
18. Изгрява Слънцето – 18.02.1942 г., ООК, София

Формули, Правила, Упражнения, 
Опити, Песни: 

 
Основните Формули – МОГА и БУДЯ

Формула МОГА

Мога! – Така да изгрее моето Слънце в моята душа и да 
обнови моето сърце.

Можеш! – Така да изгрее Божието Слънце в мен и да 
обнови моята душа.

Може! – Така да изгрее Слънцето на моя дух и да обно-
ви моя ум.

Можем! – Така да изгрее Слънцето на нашите Ангели и 
да обнови нашите сърца.

Можете! – Така да изгрее Слънцето на Великия Господ 
на Мира и да обнови нашите души. 

Могат! – Така да изгрее Слънцето на всички Слънца в 
нашите духове и да обнови нашите умове.

Вярвам в Тебе, Господи, Който Си ми говорил в мина-
лото. 

Ти Си вложил в мен всички добри семена на Живота 
ми.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега.
Ти възрастваш Доброто в мен.
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Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш в бъде-
ще.

Аз ще се радвам в Твоя Живот.
Да дойде Твоята Виделина върху всички ни.
Да се прослави Името Ти.
Да се въдвори Царството Ти.
Да се изпълни Волята Ти на Земята, както се 
изпълнява Горе на Небето.

АМИН
 

(съчетанието е от Извънредните беседи: „Оправда ние и 
спасение“ – 5 април 1917 г., и „Което Бог е съчетал“ –  

3 май 1917 г.)

Формула – Молитва  
БУДЯ

Будя! – изгрява моето Слънце в моята душа. 
Да се слави Името Божие.
Будиш! – изгрява Божието Слънце в мен, в сърцето.
Да дойде Царството Божие.
Буди! – изгрява живото Слънце на моя Дух.
Да бъде Волята Божия.
Будим! – изгрява Мировото Слънце на Отца Нашего на 

светлините и на нашите ангели.
Да се въдвори царството на Отца Нашего на светлини-

те.
Будите! – изгрява Слънцето на великия Господ на мира 

в нашите души. 
Да обнови Господ нашите души и сърца със Своята 

сила.
Будят! – изгрява Слънцето на всички Слънца в нашите 

души и духове, носители на живота.
Да ни даде Господ живот и здраве и свобода.
Вярвам в Тебе, Господи, Който Си ми говорил в мина-

лото.
Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега,
Вярвам в Тебе, Господи, Който ми помагаш сега.
Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш в бъде-

ще.
Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми помагаш в бъде-

ще.
Да се слави Името Ти и в Твоята Слава да живеем ние!
Да се въдвори Царството Ти и ние да участваме в Тво-

ята радост!
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Да бъде Волята Ти, както Горе, на Небето, така и долу, 
на Земята!

И ние да работим с Тебе заедно.

АМИН – тъй да бъде!

(съчетанието е от беседите: „Едно с Бога“ – 19 сеп-
тември 1922 г.; „Живи и мъртви закони“ – 2 септември 
1942 г. и „Служене на Бога“ – 28 ноември 1937 г.)

1. Формула:
„О, Слънчице светло, Слънчице ясно, като гледам тво-

ите добродетели, покажи ми начина как да проявя и аз 
своите скрити добродетели и да ги разработя в себе си.“

„Кротките“ 25 януари 1921 г., ИБ, НБ

2. Формула:
„Господи, помогни ми да изпълня Твоята Воля, да ти 

служа!“ – Кажеш ли така, ще видиш какъв преврат ще ста-
не с теб (излагайки гърба и гърдите си на Слънце в про-
дължение на най-малко 1–2–3–4 месеца).

„Давам власт“ 10 януари 1926 г., Неделни беседи, 
София

3. Формула:
Щом Слънцето изгрява, обърни погледа си нагоре и 

кажи: „Господи, благодаря, че има праведни хора в света, 
за които Слънцето изгрява. Щом за тях изгрява, и аз ще 
се грея на него“.

„Любов – колективност“ 24 ноември 1926 г., ООК, 
София

4. Формула:
Като видите, че Слънцето е червено, кажете си: „Желая 

сърцето ми да бъде пълно с Любов Като го видите светло 
кажете си: „Желая ума ми да бъде пълен с истина“.

„Червен и светъл“ 1 август 1937 г., СБ, Седемте 
езера, Рила

5. Формула:
Когато се почувстваш много голям, тогава сравни се 

със Слънцето, със светиите, с ангелите и си кажи: „Не съм 
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толкова голям като Слънцето, нито като ангелите и све-
тиите“. (формулата е за смирение)

„Да види Царството Божие“ 5 март 1939 г., НБ, 
София

6. Формула:
„Господи, благодаря Ти за свещената енергия на Бо-

жествения живот, който ни изпращаш заедно със слънче-
вите лъчи. Живо чувствам как той прониква във всичките 
ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве. Той е 
израз на Твоята Любов към нас. Благодаря Ти“. (формула, 
когато излагаме гърба си на Слънце)

Формули дадени от Учителя на 7-те Рилски езера 
(14–19). 08. 1940 г.

7. Формула:
Кажи на болния и на обезсърчения: „Както изгрява 

Слънцето, така ще се оправят и твоите работи“.
„Тайната стаичка“ 19 август 1942 г., СБ., РБ., 

София

8. Формула:
Кажи: „Ще любя! Ще отида да посрещна Слънцето“ !

„Три важни неща“ 28 ноември 1943 г., НБ, София

9. Формула:
„От сега нататък и аз искам да бъда като тебе. Както ти 

си от изгряването на работа, и аз искам да вървя по твоя 
път. Искам да станем другари.“

 „Най-лесната работа“ 8 ноември 1944 г., ИБ, ПС, 
София

10. Формула:
Кажи: „Утре ще ида да посрещна Слънцето и ще гледам 

да хвана първият лъч“
„Високият идеал“, 

 11 септември 1923 г., ООК, София

1. Правило:
Запишете си правилото: когато Слънцето изгрява, не 

спете!
„Великата реалност“ 7 юли 1933 г., МОК, София

2. Правило:
Никога не посрещайте Слънцето през прозорец, през 

стъкло. Качи се на някое високо място да видиш Слънце-
то и там го посрещни! После, ако денят е влажен, мъглив, 
не отивай да посрещнеш Слънцето. Търси някой хубав 
ден, когато небето е ясно, да идат направо лъчите.

„Новата идея“ 7 март 1943 г., УС, София

1. Упражнение:
Ръцете вдигнати нагоре, добре обтегнати и с допрени 

краища на пръстите. Концентрирайте ума си и мислено 
насочете слънчевите енергии да минат през ръцете ви, да 
потекат по целия ви организъм. В това положение на ръ-
цете си изговорете формулата: „Аз съм в хармония с Жи-
вата природа. Нека Божественото благословение потече 
през мене!“. Ръцете спуснати надолу.

„Три вида съзнание“ 7 април 1926 г., ООК., София
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2. Упражнение:
Представете си, че в този момент на Слънцето има 

едно голямо събрание на интелигентни същества, които 
разрешават един от важните въпроси, и се постарайте, да 
видим можете ли, мислено да се свържете с тях. Сега аз 
не казвам да вярвате, но само да си представите това. Ако 
речете да вярвате, вие ще се намерите в едно раздвоено 
състояние. Ще си представите това нещо в ума като една 
картина. Ще си представите Слънцето не на това място, 
където е сега, но ще си го мислите под ъгъл 80° към изток, 
т. е. 10° към Земята.

„Излишък и недоимък в живота“,  
14 ноември 1923 г., ООК., София

3. Упражнение:
Лявата ръка нагоре, а дясната – надолу. Ще се поста-

раете умствено да възприемете двете течения. С дясна-
та ръка ще възприемете течението от Земята, а с лявата 
– течението от Слънцето. В това положение ще седите 3 
минути, гледайте да усетите влиянието на теченията по 
ръцете си.

„Правилни отношения“,  
22 април 1923 г., ООК, София

4. Упражнение:
Да направим едно упражнение за 3 минути! Предста-

вете си, че тръгваме към Слънцето по един гладък път и 
се движим с една бързина, 5 пъти по-голяма, отколкото 
бързината на слънчевата светлина. Значи с бързина око-
ло един и половина километра в секунда. Вие ще си пред-
ставите, че се качвате в една светла каруца. Тогава колко 
секунди ще ви са нужни, за да идете до Слънцето? Всич-

ко 1 минута и 6 секунди. В 3 минути отгоре ще направим 
един кръг – от Земята ще минем през центъра на Слънце-
то и ще се върнем тук. Сега представете си, че се намирате 
в една каруца, която се движи с един и половина милиона 
километра в секунда. Тъй щото за 1 минута и 6 секунди вие 
ще влезете в диска на Слънцето и ще излезете. Каквото 
видите за това време, добре. След 3 минути ще бъдем пак 
тук. Знаете ли защо ще се движим с бързина, 5 пъти по-
голяма от тази на светлината? Ако се движите с бързината 
на светлината, вие сте във физическия свят, но понеже се 
движите 5 пъти по-бързо, вие сте в Духовния свят, където 
се движат мислите и чувствата на хората. Сега ще бъдете 
внимателни, никакъв багаж няма да имате. Най-малки-
ят багаж е опасен. Никакъв багаж, нищо! До Слънцето за 
3 минути не ви трябва багаж, ще бъдете свободни. Една 
приятна разходка е това. Ще започнем вече упражнение-
то. Ще сложите волята си на работа. Кашлиците, всичко 
ще оставите настрани, защото в тия пространства, през 
които ще минете, ако речете да кашляте, кондукторът ще 
ви спре насред пътя и ще ви свали. 

„Смисълът на противоречието“,  
19 март 1923 г., ООК., София

5. Упражнение:
Ще ви дам това упражнение за Слънцето като
метод за трансформиране на състоянията ви. Правете 

го редовно, в продължение на десет дена, а след това – 
когато сте неразположени. Добре е да правите упражне-
нието сутрин, между 2 и 3 ч. Ако не можете да го правите 
сутрин, правете го вечер, от 10 ч. нататък. Легнете ли си 
по-рано от 10 ч., не го правете. Това упражнение ще ви от-
неме най-много пет минути. Ще концентрирате мисълта 
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си към Слънцето и абсолютно ще забравите околната об-
становка. Като свършите упражнението, ще почувствате 
едно освежаване, бодрост и разположение на духа. Дока-
то го правите, гледайте да не се раздвоите, да не изпад-
нете в буквата на нещата, да го правите механично. Вся-
ка механична работа развива лоши навици в човека. Ето 
защо всяко упражнение трябва да се извършва с разполо-
жение и вътрешен стремеж, за да се отрази благотворно 
върху човека.

„Прояви на съзнанието“ 3 януари 1923 г., МОК, 
София

Песен:
Изгрява Слънцето – пояснения:
Трябва да видите туй Слънце, че изгрява. Трябва да 

вземете участие с ръцете си. Изгрява Слънцето – Учите-
лят плавно изтегля ръцете напред. Какво прави Слънце-
то, като изгрява? „Праща светлина.“ Учителят разтваря 
ръцете настрани. Какво донася тя? – „Благословение.“ 
Носи радост за живота тя – Учителят прибира ръцете 
към гърдите.

„Съмнение и воля“ 11 февруари 1923 г., ООК., София 
(датата се отнася за поясненията, а не за 

песента)

Напътствия към песента:
Да кажем, че сега пея „Изгрява Слънцето“. В Момента, 

когато се покаже първият лъч, ще пея на Слънцето, дока-
то изгрее. Като се появи главичката на Слънцето, тялото, 
и докато се появи последният пръст, песента не трябва да 
престава. Колко минути отнема, докато изгрява Слънце-

то? Две минути. […] Пей на себе си. (Учителят изпя „Из-
грява Слънцето“.) На мене си пея. Според вас другояче 
трябва да пея. На мене си пея. Има неща, които трябва 
да поправя. Като пея една песен, пея, докато престанат 
всички дисхармонични състояния. Има някои паразитни 
мисли, които ви безпокоят. Като попеете, всичките тия 
мисли да изчезнат, като че сте новородено дете. 

„Нови насоки“ 25 февруари 1942 г., ООК., София

Музикална тема:
Сега ще ви дам темата „Грее Слънцето“, да я разра-

ботите свободно. Как ще започнете да пеете? Първо ще 
отидете при главата, а оттам – при опашката, в края на 
Слънцето.

(Учителят пее мощно: „Грее Слънцето, на болните носи 
здраве, а на здравите – щастие“.) Опитайте се и вие да из-
пеете тази песен, може да турите други думи.

[…] Изпейте сега песента „Грее Слънцето“. Кога трябва 
да пеете: сутрин, при изгрев Слънце, или вечер? Може 
да пеете на всяко време. Има смисъл, като пееш „Грее 
Слънцето“, то наистина да изгрее. Значи между песента 
и нагряването на Слънцето да има известна връзка. За да 
разбереш дали Слънцето чува твоята песен, пей в облач-
но време. Ако облаците се разпръснат и Слънцето изгрее, 
значи то чува песента. Ако облаците не се разпръснат и 
Слънцето не изгрее, то не се интересува от твоята песен. 
И аз много пъти съм пял на Слънцето и някога то изгрява, 
някога не изгрява. В първия случай то харесва песента, 
във втория – не. Щом не харесва песента ми, аз изменям 
тона си, докато най-после изгрее. Щастието на човека се 
заключава в това да пее на Слънцето и то да му се откри-
ва. Във всяка работа, която има резултат, Слънцето взима 
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участие; където няма резултат, няма никакъв плод. Тога-
ва небето е облачно и Слънцето е забулено. Пейте „Грее 
Слънцето“, за да свършите работата си добре, да има-
те резултат. От вас зависи да имате плод. Ще прилагате 
един метод след друг, докато постигнете успех. […] В дви-
жението на Слънцето има известно изключение. Много 
малки са тия изключения. Някой път Слънцето не изгря-
ва както трябва.

„Общи и частни положения“ 17 март 1933 г., 
Младежки Окултен Клас, София

Песен:
Химни на Слънцето и Молитва – изпълняват се заедно 

– дадени на 5.05.1942г. от Учителя на Л. Табакова. Учителя 
е казал: „С тази песен ще посрещате изгряващото Слънце 
– тя е молитва при изгрев. Това е един величествен химн 
на всички слънца, той се пее и от Ангелите“. 

1. Опит:
Сутрин, преди изгряването на Слънцето, целият клас 

ще излезете на открито. Ще обърнете гърба си към из-
ток и ще се концентрирате. В това време очите на всички 
трябва да бъдат завързани, да не гледате. Аз ще наблю-
давам кога ще се яви първият слънчев лъч. От време на 
време ще ви запитвам дали Слънцето е изгряло. Онези, 
които са чувствителни и са възприели вече тази топлинка 
в слънчевия възел, веднага ще кажат: „Слънцето изгря!“. 
Всеки сам може да прави тези опити, да проверява своя-
та чувствителност. Понякога възприемате тази топлина, 
но се колебаете дали Слънцето е изгряло, или не. Всяко 
колебание предизвиква раздвояване на съзнанието. Щом 

съзнанието се раздвои, вие губите вече вътрешните си 
впечатления.

„Психическо наблюдение“ 18 октомври 1922 г., 
Младежки Окултен Клас, София

2. Опит:
Може да направите следния опит: нека най- здравият 

от вас излиза всяка вечер една седмица наред при залез 
слънце и да си казва: „Аз ще се разболея!“. Друг , който е 
малко болен, да става рано и да излиза вън в продълже-
ние на една седмица, когато Слънцето изгрява, и да казва: 
„Аз ще оздравея, аз ще бъде здрав!“. И след една седми-
ца проверете как са подействали утринните и вечерните 
сили върху двата индивида.

„Условия, лежащи в триъгълника“ 9 ноември 1924 
г., МОК, София

3. Опит:
За десет дена направете следния опит. Всеки ден по три 

пъти – сутрин, обед и вечер, вглъбете се в себе си и си ка-
жете: „Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее 
с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергията си 
по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията 
си по целия свят“.

„Пулс/Веждите – пулсът – дишането“ 5 декември 
1926 г., МОК, София

4. Опит:
[…]В продължение на десет дена се качвайте на високо 

планинско място, където има извор с чиста, хубава вода. 
Бъдете на това място преди изгрев. Носете със себе си 
едно чисто шише с вместимост един литър и една чис-
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та стъклена чаша. Щом изгрее Слънцето, напълнете ши-
шето от извора и налейте от него в чашата. След това с 
една чаена лъжичка вземете вода от чашата, изпийте я и 
си кажете: „Каквото носи слънчевата светлина в себе си, 
това да се влее и в мен чрез тази вода“. – „Какво да правим, 
ако десет дена наред няма изгрев? Може да е облачно или 
дъждовно.“ Важно е да изберете хубави слънчеви дни, да 
имате хубав изгрев. Що се отнася за времето, може де-
сетте дена да бъдат с промеждутъци, т.е. с прекъсвания. 
Опитът трябва да се прави непременно при изгрева на 
Слънцето.

„Двама или трима“ 23 ноември 1930 г., НБ, София

― ЦИТАТИ ОТ БЕСЕДИ ―  
(пълните цитати са в сайта: изгрев.com)

1. Както е Слънцето за Земята, не е ли Господ така за 
людете си? Ето, Той е и повече от това. […] Представете 
си, ако имахте сила да премахнете Слънцето, което Съм 
поставил, на какво би заприличала Земята?

4. Защо Слънцето е потъмняло, когато е умрял Хрис-
тос? Защото с умирането Христово е дошла една велика 
вълна, която е затъмнила Слънцето, също както ако има-
те една обикновена лампа, пред която слaгате електриче-
ска, обикновената лампа ще потъмнее.

9. Когато Слънцето изгрява сутрин, то изгрява за всич-
ки, защото всички обича; то е внимателно към всички съ-
щества, от най-нисшите до най-висшите, и затова всички 
отправят очи към него. От там иде тази енергия, която ви 
възкресява и въздига.

12. Има много слънца, но другите слънца по отношение 
Слънцето, за което ни е думата, са като нашите електри-
чески лампи по отношение на естествената светлина. Тия 
светила, които виждаме, са турени да осветяват само за 
тия същества, които са около тях.

13. И тогава някой ще попита как може да се повдигне 
и да отиде към Бога. Ставайте сутрин, когато Слънцето 
изгрява, наблюдавайте Бога и ще намерите пътя.

16. Това Слънце, което виждате, е женско Слънце – 
мъжкото Слънце не се вижда; това Слънце черпи енергия 
от мъжкото Слънце.

23. Аз казвам: изменете само отношенията на нещата – 
спете вечер, а бъдете будни сутрин, когато изгрява Слън-
цето, и ще видите Господа, ще Го намерите. Аз Го виждам 
всеки ден; спя вечер, а сутрин, като пукне зора, ставам да 
Го посрещам. Ето философията на живота. Господ като 
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Слънце изгрява. А какво правят сегашните хора нощем?
28. Днес хората се чудят на грандиозните американ-

ски здания от десетки етажи, с големи сводове. […] Преди 
всичко тези здания не са хигиенични, в тях Слънцето не 
прониква, благодарение на което повечето американци 
са нервни.

30. А други, които ви гледат, казват: „Е, те са богомили, 
кланят се на Слънцето“. Всички, които сте болни, нераз-
положени, опитайте това състояние. Нека има съчетание 
между човека и Слънцето. Излез рано сутрин, приеми 
благословението на Слънцето и се върни у дома, не ти 
трябва да те пече повече през деня.

31. Като казвате: „Така да изгрее моето Слънце“, това 
показва въплътения човек на Земята. Вие трябва да из-
ползвате това Слънце, което изгрява. Всяка сутрин, ко-
гато се събужда, човек се ражда, а вечер, когато заспива, 
умира.

32. Вечер ще ядете преди залязването на Слънцето.
33. Какво количество светлина и топлина ще възпри-

еме човек – това зависи от неговия мозък. Ако той дър-
жи в главата си отрицателни мисли, вместо да всмуква 
слънчевата енергия, както Земята всмуква водните кап-
ки, става отблъскване. Такъв човек е лишен от Светлина 
в мозъка си.

36. Виждането на Христа е подобно на виждането на 
Слънцето.

38. Земният живот отива към центъра на Земята, а ду-
ховният – към центъра на Слънцето.

40. Щом можете да превръщате слънчевата енергия в 
мисъл и чувства, ще помагате и на своите ближни. И аз 
съм дошъл да помагам на българите. Както и да се отна-
сят те с мен, колкото и да ме гонят и преследват, аз съм 

решил да ги стопля, да им направя такова Добро, каквото 
никой досега не е направил за тях. След това ще им кажа 
довиждане.

41. Богат, красив и смислен е езикът на Слънцето, кой-
то знае този език, той може да проникне във вътрешния 
смисъл на живота. […] Спасението иде от Слънцето на 
живота, носител на светлината и топлината. […] Закон е: 
ако искаш да бъдеш богат, учен и здрав, изложи гърба си 
на Слънце. Слънцето и Земята са най-добрите лекари и 
учители на човека.

48. Христос казва, че вътрешното око е едновремен-
но и Слънцето на човека. И когато човек изгуби своето 
Слънце, той умира.

49. Затова за в бъдеще трябва да се намерят учени хора, 
за да впрегнат слънчевата енергия. Трябва да си доставя-
ме гориво от Слънцето. Когато дойдем до това положение 
– да използваме слънчевата топлина и енергия, ние ще 
бъдем такива културни хора, каквито човечеството очак-
ва.

51. Сутрин слънчевата енергия представлява майчина-
та любов, а следобед, когато мине меридиана, енергията 
се изражда, става лоша. Привечер тази енергия се отразя-
ва още по-зле и затова вечер стават сбивания, убийства и 
т.н.

52. Слънчевият удар зависи от утайките вътре в мозъ-
ка. При слънчевия удар етерното тяло излиза навън, а 
физическото тяло остава без съединение.

– Защо да си пазим главата от Слънцето?
– Главата не трябва да се излага много на Слънцето, 

защото мозъкът ще привлече слънчевата енергия извед-
нъж и не ще успее да я разпрати по останалите части на 
тялото.
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53. Слънцето най-много се интересува от нас и всяка 
година изпраща милиарди кредит на България. Ако оти-
дете на Слънцето, ще видите, че тамошните жители имат 
много милиарди енергия за културата на България, за 
Обич, за религиозни вярвания и за повдигане в пътя на 
Истината.

54. Ставане от сън – всеки ден най-късно половин час 
преди изгрев слънце трябва да бъдете на крак, готови за 
работа: измити, облечени, тихи, спокойни, с мир в духа 
си.

60. Това Слънце, което сега виждате, е само една седма 
от действителното Слънце.

64. Като казвам, че трябва да търсите целувките на 
Слънцето, чрез него искам да отправя погледа ви към Бо-
жественото Слънце.

65. Христос казва: „Когато имаш някаква рана, ще 
хвърлиш горната и долната ѝ превръзка и ще я изложиш 
на Слънце“. Христос препоръчва Слънцето като метод за 
лекуване. 

[…] Христовото учение е за хора, които живеят вън, на 
слънчевата светлина и топлина.

68. И ще ви кажа следното: във висшата механика на 
окултната наука има едно твърдение, според което при 
движението на едно колело на всеки сто милиона обръ-
щения има едно изключение. Такова колело е и нашата 
Земя и тя ако обиколи сто милиона пъти около Слънцето, 
и в нейното движение ще има едно изключение – ката-
строфално или във възходяща степен благотворно. Таки-
ва изключения са ставали много често, такова изключе-
ние иде и сега. Нашата Земя е направила толкова обръща-
ния и е много близо до изключението. Кога ще дойде това 
изключение няма да кажа. […] Може да приложим този 

окултен закон и по отношение на Слънцето. Когато то на-
прави сто милиона обръщания, ще дойде едно изключе-
ние. Знаете ли какво ще стане в света, когато Слънцето 
направи едно такова изключение? Ако това изключение 
попадне в низходяща степен, цялата Слънчева система 
ще угасне, нашето Слънце ще потъмнее, а с това и всяка-
къв живот ще престане; ако това изключение попадне във 
възходяща степен, слънчевата енергия ще се увеличи де-
сет пъти и тогава да му мислят хората, които са на Земята. 
Тъй че сега има едно приблизително съвпадение, Слън-
цето и Земята са направили своите сто милиона обръща-
ния и сега идват две изключения. Това е едно твърдение, 
което мога да докажа математически, с факти и данни, но 
не на това общество. Иска време, за да ви докажа форму-
лите и фактите, с които окултната наука си служи. С това 
не искам да вселявам страх, но казвам, че има изключе-
ния и всеки човек трябва да бъде готов на поста си да ги 
посрещне. 

И Христос казва: „Блажен онзи раб, който стои будно 
на поста си, за да не би, като дойде господарят му, да го 
намери заспал“.

70. Вие трябва да разбирате хубавите картини на Слън-
цето, за което е нужно да го наблюдавате с години.

72. Лятно време накарайте децата да направят 30 – 40 
слънчеви бани, да се измият с вода, топлена на Слънцето 
поне още толкова пъти. Това е за през цялото лято.

73. Правете това, което прави Слънцето – давайте.
75. Най-благоприятните часове за молитва са сутреш-

ните, преди изгрева на Слънцето, и после, като имаш 
скръб, когато си подложен на изпитания.

76. Има космически течения към Слънцето и Луната и 
обратно към Земята. Като се вземат тия течения, хората 
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ще ги използват за пътуване.
77. Като изгрее Слънцето, всичко излиза, а някои се 

крият: вълци, къртици, бухали, кукумявки, прилепи, гли-
сти и пр. – нощната култура.

79. Предобедните летни слънчеви лъчи са единствени-
ят най-сигурен целител на всички болести. Силното из-
потяване всякога лекува.

80. Слънцето е емблема на човешкия ум. – „Има ли 
хора на Слънцето?“ Има, при това те са по-разумни и по-
културни от хората на Земята. Най-простите същества на 
Слънцето са хиляди пъти по-разумни и по-културни от 
най-умните хора на Земята. Представете си тогава какво 
нещо са най-умните същества на Слънцето, колко по-ви-
соко стоят те от най- умните хора на Земята!

81. Получили сме вече последната телеграма от Слън-
цето. От там са насочили своята артилерия към Земята и 
с това ще създадат в умовете на всички хора коренни про-
мени. Няма да остане глава на Земята, която да не узрее.

84. Като изгрее Слънцето, трябва да очакваме да ни 
проговори Господ.

87. Онези от вас, които не са свикнали да ходят боси, 
трябва да ходят боси само един-два часа след изгрев 
Слънце – това е хубаво. Аз бих препоръчал и на мъже, и 
на жени да излизат боси при изгрев слънце, но извън гра-
да, на някоя хубава местност. […] За ония от вас, на които 
косите са започнали да падат, които имат главоболие, ху-
баво е през лятото да ходят по три-четири часа на ден без 
шапки. Ходенето на Слънце без шапка действа лечебно 
на главата. Но през лятото от 10-12 часа по обяд по-хубаво 
е човек да има шапка на главата си, защото слънчевите 
лъчи предизвикват голямо сътресение на мозъка.

88. Да знаете, че от Слънцето е богатството. Това Слън-

це, което всеки ден ви пече, съдържа такова богатство.
89. Когато вашата мисъл отслабне, вие ще прокарате 

вашия ум към ония велики закони на живота – към Слън-
цето, и ще възприемете тази първична прана. […] Исти-
ната е на друго място, тя трябва да дойде от Слънцето, от 
Горе – нищо повече. […] Вие трябва да разберете в кой ден, 
месец, година иде. Да, тъй е уредено. Намерите ли мо-
мента, вие ще разберете тази истина. И Писанието казва: 
„Търсете Ме, докато Съм близо“. Къде е Господ? Близо – в 
Слънцето е тая Истина. […] И като разбере тази енергия, 
която излиза от Слънцето, тогава ще му се открие тайна-
та, тогава ще му кажа: „Освобождаваш се“.

90. Някои казват мен да любите. Моята душа виждал 
ли си, сънувал ли си я? […] Като срещнеш моята душа, тя 
ще бъде светла, като Слънцето, и ще носиш моята светли-
на с хиляди години и векове! А сега, като срещнеш някой 
човек с потури, бели гащи и калпак, казваш, че си срещ-
нал Учителя. И това било философия – срещнал си Учите-
ля. Учителят е като Слънцето. Като срещнете моята душа, 
това Слънце, което гледате, ще потъмнее пред нея!

91. Слънцето например изгрява и залязва точно навре-
ме. Да бъдем точни като Слънцето!

93. Едно правило за хранене: ще се храниш вечер, пре-
ди да е залязло Слънцето, а сутрин никога няма да ядеш, 
преди да е изгряло. Значи сутрин най-малко половин час 
след изгрева му ще се нахраниш.

95. Една забележка: ако заспите денем на Слънцето, 
непременно вашият организъм ще привлече тия негатив-
ни вълни от него, тъй наречената черна светлина, и като 
станете, ще се почувствате неразположен. Затова на един 
окултен ученик никога не се позволява да спи денем. Ни-
какво спане денем! Ще спите вечер, без Слънце.
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98. И в слънчевата светлина има черни и бели лъчи. 
От бялото и от черното Слънце едновременно идват две 
течения, които се сливат. […] Всичкото зло и всички лоши 
прояви и отрицателни качества се дължат на тия вибра-
ции, които идват от черните лъчи.

100. Дадох правило: лятно време, когато Слънцето 
силно пече върху главата ви, гладете косата си с двете си 
ръце; чрез ръцете си вие ще отнемете електричеството от 
мозъка си и ще избегнете всякакъв слънчев удар.

102. Ако много се страхувате вечерно време, денем гле-
дайте от Слънцето да асимилирате чисто портокаловите 
лъчи и тогава страхът ще стане нормален, ще се превърне 
в благоразумие.

104. Сега бих ви попитал каква е първата форма на Лю-
бовта? […] Първата форма – това е първият слънчев лъч, 
който е излязъл от Слънцето и е влязъл във вашите очи.

109. Божественото – това е Слънцето, защото само в 
Слънцето има мисъл. Където има мисъл, там съм. Аз съм 
от Божествения свят. Ако мислите за това Слънце (само за 
физическото), което виждате, то, като се качите на него, 
нищо няма да намерите.

111. Ако човек може да люби, и то тъй силно, че негово-
то сърце да вибрира като слънчевите лъчи, то неговият 
ум може да бъде тъй концентриран в Любовта, щото той 
може да излезе зимно време на студ, когато дърво и камък 
се пукат, и нищо няма да му стане. Ако с тази Любов из-
лезе денем, в най-голямата горещина, и умът му е съсре-
доточен в Любовта, нищо няма да му стане. Слънчевите 
лъчи няма да го засегнат и няма да слънчаса.

113. Да, грял си се на Слънце. Като приемеш малко от 
тази храна, т.е. от слънчевата енергия […] щом дойде ня-
кой при теб, кажи му: „Приятелю, днес се грях на Слънце, 

имам достатъчно запас от енергията му, ще дам и на теб 
малко“. […] Представете си, че в нашата Вселена има сто 
милиона слънца. За да научите нещо, трябва да прекарате 
във всяко Слънце сто милиона години. Умножете сто ми-
лиона по сто милиона и вижте колко ще получите. Като 
пътуваме от една система в друга, тогава ще ви обясня 
всичко.

118. Ти ще си изкажеш тъгата и само Слънцето може да 
те научи защо трябва да изказваш тъгата си. Само Слън-
цето може да ти помогне, да те излекува.

120. Ако избереш слънчевата светлина, ти си умен чо-
век.

126. Слънчевата енергия доставя на човека онези мате-
риали, които са необходими за съграждане на Причинно-
то тяло – основата на неговата мисъл. Затова човешката 
глава трябва да бъде изложена на слънчевата енергия.

127. Когато погледне към безименния си пръст, който е 
свързан със Слънцето, човек казва: „Вярвам в Слънцето, 
което отоплява Земята и праща светлина“.

128. Всяка култура се дължи на Слънцето. 
[…] Аз говоря за друго Слънце, което е невидимо. Един 

ден и вие ще го видите. Когато залезе физическото Слън-
це, другото Слънце ще изгрее.

[…] То ще бъде десет пъти по-великолепно от сегашно-
то Слънце.

129. Положително ще насочите ума си нагоре, в тази 
посока, в която е Слънцето, Божественото Слънце, то е 
винаги над нашата глава, където вървят теченията.

130. Електрическата светлина не е реална, тя е отраже-
ние на Слънцето – ако Слънцето изгасне, и тя ще изгасне.

131. В Слънцето има повече от 10 магнетични пояса, 
които опасват Земята, прекръстосват се. […] Слънцето 
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днес не е такова, каквото е било преди хиляди години.
132. Ще посрещнеш Слънцето гологлав, за да възприе-

меш слънчевата светлина. Ако децата ти са слаби, ще ги 
излагаш на Слънце. Много болести, много пороци се явя-
ват поради липса на светлина. Ние знаем причината за 
безнравствеността у хората. Всички хищници, пакостни 
животни живеят повече в тъмнина.

134. Казвам: дълго време трябва да се грее човек на 
Слънцето, само така той ще прояви своята енергия и ще 
се познае. […] Като се греете на Слънцето, вие ще се свър-
жете с Живия Господ.

136. Когато учените се занимават с въпроса как е напра-
вено Слънцето, какъв е неговият състав, това не е нищо 
друго, освен играчките на децата – и те чоплят играчките 
и куклите си, искат да знаят как са направени.

137. При учениците на Бялото Братство Слънцето из-
грява, а при учениците на черното братство Слънцето 
залязва. По това се отличават учениците на Бялото Брат-
ство от тия на черното братство.

138. Какво знаят съвременните хора за Слънцето? […] 
Много неща знаят, но едно не знаят: те не подозират даже, 
че това Слънце е отражение на Божественото Слънце, т.е. 
на Божието око, което вижда всичко.

139. Слънцето държи сметка за златото; Луната държи 
сметка за среброто. 

[…] Благородното, възвишеното в човека не зависи от 
количеството на златото, но от неговата активност.

140. Наистина, който е роден през деня, когато Слън-
цето силно грее, той има продълговати очи, не много от-
ворени.

141. Слънцето за нас е емблема, емблема на Живия Гос-
под, на Живата Природа.

143. Следователно, ако вие станете сутрин и се поста-
раете да схванете каква е мисълта, която иде от първия 
лъч, който дойде във вас, знаете ли каква мисъл ще дойде 
във вашия ум!

145. Цъфтенето на цветята не е нищо друго, освен бла-
годарност, признателност, която те отправят към Слън-
цето за оказаните от него услуги.

146. Слънчевите енергии са положителни и се отразя-
ват благотворно върху човека. Земните енергии са отри-
цателни и се отразяват неблагоприятно върху човека.

[…] Слънцето ще помете старото, ще го изгори, на пе-
пел ще го превърне. Слънцето ще донесе на Земята чис-
тия, възвишения живот.

[…] Щом човек възприема слънчевата енергия, живо-
тът сам по себе си се развива правилно.

[…] Бюджетът за всеки човек, за всяко общество, за все-
ки народ и за цялото човечество се определя от Слънцето.

[…] Когато казваме, че човек трябва да живее чист, свят, 
разумен живот, имаме предвид той да използва съответ-
ните енергии на Слънцето.

149. Слънцето и Любовта всичко постигат.
[…] Слънцето произвежда цветовете, а Любовта произ-

вежда плодовете.
150. След три години Слънцето влиза в нов знак, в нова 

епоха, която ще трае 25 хиляди години. Слънцето влиза 
във Водолей. (казано от Учителя в 1923 г.) […] Казано е 
в Писанието: „Ще създам ново Небе и нова Земя; ново 
Слънце и нова Луна“. Иде новото в света – нови условия, 
нов живот. Бъдете готови за новите условия.

153. Казвам: човек може да отиде и до Слънцето.[…] 
За невежия е невъзможно, но за умния – възможно. Има 
адепти в Индия, които могат да отиват до Слънцето.
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158. Всеки ден Всемирното Бяло Братство изпраща 
своята енергия от Слънцето, а черната ложа обира всич-
ко, каквото срещне на пътя си. […] Да се върнем пак към 
Белите Братя. – „Къде е тяхното жилище?“ Школата на 
Всемирното Бяло Братство е на Слънцето. Там всяка го-
дина Белите Братя правят събор.

159. Винаги ще държиш главата си перпендикулярно 
към центъра на Слънцето, нищо повече.

161. Само здравите хора стават, когато Слънцето из-
грее, а болните лежат на гърба си, на корема си, на едната 
си страна.

163. Отиваш да посрещаш Слънцето – не отивай да го 
посрещаш, когато то вече е излязло четири пръста над 
хоризонта. Ти трябва да си там при първия лъч, който се 
покаже, той е най-важният, той е царският син. Не си ли 
там за него, другите не струват. Не видиш ли него, ти си 
изгубил изгрева. Него хвани, другите не ти трябват. 

[…] Кажи: „Утре ще ида да посрещна Слънцето и ще 
гледам да хвана първия лъч*“.

167. И каквото пише на Слънцето, много добре го раз-
бирам!

169. Ако човек не може да люби онзи първия лъч, който 
е влязъл в окото му, той не е човек.

Аз това наричам Любов. Първия лъч, който влезе в 
твоя ум, първия лъч, който влезе в твоята душа, първия 
лъч, който внесе тази радост, ти трябва да го обичаш.

170. Слънцето, като влиза във Водолея, става едно раз-
местване, затова всички астролози трябва да поправят 
своите астрологии, своите хороскопи.

171. Нима първият лъч, който иде от Слънцето, не носи 
всичко в себе си? Носи. Всеки ден вие се събуждате и каз-

* Формула

вате: „Господи, Ти Си ме забравил, аз нямам приятели. 
Няма кой да ме обича. Всички са ме изоставили“. Мисли-
те ли, че онзи първи лъч, който е проникнал сутринта при 
изгрева на вашето Слънце, не достига до вашето око и не 
носи всичко в себе си? Носи. Той е първият поздрав, каз-
ва: „Аз съм светлина“. И който ходи във виделина, няма 
да се спъва.

177. Сега ние ще излезем за първи път на 22 март су-
тринта, за да посрещнем първия лъч на Слънцето. Всич-
ки ученици да бъдат на своето място. Дъжд, кал – каквото 
и да е времето, всички, без изключение, ще излезем.

178. Само Слънцето с неговите силни и светли лъчи, т.е. 
само Бог, може да премахне омразата.

180. Всеки, който се стреми към Слънцето, е плодоядец 
или вегетарианец. Месоядец си, но искаш да станеш веге-
тарианец – измени стремлението си към Слънцето и ще 
станеш вегетарианец. Измениш ли отново стремлението 
си към центъра на Земята, ще станеш месоядец.

182. След време, когато започнем да образуваме храната 
си от слънчевите лъчи, ще бъдем безсмъртни. Дотогава, 
докато изваждаме за храна сокове от Земята, ще умираме, 
смърт ще има за нас. Един ден ще имаме растения, кои-
то ще възприемат енергия направо от Слънцето. Хлябът 
също ще приемаме направо от Слънцето.

185. Слънцето влияе и на престъпника и го преобразя-
ва, той е готов да служи на Бога. Това не е ли влиянието 
на Слънцето?

186. Изобщо, теченията в лявата страна на главата в чо-
века показват, че той е свързан със Слънцето.

187. Посоката на главата ви трябва да съвпада с центъра 
на Слънцето. При всяко отклонение от този център вляво 
или вдясно, напред или назад, вие попадате към расти-
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телното царство, т.е. под закона на случайността.
190. Лятно време топлете вода на Слънцето и се изми-

вайте със слънчева вода.
193. Истината, която аз ви проповядвам, пред мен е 

ясна като Слънцето. […] Пазете се, когато ви се говори 
или когато се греете на Слънце, да не заспивате. Когато се 
греете на Слънце, никога не се спи! Когато Господ говори, 
никой не трябва да спи! Когато Учителя говори, ученикът 
не трябва да спи! Заспи ли, ще му дойде някое зло.

210. Мойсей, като казал, че в четвъртия ден Бог създал 
Слънцето, не говори за това обикновено Слънце.

211. Неделята е ден на Слънцето, ден на науката. Който 
иска да се занимава с изобретения, нека употреби неде-
лята. Когато искаш да изобретиш нещо принципно, ня-
коя добродетел, избери неделята, тя е ден за прогрес.

213. […] Великите учители знаят колко е оттук до Слън-
цето, но те не бива да го казват.

[…] Да знаеш колко има от Земята до Слънцето – това е 
един лозунг, парола.

[…] Това значи, че знаеш една Истина. Щом произнесе-
те тази дума, Природата веднага ще ви отговори.

[…] Какво ли мисли нашият Учител? Вашият Учител 
мисли това, което и Бог мисли.

215. По светлината на слънчевия спектър би могло да се 
познае има ли същества на Слънцето, или няма.

[…] Значи има разлика между разпространението на 
светлинните лъчи, които излизат от едно неразумно и от 
едно разумно същество – законите са различни.

224. Единственият елемент, който засега произвежда 
най-малко страдания на човека, то е присъствието на зла-
тото в неговата кръв. То е елементът на Слънцето.

225. Три слънца трябва да изгреят едновременно в нас: 

едното Слънце е физическото Слънце; второто е умстве-
ното Слънце и третото е Божественото Слънце, Слънцето 
на Любовта.

226. В средата на човешкия мозък се намира тъй наре-
ченото „летящо око“ на душата, или вътрешното Слънце 
на човека.

[…] Когато външната енергия прониква в мозъка на 
човека, този възел, или окото на душата, препраща тази 
енергия по целия мозък. То има и други свойства, освен 
това – да трансформира слънчевата енергия.

229. Човек може да ослепее даже и при слънчева свет-
лина, ако гледа дълго време към Слънцето.

230. Това, което ви говорих за Слънцето, съставлява 
една трета от цялата Истина. Същото нещо се отнася и 
до Духовното Слънце в човека, както и до Божественото 
Слънце в него. Затова всички трябва да се стремите към 
Слънцето като към главен фактор в живота ви. То ще ви 
помогне да изправите всички ваши погрешки. Ритмусът 
на Слънцето, или сутринните слънчеви лъчи, са най-бла-
гоприятни за човека.

[…] Правете сами наблюдения върху тия изказани ми-
сли, за да се усили вашата Вяра.

[…] Всеки човек приема специално изпратената до него 
слънчева светлина и енергия. Всеки от вас, ако възпри-
еме тази светлина, може да знае кога е изпратена. Вие не 
можете всякога да я възприемате, нито знаете в кой мо-
мент е изпратена, затова трябва да учите. Сега ще кажете: 
„Чудно нещо – за всеки човек да има специален трансфор-
матор от Слънцето!“. Да, това са наредби на Живата при-
рода.

[…] Псалмопевецът казва: „На ранина, Господи, ще Те 
потърся; на ранина, Господи, ще Те намеря“.
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232. […] Спазвайте правилото: дойде ли девет или де-
сет часа вечер, лягайте си, за да може организмът ви да 
погълне тази прана, която е останала още свободна във 
въздуха. Разбира се, понякога може да се случат изклю-
чения от това правило, но аз виждам, че много от вас са 
турили изключенията като правило, а това не трябва да 
бъде така. Искате ли да учите, ставайте сутрин в три или 
четири часа.

245. Като виждаш, че Слънцето е изгряло, да знаеш, че 
Господ е запалил Своя светилник и той свети. Тогава из-
лез, посрещни го, благодари, че Господ е изнесъл светил-
ника си.

246. Зад това Слънце има друго нещо, по-велико.
249. Ако издигнете ръката си нагоре и не я изпънете, 

вие няма да имате контакт със Слънцето.
250. […] Великите Учители не се учат на Земята. Някои 

от тях ходят може би само за 5, 6 години на Слънцето да се 
учат и после идват на Земята.

[…] Ако ви кажа, че аз виждам друго Слънце, какво ще 
кажете вие?

[…] Следователно във Вселената има друго Слънце, 
което носи разумност. Ние трябва да дойдем във връзка с 
Живото Слънце, а не с това, което виждаме, и за което се 
казва в Писанието: „Да не послужите на това Слънце“. То 
е предшественик на другото Слънце.

259. Вие, които ме слушате, ще кажете: „На Слънцето 
няма хора“. Хора няма, но има разумни Същества, с мно-
го по-добре организирани тела от нашите, които огън не 
гори.

262. Учеността е качество на Слънцето.
274. Бъдете с едно лице като Слънцето, което дава свет-

лина и топлина даром на всички. Луната постоянно се 

мени: ту се пълни, ту се празни.[…] Добрият живот на чо-
века се определя от Слънцето, а лошият живот от Луната.

276. […] Вибрациите на човешката душа трябва да се 
видоизменят и лъчите на очите да имат направление на-
горе към Слънцето.

277. […] цялата Слънчева система е навлязла в нова зона 
на Духа.Това навлизане е станало от 1914 година на 20-ти 
век. По този начин Земята е навлязла в една нова зона, в 
една нова фаза на съчетание със Слънцето, това нещо ще 
се докаже след най-много 1 – 2 века от тогавашните учени.

[…] Които са готови за това време, ще възприемат този 
жизнен еликсир и ще възкръснат, а онези, които не са го-
тови, ще заспят и ще чакат още хиляди години за новите 
условия, които ще дойдат в бъдеще.

282. Утихне ли сърцето ви, ще дойде изгревът на ваше-
то Слънце, ще стане светъл ден за вашето небе, без обла-
ци и без сенки.

285. Действително, човек най-добре размишлява су-
трин преди изгрев слънце.

[…] Тъй щото за всяка работа има точно определен час 
от деня. Който иска да развие Божественото в себе си, да 
стане гениален, той всяка сутрин трябва да излиза вън, 
да наблюдава зазоряването, да посреща изгрева на Слън-
цето.

287. Ако вие може да използвате енергиите на Слънце-
то половин час преди изгрев и ако целия ден се печете, то 
е равносилно. Има едно друго разположение: ако се пече-
те на слънчевата енергия половин час преди да е изгряло 
Слънцето, действа по-силно върху вашата психология.

289. Казвам: най-красивото същество в света е Слън-
цето, защото, изпраща светлина и топлина по целия свят 
[…]
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290. Всеки човек, който съзнава, че Слънцето грее за 
него, той ще има специална връзка със слънчевите лъчи, 
които ще действат върху него по особен начин. Не съзнава 
ли това, тогава и Слънцето не ще може да му въздейства.

291. Щом Слънцето изгрява, обърни погледа си наго-
ре и кажи: „Господи, благодаря, че има праведни хора в 
света, за които Слънцето изгрява. Щом за тях изгрява, и 
аз ще се грея на него*“. Но правата мисъл е, че Слънцето 
изгрява за всички. Още по-вярно е, че Слънцето върши 
Волята Божия.

292. Сърцето на нашата Слънчева система е Слънце-
то. Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце 
се определя от ритмичните вълни на Слънцето. Следова-
телно, ако сърцето на някой човек не функционира пра-
вилно, това показва, че той е нарушил отношенията си 
към Слънцето.

295. […] Кой е най-добрият ден? Неделя – на Слънцето 
ден.

296. В санскритския език за Слънцето има 45 думи. Бо-
гатство е това!

298. Като рекох, че човек трябва да се свързва с енер-
гиите на Слънцето, нямам предвид само физическото 
Слънце, коетo изгрява и залязва на хоризонта. Аз имам 
пред вид главно Божественото Слънце, което изгрява в 
душата на човека и никога не залязва.

303. Кой е най-хубавият концерт, най-красивият из-
глед? Това е изгревът на Слънцето. По-велика хармония 
от изгрева на Слънцето не съществува.

305. […] Човек трябва да знае през кои часове на деня да 
се излага на Слънце, за да възприема само неговите бла-
готворни лъчи. Има лъчи, които уморяват, убиват човека. 

* Формула

Той трябва да избягва влиянието им. […] За да се предпаз-
ва, трябва да носи шапка във форма на многоъгълник, да 
пречупва вредните слънчеви лъчи.

312. Погледът на здравия човек е установен, както са ус-
тановени и възгледите му за живота; като гледа, очите му 
се движат бавно, както се движи Слънцето.

314. Едно условие: след залез слънце да не ядете – но 
и да се не съблазните. Преди залез слънце се нахранете 
малко и леко, та да не се въртите през нощта. […] Грозде-
то, печено от Слънцето, има кондензирана енергия. Гроз-
дето, изсушено на Слънце, е най-добрата храна.

315. […] Да пиете вода, печена на Слънцето.
317. Първият ден, например, неделята, денят на Слън-

цето, не е ден за почивка, но е ден на живот, ден на въз-
кресение. Той е ден на Любов към Истината. Следовател-
но започнете с този ден.

323. Не е безразлично кога се сее житото – ако сте го 
посели в момент, когато ритъмът на слънчевите енергии 
е възходящ, вие ще имате един резултат; ако сте го посели 
в момент, когато енергиите на Слънцето са били низхо-
дящи, ще имате друг резултат.

324. Който чернее от Слънцето, трябва даже да се рад-
ва, защото това показва, че той е здрав. Ако човек не из-
гаря, не почернява, това показва, че не е здрав и затова 
Слънцето не може да му въздейства, не може да го леку-
ва. Чернота, предизвикана от слънчевите лъчи, показва, 
че Слънцето е извлякло от организма на човека всички 
утайки, нечистотии, всичката гъста материя.

325. Когато искате да възприемате енергии от Слънце-
то, трябва да правите упражнения сутрин. Когато искате 
да се освободите от събраната енергия през деня, трябва 
да правите упражнения вечер. Земята всичко взима, ос-
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вобождава човека от излишните енергии, за да може су-
трин отново да възприема от Слънцето.

329. „Слънцето ще потъмнее“ (казано в Библията) под-
разбира, че великите държави, които сега управляват, ще 
изчезнат. Светската власт ще потъмнее. Луната пък озна-
чава всички видове религии, всички религиозни систе-
ми.

332. Един ден, когато завърши еволюцията си в Слън-
чевата система, човек ще мине в друга система – в Сириус, 
най-светлата звезда на небето. По култура тя стои по-ви-
соко от Слънцето.

333. Освен тази ложа, която съществува на Земята, има 
още една ложа от учени хора на Слънцето, която знае по-
ложително не само миналото на Земята, но и нейното бъ-
деще.

334. В архивите на окултната наука са запазени бележ-
ки, в които се споменава, че преди хиляди години Слън-
цето е изгрявало от запад.

336. Земята е обвита с 12 обръча, или сфери, които 
представят особен род трансформатори на слънчевата 
енергия.

338. […] На физическия свят Слънцето е представител 
на Бога. По-добър представител на Бога от физическото 
Слънце за физическия свят засега няма. Като наблюдава-
ме Слънцето, ние си представяме Бога светъл като Слън-
це. Това не означава още, че Слънцето е Бог, но донякъде 
само дава представа на хората от физическия свят за Бога.

341. […] Слънцето дава еднакво и на овцата, и на вълка.
346. Между Слънцето и човешкия организъм същест-

вува такава връзка, каквато между Бога и човешката душа. 
Без тази връзка, без тази взаимност човек не може да се 
развива. Също така има връзка и между Божия Дух и чо-

вешкия ум.
352. Преди няколко години казах на българите да из-

лизат сутрин да се молят на Бога под открито небе, но те 
казаха, че това било идолопоклонство, нямало защо да 
излизат преди изгрев на Слънцето и т.н. Не. Всички хора 
трябва да гледат нагоре, да отправят ума и сърцето си към 
Бога.

353. Стремете се към Слънцето, за да не се отегчавате 
от условията на Земята. Слънцето представя човешката 
глава, а Земята – неговия стомах. […] Когато сте радостни 
и доволни, вие сте на Слънцето; когато сте скръбни и не-
доволни, вие сте на Земята.

357. Щом не знаеш нищо за Слънцето, няма да знаеш 
нищо и за Бога.

363. По отношение на Слънцето Земята е бебе.
364. Но един ден ще бъде възможно Земята да бъде ед-

новременно осветлена от Слънцето отвсякъде.
366. Всички желания на Слънчевата система могат да 

се реализират от Слънцето. […] Има слънчеви желания, 
за реализирането, на които са нужни 20 милиона години. 
Ако попаднете на едно от тези желания, трябва да се въо-
ръжите с велико търпение.

367. Да гледаш Слънцето – това е свобода. Слънцето 
изгрява и дава изобилно светлина и топлина на всички. 
Докато гледа Слънцето и му се радва, човек всякога е сво-
боден, щом затвори очите си за него, сам се ограничава и 
спъва.

369. Слънцето е центърът, в който се събират всички 
Същества, носители на Доброто и на Светлината.

371. В ада няма изгрев, там съществува вечен залез. В 
Небето обаче има вечен изгрев, понеже всички обръщат 
лицата си към Бога.
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374. Умът на човека трябва да бъде свързан с центъра на 
Слънцето. Само при това положение човек може да има 
светла, възвишена мисъл.

379. Богатството, житото принадлежат на Бога. Жито-
то е слязло от Слънцето.

386. Най-естественото състояние на човека е това, кое-
то има при изгрева на Слънцето. Той трябва да задържи 
това състояние през целия ден.

388. Ако не знае кога да се грее на Слънце, той може да 
получи слънчев удар. Причината за това не е в Слънцето, 
но в самия човек.

391. И тъй, от ъглите, под които падат слънчевите лъчи 
върху човешкото ухо, както и върху целия човешки орга-
низъм, зависи използването на тия лъчи. В бъдеще, кога-
то хората осъзнаят това, ще се лекуват само със слънчеви 
лъчи. Те ще знаят кои лъчи срещу какви болести и недъзи 
могат да се използват. Бъдещите майки ще лекуват и ще 
възпитават децата си изключително със слънчевите лъчи.

395. След хиляди години Слънцето ще изгрява на се-
вер, тогава север ще бъде сегашният изток и светът ще 
стане по-добър.

396. В България мнозина се противопоставят на тия 
неща и всеки, който излиза сутрин преди изгрев слънце 
на разходка, наричат го идолопоклонник. Който се лени 
да става рано, да посреща ранните слънчеви лъчи, колко-
то и да се грее на обедните лъчи, нищо няма да придобие.

399. Значи, както може да се съобщава със Слънцето, 
така човек може да се съобщава и с Христа; както познава 
Слънцето, така може да познава и Христа.

400. Както Слънцето има отношение към здравето на 
човека, така и златото, което е в кръвта му, също има от-
ношение към здравето.

401. Като се молят, всички хора се обръщат на изток. Не 
само хората, но и животните, и птиците обръщат погледа 
си на изток – защо? Защото Слънцето изгрява от изток.

402. Раят е място, където Слънцето никога не залязва.
407. Методите на Слънцето всякога дават добри резул-

тати. […] Когато човек минава от низходящо във възходя-
що състояние, той работи вече с методите на Слънцето.

418. Даже и много от българските светии са се опитва-
ли да отидат до Слънцето, но пак са се връщали назад. 
Има известни дни и часове през деня, когато човек е по-
гледнал Слънцето, и ако той е погледнал лъчите му, отто-
гава насетне неговият живот коренно се е изменил. Това, 
което хората са наричали възшествие на Духа Святаго, 
е излизане на енергия от Слънцето. […] Има начини, по 
които можеш да използваш не само енергията на Слънце-
то, но и енергията на Луната.

422. Идеята за Бога е отвлечена. Единственият конкре-
тен образ за Бога е Слънцето. Бог е първият, Който е про-
мислил за човека.

429. И Слънцето диша. Това, което учените наричат 
бури на Слънцето, не са никакви бури, а дишане.

430. Слънцето изтегля лошите неща и когато човек по-
чернее, то е лошото, което излиза от него. Слънцето го из-
тегля навън. Ти си почернял – това показва, че има нещо 
събрано в тялото. Всъщност всички говорят, че Слънцето 
гори, но тази идея не е права. Изгарянето зависи от наше-
то съзнание.

436. Щастието на Земята не е в самата нея, но в Слън-
цето. Щастието на Слънцето не е в самото него, но в дру-
го, по-голямо Слънце.

438. Който казва: „Изгубих първия лъч, втория, третия, 
четвъртия, петия“, най-после ония Възвишени същества 
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казват: „Какво ще те учим“. […] Не се ли държи здраво за 
Божественото в себе си, човек постепенно губи светлите 
лъчи на изгряващото Слънце от очите си, докато един ден 
изгуби всичките лъчи и в съзнанието му настава мрак и 
тъмнина.

439. Каквото е Слънцето за физическия човек, такова 
нещо е Духът за Духовния [свят].

440. Слънцето осветява Земята, а Божественото съзна-
ние – душата. […] Казвате: „Къде е Господ?“ – зад Слънце-
то. […] Той е зад Слънцето, с ръка държи Слънцето, нався-
къде го носи.

441. Яденето, след като залезе Слънцето е само за месо-
ядните животни.

445. Ако след изгряването на Слънцето ти седиш цял 
ден на едно място, нищо няма да научиш.

448. Ако от главата на даден човек не е издигнат пер-
пендикуляр към Слънцето, ние казваме, че мисълта му не 
е нито права, нито дълбока. […] кажете: „Искам да имам 
права мисъл“, т.е. отвес към Слънцето; с други думи каза-
но, „Искам да имам прави отношения към Бога“.

453. В Евангелието е казано: „Залязването на Слънцето 
да не те завари непримирен с брата си“.

463. Казано е в Писанието: „Старото Слънце ще залезе, 
ново Слънце ще изгрее“. С други думи, старата любов ще 
залезе, нова ще изгрее. Когато новото Слънце на живота 
изгрее, всички хора ще възкръснат.

465. Има ли между вас кандидати за Луната или за 
Слънцето? Между вас няма нито един кандидат за раз-
ходка до Луната или до Слънцето, защото никой не може 
да задържа въздуха в дробовете си половин час. Ако не 
можете да задържате въздуха половин час, още повече не 
можете да го задържате цели 24 часа. Значи, колкото по-

дълго задържате въздуха в дробовете си, толкова по-да-
леч можете да отидете на разходка извън Земята.

466. В египетската митология какво означава РА? РА – 
ЗУ – ОМ. РА – Слънце, ЗУ – живот. Разумното в Приро-
дата. А всички качества, които съществуват в Природата, 
се казват ОМ, пишат го АУМ, а на санскритски има само 
две букви – ОМ. Значи в прераждането на думата разум 
Слънцето трябва да изгрява, а след като изгрява Слънце-
то, трябва да има живот.

473. Каква е разликата между положителните и отри-
цателните сили? Положителните сили се стремят към 
Слънцето, а отрицателните – към Земята.

484. Бог е Слънце за човешката душа. Докато това 
Слънце грее, и човек се развива; престане ли да грее, и 
човек престава да се развива. Когато някой запита защо 
трябва да вярва в Бога, то е все едно да пита защо Слънце-
то трябва да изгрява.

485. Когато човек започне да търси Истината, негово-
то Слънце изгрява. Докато я търси, Слънцето му непрес-
танно грее. Щом каже, че е намерил и познал Истината, 
Слънцето му залязва. Същото нещо е, когато човек започ-
ва и свършва четенето на някоя книга.

486. Казвам: когато Слънцето изгрява, тогава най-мъч-
но се спи, а не най-сладко, както някои от вас твърдят. Да 
спи човек след изгрев слънце то е все едно да го поставят 
над водите на някой водопад, чиито вълни отгоре го бият.

488. Голяма катастрофа ще настане на Земята даже при 
най-малкото отклонение на Слънцето от неговия път. 
Въз основа на същия закон голяма катастрофа ще настане 
в живота на човека, ако той се отклони от пътя, който Бог 
му е определил.

489. Казвам: не е само физическото Слънце, което 
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трябва да изгрее. Освен него има още две слънца, които 
също трябва да изгреят. Физическото Слънце е слуга на 
другите две. Последните две са по-важни от физическото.

491. Ще дойде ден, когато майката ще говори на детето 
си със съвършен език – този език е езикът на изгряващо-
то Слънце.

492. Сърцата на много хора са запалени днес и те све-
тят като Слънце – те са съвършени хора. […] Който мисли 
като съвършените, неговото Слънце никога не залязва.

495. Бог посещаваше първия човек всяка сутрин и му 
преподаваше уроци при изгрева на Слънцето по един час. 
Той преподаваше уроци на Адам, на първото свое създа-
ние, как да живее.

497. Ония, които са свързани с енергиите на Слънцето, 
считаме за морални и добри.

498. Утринните разходки (на бременната жена) трябва 
да стават при изгрев, да наблюдава красивите картини на 
изгряващото Слънце; после да се разхожда в градини, къ-
дето цъфтят красиви, благоуханни цветя.

500. […] И да изгасне Слънцето, светът няма да свър-
ши – защо? Защото Бог е създал и Слънцето, и света. Ако 
нашето Слънце изгасне, ще се създаде друго.

501. Само ония, които се интересуват от Слънцето, от 
Звездите, от Планетите, от всичко това, са хора на новото.

506. На Слънцето има специфични трансформатори, 
които са нагодени само за Земята, защото Земята си има 
музикален тон и известна краска (цвят) в Слънчевата 
система.

507. Въздухът е един акумулатор на складирана слън-
чева светлина и топлина.

511. Когато човек става като ясновидец, той вижда къде 
е Слънцето, всякога го вижда, няма залез за него.

516. Когато искате да внесете хармония в себе си, може 
да предизвикате формата на Слънцето в съзнанието си.

519. Слънцето, Звездите са незнайни, но там седи всич-
кото богатство на човешкия дух, на човешкия ум.

522. Човек не трябва да гледа с отворени очи с часове в 
Слънцето, но достатъчно е няколко секунди, само около 
пет – шест секунди да погледа и после да затвори очи. […] 
То ще въздейства на отрицателните мисли в него.

525. Хубав ден без Слънцето не съществува!
529. Бог е пред теб. Той се явява като Слънцето. – „Ами 

като залезе?“. Слънцето никога не залязва.
531. Аз правя своите изчисления. – „Как се правят тия 

изчисления?“. Много просто – заставам с лице срещу 
Слънцето, вдигам дясната си ръка срещу него, с дланта 
напред, в отвесно положение.

533. Според твърденията на велики учени (адепти), 
ако човек концентрира мисълта си към Слънцето толкова 
силно, че нищо друго да не го интересува, той може да се 
повдигне няколко метра от Земята.

536. В сто милиона години Земята се приближава само 
на една минута разстояние към Слънцето. В останалите 
минути разстоянието до Слънцето е едно и също. […] Каз-
вам: когато вашият живот е в дисонанс, вие сте нарушили 
отношението си към Слънцето.

537. Светлината на Слънцето казва: „Както влиза свет-
лината на Слънцето във вас, пуснете и Божествената ми-
съл във вас“.

538. За да приемеш една мисъл от Слънцето и да ви-
диш неговата светлина, до теб трябва да дойдат 700 – 800 
милиона светлинни вълни. Какво ще почувствате тогава? 
Голяма радост.

540. Излезте на изгрев слънце, съзнавайте дълбоко в 
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себе си, че днес ще познаете Бога малко повече, отколко-
то досега сте Го познавали.

541. Божият Дух всеки ден изгрява, всеки ден ни дона-
ся своите блага доброволно […] Благословението на всеки 
човек е специално за него.

543. Три слънца съществуват. Физическото Слънце из-
грява от изток, Дховното – от запад, а Божественото – от 
зенита, т.е. от Горе, от север. […] След като посрещне из-
грева на физическото Слънце, човек трябва да посрещне 
Духовното и Божественото Слънце. Те изгряват едно след 
друго, но той трябва да знае точно часа и посоката на из-
гряването им. […] Посрещне ли ги, ще придобие актив-
ност на клетките, топлина в чувствата и светлина в ми-
слите си. Ако човек мисли, че с едно посрещане на Слън-
цето ще уреди всичките си работи, той е на крив път.

548. Слънцето може да бъде полезно дотолкова, докол-
кото обичате Бога.

549. Като туриш тенджерата, сутринта да влезе първи-
ят лъч и на обед да влезе един лъч. Ако може да падне, 
това ядене е вкусно сготвено. 

551. Ако между енергиите на Слънцето и енергиите на 
твоя организъм става правилна обмяна, ти всякога ще бъ-
деш здрав.

552. Светлината периодично мени своята скорост не 
във физическо отношение. Това е мое твърдение.

554. На това, което ви казах, Слънцето е свидетел.
558. Слънцето изгрява точно навреме, то не закъснява 

нито минута.
559. Даже и изчисленията на учените за бързината на 

светлината не са точни.
562. Когато изгрее първият лъч, човек вижда, че има 

Един, Който мисли за него. Този Един е Господ.

563. В изгрева на Слънцето ми се открива Бог.
566. Аз исках да направя едно добро на българите, да 

им покажа как да намерят еликсира на живота […] Зато-
ва им говорих за Слънцето, за посрещането на Слънце-
то, но те вдигнаха цял въпрос от това, нарекоха ме как-
во ли не и затова да правят каквото искат, повече не се 
интересувам от тях. Аз употребих цели 12 години да из-
следвам българската глава, но я намерих много дебела.  
568. Чувствата на човека представят неговата Земя, а чо-
вешкият ум представя неговото Слънце. […] Някои даже 
си позволяват да кажат, че са ходили на Слънцето и са се 
връщали, но те не са от България. От България още не са 
ходили, но има индуси, които твърдят, че са ходили. Ин-
дуските учени адепти твърдят, че за да отиде на Слънце-
то, пулсът на човека трябва съвършено да спре. 

[…] В Европа има само един ясновидец – Сведенборг, 
който е ходил на Слънцето. Той е бил един много учен 
човек във всяко отношение. Според него той е ходил на 
Слънцето, на Венера, на Юпитер, навсякъде е ходил и оп-
исва живота там. Много трезво пише този човек.

569. От милиони години най-хубавото, което Слънцето 
е изпратило на Земята, всичко е складирано в планините.

574. […] Еликсир може да се вземе само от Слънцето. 
[…] Този еликсир не се намира на Земята. […] Има спе-
цифични дни, има специфични часове, когато Слънцето 
пада под известен ъгъл върху растенията и ако можете да 
го вземете и да го турите в едно шишенце, ще добиете ве-
чния живот. Вие искате да ви кажа тия дни и часове. И 
цялата Земя да ми дадете, няма да ви кажа. Има какво да 
се учи.

576. Ние казваме: „Защо Господ създаде Слънцето?“ – 
за да живееш!
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581. Божията Любов се проявява при изгрева на Слън-
цето, а човешката – при залеза.

583. След като изгрее Слънцето – яж и след като залезе 
– не яж, и да има Любов в душата ти.

584. Какво представлява окото? Малка слънчева систе-
ма, малко Слънце.

587. Най-долните типове на Слънчевата система се из-
пращат на Земята на изправление. Човешкото сърце има 
ритъм точно на Слънцето. Както вибрира Слънцето, та-
къв ритъм, такъв пулс има и сърцето.

589. […] Слънцето засега наброява около десет милиар-
да години и има още сто милиарда години да живее.

591. Слънцето пече дълго време своя хляб – житото, а 
човек пече хляба си за един-два часа. Малък е хлябът на 
Слънцето, но хранителен.

596. Печете се на Слънцето, за да се отпушат нервите.
597. Запишете си правилото: когато Слънцето изгрява 

– не спете! (Правило)
601. Който не вижда лицето на Слънцето, от него нищо 

не става.
603. Като пиеш свещената вода, като дишаш свещения 

въздух, като приемаш свещената светлина на изгряващо-
то Слънце, ти трябва да благодариш всеки момент, че си 
в правия път.

604. Изгревът на Слънцето е в сила да даде утеха на 
човешката душа; изгревът на Слънцето дава подем на чо-
вешкия дух.

605. Учител е всеки, който учи хората да не пъплят по 
Земята, а да се изправят и да гледат Слънцето как изгрява. 
Учителят е онзи, който те изправя да станеш на краката 
си.

607. Вместо да се греят, някои от хората започнаха да 

се кланят на Слънцето. Няма защо да се кланя човек на 
Слънцето, а на Бога. Само Първата Причина, само Вечни-
ят, Който регулира всички неща, само Той е достоен да Му 
се кланя човек. 

614. Вие от Слънцето трябва да вземете нещо.
616. Светията прави упражнения сутрин, като изгрява 

Слънцето, вечерно време, като си ляга, и посред нощ. Три 
пъти прави упражнения. Най-важни са упражненията по 
обед; те имат специфични места, те не са за вас. За вас 
сега са сутрешните упражнения.

619. Казвате: „Дали има хора на Слънцето?“. Има хора, 
подписвам го с двете ръце, но не такива както на Земята.

621. Казвам: ако ти нямаш отношение към животвор-
ните лъчи, към лечебните лъчи на Слънцето. […] Не мо-
жеш да растеш в живота […] Ако не може да разбереш 
Слънцето, не може да разбереш и Бога.

622. При изгрева на Слънцето нещо от Божията Любов 
е влязло в теб, но като е залязло Слънцето, пак е излязло 
навън.

624. Ако Слънцето изгрее и не взема нещо от него, аз 
правя престъпление. […] Една дажба има, която Слънцето 
има да ми даде. Трябва да изляза точно навреме. Ако не я 
взема, ще бъда нещастен, ако я взема, ще бъда щастлив. 
[…] Което трябва да вземеш сутринта, то е същественото.

626. Слънцето е израз на Божията мисъл.
627. И всички хора, които искат да станат поети, писа-

тели, които искат да станат гениални, трябваше да идат 
да видят тази хубава светлина (когато Слънцето изгрява). 

631. Няма болест, която слънчевата светлина да не може 
да лекува, но при известни условия. За да може Слънцето 
да те лекува, ти непременно трябва да докараш в хармо-
ния твоя ум, непременно трябва да докараш в хармония 
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твоето сърце и непременно трябва да докараш в хармо-
ния твоята воля, за да възприемат този лъч, който носи. 
Няма болест, която да не може да се лекува. […] Бог е нещо 
повече от Слънцето; Бог е нещо повече от Вселената.

632. Представете си, че имате Слънцето, нарисувано 
на една картина. Ако имате това Слънце вкъщи, ще има-
те ли всички ония придобивки, които реалното Слънце 
дава? Каква полза ще принесе това Слънце? Най-после то 
отговаря ли на същинското Слънце? […] Може да имате 
само сянка, може да имате само фотография на Слънцето, 
фотографията на Слънцето не може да ви помага както 
самото Слънце.

637. Светлината в човека е перпендикулярно движе-
ние, а тъмнината – хоризонтално.

638. Ако вие знаете, бихте могли да възприемете от 
Слънцето толкова много енергия, че да лекувате всяка 
една болест. Ако разбирате слънчевите енергии, вие до-
сега бихте направили житните зрънца като кокоши яйца.

640. Човек трябва да пътува през деня, когато Слънце-
то грее, да види колко красив е пътят, който човешката 
душа минава.

641. Причината за неуспеха на хората се дължи на фа-
кта, че погледът им е обърнат към запад. Те наблюдават 
залеза на Слънцето, а спят, когато Слънцето изгрява. За-
падът представлява материалният живот.

643. Когато петната на Слънцето се увеличават, изоби-
лието е по-голямо: храна има повече, но и нещастията и 
пертурбациите са повече.

644. Слънчевите лъчи не пътуват с еднаква бързина, 
понеже средата, през която минават, не е еднаква […] В 
началото на 19. век Земята е дошла до крайния предел на 
своето отдалечаване, това е материализмът. И понеже 

настъпва друга епоха, Земята се приближава малко към 
Слънцето.

645. Българската дума работа е много съдържателна. 
Първият слог – ра, е взет от египетския език и означава 
Бог на Слънцето – Бог Ра. Вторият слог – бо, означава 
мястото на Бога. Третият слог – ти – работи. Значи ти 
трябва да работиш с Бога на Слънцето и с мястото на Бога.

647. В Онзи свят Слънцето никога не залязва, а в този 
залязва.

651. Златото трансформира слънчевата енергия. Тази е 
причината, поради която хората носят златни пръстени и 
украшения, както и скъпоценни камъни.

652. Ако Слънцето изгрява и вие не излезете да се пос-
тавите да ви огреят слънчевите енергии, не може да при-
емете тази прана, която очаквате от него. […] Като изгрее, 
Слънцето те търси и те обича. […] Под Слънцето аз раз-
бирам Бога, Който те е създал.

655. Всяка храна, която е изложена на Слънце, е по-хра-
нителна от друга, която не е била на Слънце.

661. (Соломон) накрая каза: „Нищо ново няма под 
Слънцето. Суета на суетите, всичко е суета“. […] Ето защо 
на никого не проповядвай, никого не управлявай, никога 
не мисли, че ще научиш хората какво ново има под Слън-
цето.

662. Ако не спазваш разумните закони, ще си изгубиш 
зрението. Ако всеки ден се втренчваш в Слънцето, след 
няколко години ще изгубиш зрението си.

665. Мойсей, който е казал, че не трябва да се кланяме 
на онова, което Бог е създал, да не се покланяме на онова 
Слънце, което виждаме, защото това е заблуждение (т.е. 
да се покланяме само на Бог – бел. съст.).

668. Като погледнеш Слънцето, ще кажеш: „Не съм дос-
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тигнал тъй да бъда като Слънцето – щедър, постоянен, в 
работата“. (Формула)

669. Хората със своите мисли могат да попречат на 
правилното възприемане на слънчевата светлина. Чо-
вешките мисли и желания се събират и образуват една 
безпокойна среда […] 

671. Божественото Слънце никога не загасва и никога 
не залязва.

677. Да изпеете „Изгрява Слънцето“. Може по двайсет, 
трийсет, може по двеста начина да се изпее. При всяко из-
пяване ще има различен резултат.

679. Който иска да живее дълго , той трябва да се нами-
ра под влиянието на Слънцето, Слънцето да му помага.

685. Молитвата трябва да стане като изгрева на Слън-
цето.

688. Каквото е Слънцето за физическия свят, такова 
нещо представя Божествената светлина за съзнанието на 
човека.

690. Има едно Слънце в човека, което никога не заляз-
ва и никога мъгла не го закрива. Изгрее ли веднъж, това 
Слънце вечно грее и никога не залязва.

691. Важен е моментът, в който изгряването на външ-
ното Слънце съвпада с изгряването на вътрешното Слън-
це на човека.

693. Които са на нивата, които очакват да дойдат лъчи-
те на Слънцето, те имат бъдещето, те са житните зърна.

695. Всяка сутрин, като изгрее Слънцето, трябва да 
знаеш кога е, трябва да станеш рано. Първия лъч на Слън-
цето аз наричам лъч на Любовта. Ако десет пъти можеш 
да го хванеш през годината, то е доста. […] За да хванеш 
този лъч на Любовта, трябва сърцето, волята да бъдат 
свободни от всички влияния. Ако хванеш този лъч, то е 

посрещане на Слънцето! […]Учителите във всички тайни 
школи са учили учениците кога може да хванат този лъч.

700. Тия цветни лъчи са разумни Същества. Лъчите за 
мен са живи същества. […] Трябва да се поставите така, че 
тия лъчи да влязат хармонично; тогава, ако сте неразпо-
ложени, ще почувствате разположение.

705. Ако ти живееш на Слънцето и една слънчева го-
дина е равна на 20 милиона земни години, тогава 50 – 60 
наши години какво са […]?

706. Никой няма право да спи, щом Слънцето е изгря-
ло. Всеки, който остане под юргана, като изгрее Слънце-
то, от Слънцето го глобяват.

711. Златото е един резултат на Слънцето. […] Ти тряб-
ва да имаш злато, да можеш да възприемеш космическия 
живот.

719. Религията ви се крепи от Луната, а чувството ви за 
живот – от Слънцето.

721. Слънцето е истинският живот. […] Слънцето е една 
голяма Земя, на която се живее най-добре.

724. Изгревът на Слънцето, то е метод!
725. Изгревът не е физическо място, той е състояние, 

един център, където висшите духове съсредоточават своя 
ум. […] Под изгрев разбираме благословението, което Бог 
има към нас.

726. Може би няма да минат повече от хиляда години 
и някои ще слушат музика от Слънцето. […] Един ден, ако 
вашият ум се развие, ще слушате симфонията на Вселена-
та, когато всички разумни светове пеят.

730. В Слънчевата система има две слънца – едно види-
мо и друго, невидимо.

732. Слънцето се занимава с велики работи. Предназ-
начението на Слънцето е велико.



– 58 – – 59 –

733. Аз минавам за учен човек, имам познания не само 
за Земята, но и за Слънцето и за всички планети. […] 
Слънцето не е една причина, но е последствие.

734. Всеки ден ви се дават по няколко часа да бъдете в 
Царството Божие. Сутрин, като изгрее Слънцето, до обед 
вие сте в Царството Божие.

736. Ученият пречупва по особен начин светлината на 
Слънцето със своя ум и може да лекува с тази светлина.

738. В бъдеще къщите ще се правят от стъкло. […] Това 
няма да стане днес или утре, но един ден, когато чове-
чеството дойде до по-висока степен на развитие.

740. Слънцето изгрява всяка сутрин, но ако спиш, няма 
да видиш изгрева, няма да възприемеш Божествената Ис-
тина.

742. Ангелите създадоха изгрева, утрото, Бог създаде 
пълния ден, а човек – залеза.

753. Слънцето трябва да бъде една книга, която да чете-
те, не божество, на което да се покланяте.

[…] Земята определя личността на човека, а Слънцето 
определя нашето отношение към Бога.

762. Илия се възнесе на Небето с огнена колесница. 
Накъде отиде – не се знае. Навярно отиде на Слънцето, 
защото огнена колесница може да дойде само от Слънце-
то.

764. Мнозина от вас започнаха да наблюдават Слънце-
то, без да знаят начина за това. Те се вторачват в Слънцето 
и очакват да получат нужната енергия.

769. Когато затуляш Слънцето на ангела, той няма да 
ти каже да се махнеш, но веднага ще се повдигне по-висо-
ко от теб и ще махне пречката от пътя си.

772. Онова, което Слънцето може да извърши за вас, 
никой не може да го извърши. Оставете Бог да влезе във 

вас и да извърши онова, което никой не може да извърши 
за вас.

773. […] Ако си попаднал в първите лъчи на Слънцето, 
т.е. в зазоряването, не мисли, че всичко си постигнал.

774. […] В мен Любовта ми към Слънцето е по-голяма, 
отколкото Любовта ми към Земята. […] Ако Любовта ви 
към Слънцето е по-голяма от тази към Земята, и вие ще 
можете да отидете на Слънцето.

777. Слънцето досега никога не е изгрявало и никога 
не е залязвало. Земята, като се върти около себе си, прави 
Слънцето да изгрява и да залязва.

780. Кога Бог създаде Слънцето? Слънцето го създаде 
по-рано от човека, в четвъртия ден. В кой ден създаде чо-
века? В шестия.

792. Светлината на Слънцето е едно отражение. Между 
това Слънце и истинското Слънце има едно тъмно Слън-
це, което поглъща всичката светлина. Има слънца, кои-
то са тъмни. Това Слънце черпи своята сила от тъмното 
Слънце, а тъмното Слънце черпи своята сила от истин-
ското СЛЪНЦЕ.

793. Отношението между мъжа и жената трябва да бъде 
такова, каквото е отношението между Слънцето и Земя-
та. […] Земята отдалеч обича Слънцето, но и Слънцето я 
обича.

802. Както Слънцето ще давате. Що е Слънцето? Всич-
ки онези, които дават и вършат Волята Божия.

805. Кой е физическият човек? Който още не е огрят 
от Божественото Слънце. Тъмната страна на човека е от 
пъпа надолу.

809. Слънчевата светлина и топлина събужда нашата 
мозъчна енергия, за да можем да работим. […] Жълтият 
цвят е даден като предметно учение при развиване на чо-
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вешката интелигентност.
811. Виж първия лъч и после даже може да не дочакаш 

Слънцето. Може да си отидеш, преди да изгрее.
812. Казвам: за да има човек здрави очи той трябва да 

знае как да възприема светлината.
813. Може да закъснееш само с една секунда и да изгу-

биш условията. […] Първият лъч, който излиза от Слън-
цето, ако закъснее с 1⁄100 или с 1⁄300 000 от секундата, свет-
лината ще бъде на 1 км. от теб вече.

821. Слънчевото течение иде от дясната страна на мо-
зъка, влиза в лявата и излиза през задната част, долу, на 
опашката на човека.

822. Вдишката е слънчево течение, което слиза чрез ля-
вата ви ноздра и минава вдясно.

825. Добър човек е този, на когото изгревът е Любовта, 
залезът е Мъдростта, а зенитът е Истината.

828. Земята мачка хората, Слънцето ги моделира.
837. Първостепенни гениални хора са тези, които са хо-

дили на Слънцето и са се върнали. Второстепенни – кои-
то със своите телескопи са видели Слънцето, и третос-
тепенни – които по доверие на първите и вторите знаят 
нещо, каквото другите казват.

844. Гледате на киното, че Слънцето изгрява, но това 
Слънце не ви ползва.

847. На Слънцето крадешком ще хвърлите един поглед 
за 1⁄10 от секундата, един бегъл поглед.

848. Да бъдем като Слънцето – щедро да раздаваме 
благата, които Бог ни е дал.

851. Топлината на Слънцето е само на повърхността му, 
а във вътрешността му съществуват отлични условия за 
живот. Там жителите на Слънцето живеят във вечна про-
лет.

853. Коя е средата между Земята и Слънцето? Етерът.
859. Всяка сполука е вашият изток, всяка загуба е ва-

шият запад.
860. Онова, великото Слънце на Живота, от което всич-

ки Слънца се излезли, няма да изгасне. Има едно Слънце 
в живота, което не изменя формата си.

869. Както Слънцето огрява едновременно всички об-
щества, така и човек трябва да обича всички.

871. Съвременното човечество се намира в преддвери-
ето на новата Епоха, понеже Слънчевата система е вече в 
областта на Божественото зазоряване. Дойде ли това вре-
ме, за лошите хора няма да има условия за живот, един 
след друг те ще измрат.

875. В нашата Галактика има милиони слънца. Във вся-
ко Слънце ще живееш по сто милиона години и като се 
върнеш при мен, ще бъда на твое разположение. […] Тога-
ва ще ти отговоря какво нещо е Господ и къде живее.

880. Чрез спектроскопа се разлага светлината на звез-
дите, както и на Слънцето.

883. Цялата Вселена е пълна със същества, но не като 
нас.

886. Ако лицето ти прилича на Слънцето, ще имаш ха-
рактера на Слънцето. Христос е носил някои черти на Лу-
ната, носил е и най-добрите черти на Слънцето.

889. Както е възможно да се съобщават хората от едно 
място на друго на света, така един ден ще бъде възможно 
да се съобщават от Слънцето до Земята.

892. С нашата мисъл ще идем до Слънцето, с нашите 
чувства ще идем до Слънцето, но с нашите тела [не] мо-
жем да идем.

893. Лявата ръка нагоре, дясната надолу – как ще го из-
тълкувате? В единия случай приемате от Земята, предава-
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те на Слънцето, в другия приемате от Слънцето и преда-
вате на Земята.

905. Всеки, който се лишава от светлината и топлината 
на Слънцето, т.е. от неговата Любов, е осъден на смърт.

907. Като почерняваме, това показва, че акумулираме 
неговите енергии. Ако на Слънцето не почернееш, ти не 
си събрал енергии. Почерняването е един подпис, че си 
взел от Слънцето.

908. След хиляда години ние ще имаме пътища от тук 
до Луната, а след триста хиляди години и до Слънцето. 
(Казано от Учителя през 1939 г.)

911. Всяка стая, в която живеете, трябва да има дванаде-
сет прозореца, защото в апартамента ви няма да изгрява 
Слънцето, но то ще ходи наоколо, около вас.

916. Доброто става само денем. Добро, което става ве-
чер, всякога се разваля.

919. Животът се поддържа от Слънцето, а се пречиства 
от Луната.

921. След като изгрее Слънцето, той [ученикът] не 
трябва да го гледа [продължително]. Като погледне пър-
вия лъч, той е най-хубавият, а за другите лъчи после, като 
затваряш клепачите, през клепачите да минава светлина-
та.

924. Щом се затвори в себе си, човек става от тъмните 
слънца. Има тъмни слънца в света.

926. Най-висшата материя, която възприемаме, е слън-
чевата енергия. […] Oсвен това Слънце, което виждаме, 
има и друго Слънце, още по-светло. И ако станете един 
ден ясновидец, ще виждате на небето две слънца. Следо-
вателно вие приемате енергиите на Слънцето, което е от-
ражение на онова, истинското Слънце.

929. През целия ден ти ще опиташ Слънцето и ако 

имаш една призма, ще разложиш светлината.
932. [Tонът] Сол е движение към Слънцето, Ла е движе-

ние към центъра на Земята.
933. Защо човек прави упражнения? Сутрин, когато 

слънчевата енергия е най-активна, човек възприема тази 
енергия през мозъка си, през дробовете, през стомаха си 
и тя отвлича всички онези утайки към центъра на Земята, 
като го освобождава от тях.

936. Добрите хора са като Слънцето, любещите хора са 
като Слънцето, истинолюбивите хора са като Слънцето.

939. Като дойде тая [слънчева] енергия на Земята, жен-
ският принцип я преобразува и се ражда светлината. Сле-
дователно светлината се е родила от жената на Земята. От 
Слънцето чрез мъжа е дошла енергията.

944. Светлите мисли са лъчи от светлината на Божест-
веното Слънце, а добрите чувства – лъчи от топлината на 
Божественото Слънце.

948. Всички, които сте тук, както и ония, които са пръс-
нати по целия свят, ще бъдат свидетели на този ден […] 
Денят на новата Епоха – Епохата на изгряващото Слънце.

950. Процесът на създаването [на вселените] е безгра-
ничен – няма начало, няма и край. Материята, от която се 
създават слънца и планети, също е безгранична.

953. В Слънцето има един стремеж на Любов – да из-
прати своята помощ към онези, които се нуждаят. […] 
Има теория, че тия петна, които се явяват на Слънцето, са 
ангелите, които се връщат, отварят се слънчевите врати.

955. Слънцето съдържа всички медикаменти в себе 
си. Няма болест, която да не се подчинява на действие-
то на слънчевите лъчи. […] За да дойде слънчевата енер-
гия до нашите очи като светлина, тя минава през няколко 
трансформатора. Тъй щото ние възприемаме пречупена, 
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рефлектирана светлина от Слънцето, а не права. По тази 
причина виждаме нещата относително, а не абсолютно.

958. Човек трябва да изучава светлината на духовното 
Слънце, което изгрява вече в света. Това Слънце изгрява 
в съзнанието на хората.

959. За безименния пръст са работили всички възви-
шени умове, той е пръстът на Слънцето.

960. Светлината, която човек възприема от Слънцето, 
произвежда седем процеса в човека. […] Светлината го-
вори на човека едновременно на седем различни езика – 
значи всеки цвят има специфичен език.

962. Аз виждам Божественото Слънце да изгрява. Пър-
вите два лъча са лъчите на Божията Любов и Мъдрост. Те 
се съединяват в едно, за да образуват лъча на Божията Ис-
тина и Свобода.

967. Това Слънце е емблема на Бога. Когато искат да 
представят Бога в най-хубавата форма, Той е Слънцето на 
живота.

969. Човек, който иска да изследва енергията, която е 
в Слънцето, трябва да изследва, да изучава естеството на 
златото.

976. Казвам: до Слънцето не можем да отидем без Лю-
бов. Любовта е пропуска. Ти никога не можеш да отидеш 
във Вселената без Любов.

978. Видите ли, че Слънцето изгрее, дайте му гърба си 
и кажете: „Искам да ми направиш една разтривка“. Наис-
тина, няма по-добри масажи от тия, които Слънцето пра-
ви на гръбначния стълб на човека. […] Когато се лекуваш 
на слънчевата светлина, ще мислиш само за светлината, 
за нищо друго. […] Като изгрее Слънцето, вие трябва да си 
представяте, че Бог го носи като факел в ръката Си. Вие 
виждате този факел, но не виждате ръката, която го носи. 

Слънцето свети, но зад него е Бог.
981. […] Когато хората имат удар от Слънцето, не е ви-

новно Слънцето, но нечиста кръв имат те. […] Ако пък 
имаш работа и до обяд, ще носиш шапка с особена форма, 
да се разбиват слънчевите лъчи.

983. Значи с мозъка си, със своята мисъл, ти акумули-
раш праната от Слънцето и оттам я изпращаш по цялото 
си тяло. Ако ви боли известен орган, ти можеш да изва-
диш част от събраната прана в мозъка и да я отправиш 
към болния орган, да го лекуваш.

987. Клепачите на окото са антени.
991. Едно време ние сме били независими, нашата Земя 

е била като Слънцето. Това е било преди грехопадението.
995. Всичката храна, която съвременните хора възпри-

емат, е донесена от Слънцето. Ангелите са я донесли.
996. Ако идеш да живееш на Слънцето, Слънцето има 

друг зодиак.
1000. Светиите всякога виждат Слънцето, за тях мате-

рията е прозрачна.
1005. Казано е в Писанието, че Слънцето ще потъмнее, 

звездите ще угаснат, Луната ще потъмнее. Това показва, 
че всички онези религиозни, криви вярвания, които хо-
рата са имали от хиляди години насам, ще изчезнат, ще си 
заминат. Всички онези закони и правила, които хората са 
имали, и те ще си заминат.

1006. Ще гледам Слънцето не по книгите как изгрява.
1008. Слънчевата система си има учител, а планетите – 

това са учениците, Слънцето е учителя.
1011. Слънцето изгрява и вие мислите да станете или да 

не станете. Който иска да прокопса в света, Слънцето да 
не го заварва в кревата!

1013. Земята е мащеха майка. И Слънцето е пастрок 



– 66 – – 67 –

баща. […] Земята не е моя майка и Слънцето не е мой 
баща. Бог направил Слънцето, направил и Земята и мен. 
[…] Онзи Великият Баща е, Който е създал всичко.

1014. Слънцето в света е само Бог. Всички окултни учи-
тели имат едно Божествено Слънце, около което всички 
се въртят.

1018. Никога не давайте право на някого да засенчи 
вашето Слънце, който и да е. Пазете свещено (вашето) 
Слънце. Пазете свещено вашия ум. Пазете свещено ваше-
то сърце. Пазете свещено вашата душа. Пазете свещено 
вашия дух.

1020. Защото във всичките други планети и Слънцето 
няма Слънце, няма планети, няма част, където да няма 
живот, навсякъде има живот.

1024. Светлината, която влиза в очите ви, се радва, че 
сте я приели. Същевременно и вие влизате в светлината.

1025. Хората са направили един идол и казват: „Този е 
Господ“. Този не е Господ. И Слънцето не е Господ, макар 
и да е толкова светло, то е само една емблема.

1028. Когато Слънцето залезе, човек трябва да обработ-
ва енергията, която е приел от него. Ако само приема, без 
да обработва, той ще се натъкне на големи нещастия.

1031. Ние не говорим за външното Слънце, за неговата 
дреха, но за Онзи, Който е в Слънцето и в Когото е Слън-
цето. Светлината на Слънцето не идва от самото Слънце, 
но от Божествения Дух.

1032. Праната се съдържа в Слънцето. […] Някои се взи-
рат в него, искат да видят праната и тогава да я приемат. 
[…] Достатъчно е да постоят десетина минути пред Слън-
цето, за да възприемат онова, което е нужно за организма 
им.

1037. Според някои учени [адепти] температурата на 

Слънцето не е нищо друго, освен някаква умствена пре-
града, с която жителите му се предпазват от жителите на 
по-ниско културните планети.

1041. Като идете на Слънцето, там ще ви срещнат. Ще 
трябва да знаете езика на Слънцето.

1042. Първият лъч, първата мисъл, първото чувство, 
първата постъпка във вас са мощното в света. На това 
трябва да даваме цена.

1043. Когато дойдат петната на Слънцето, понеже има 
голямо изобилие и хората трябва да станат по-щедри, то-
гава издържат само духовните хора. Онези, които са мате-
риалисти, не издържат.

1048. Част от слънчевата енергия трябва да мине през 
Луната, за да дойде до нас, иначе е непоносима. Луната е 
един трансформатор на слънчевата енергия.

1053. Онзи, който се ползва повече от енергията на 
Слънцето, е с топла кръв.

1054. Слънцето постоянно работи, постоянно изпраща 
светлина, с която събужда в нас и човешкия мозък, и чо-
вешкото сърце, и човешкото тяло за работа.

1057. Понижените тонове имат връзка със Земята, по-
вишените имат връзка със Слънцето.

1058. Ако ние имаме една бутилка от слънчевата вода, 
то всички хора в България бихме подмладили само с по 
една капка.

1064. Във въздуха има един елемент на безсмъртие. […] 
Има една течност, от която човек, ако вземе една капка, се 
подмладява. Този еликсир иде от Слънцето.

1065. Човек от пъпа надолу се регулира от центъра на 
Земята, а от пъпа нагоре се регулира от центъра на Слън-
цето.

1067. Сутрин, преди изгрева на Слънцето, няма да ядеш 
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като животно. Като изгрява Слънцето, с първия лъч вземи 
закуската. […] Обеда да си вземете точно когато Слънцето 
минава меридиана. Вечер, преди да е залязло Слънцето, 
да си вземеш вечерята.

1069. Ако вие се пренесете на Слънцето, ще тежите 16 
тона.

1074. Ра значи светлина, значи Слънцето, разумният 
човек, който дава.

1077. Има една светлина от Слънцето, която не можем 
да спрем, тя не прави никакво пречупване, тя само пре-
минава. […] Днес, като изгрее Слънцето, да видите, че 
Господ го носи в ръката Си като една свещ.

1084. Слънцето изгрява по Любов. […] Слънцето в света 
се движи от Любов. Всичко в света се движи от Любов.

1089. Всичките красиви моми знаете ли откъде идат? 
От Слънцето. Всичките красиви момци от Слънцето 
идат. Всичките грозотии от Земята идат.

1091. Слънцето, като пее на всички растения, тези рас-
тения се отварят. […] Уханието е плащане за пеенето на 
светлината.

1095. Земята е нашият живот, Слънцето е обществени-
ят живот, Луната е религиозният живот.

1096. Сега ще се направи новото Слънце. Като изгрее, 
то изтегля злото. Хубаво е новото Слънце. То няма да изга-
ря хората. Тогава те ще бъдат отвън бели и отвътре бели.

1100. Под думите Божествено Слънце разбираме Бо-
жествения свят.

1101. Всеки ден, когато Слънцето изгрее, ви питат от 
Невидимия свят: „Прочетохте ли последната книга, която 
Бог написа?“. Слънцето е написаната книга, която Господ 
пише, и за бъдеще ще има да пише друга книга. […] След 
като завърши своята еволюция в Слънчевата система, чо-

век ще иде на Сириус и там ще живее 250 милиарда годи-
ни и оттам ще иде на едно Слънце, около което всички 
наши слънца се въртят – около него се въртят около сто 
милиона слънца.

1109. Казвате: „Къде е Господ?“. Господ чрез Слънцето 
ще те погледне, Той казва: „Всичко това създадох за вас“.

1112. Съвременните хора си набират нещастия от много 
спане: не лягат навреме, когато трябва да спят, и не стават 
навреме, когато трябва да станат. […] когато залезе Слън-
цето, има много влакове за другия свят, съобщенията за 
другия свят са много добри, но късно, към 10 – 12 часа, те 
са редки, ще трябва да чакаш, не можеш да идеш в другия 
свят.

1113. От Слънцето има кредит за българите, някой път 
повече, някой път по-малко. Когато българите са по-до-
бри, изпращат повече, когато станат по-лоши, пращат по-
малко.

1115. Седнете някой път и си пейте: (Учителят пее)
 Не заспивай, не заспивай,
 Слънцето изгрява,
 ще изгубиш най-добрите условия,
 които те чакат.
 Не заспивай, буден бъди!
 Когато Слънцето залезе,
 под юргана може да се намериш.
 То е на място. Спи, спи.
 Като мине среднощ,
 в три часа се събуди и пак стани
 и работата си захвани.
[…] Има музика на Слънцето.
Лъчите на Слънцето внасят нова музика.
1116. Вземете създаването на Слънчевата Система – тя е 
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създадена музикално. Това са интервали от планетите до 
Слънцето.

1123. На Слънцето се живее десет пъти по-добре, откол-
кото на Земята. […] Светлината, която иде от Слънцето, е 
резултат на интензивната мисъл на тия Същества, които 
живеят там. Топлината, която иде, е онази Любов, която 
те имат.

1126. Слънцето изгрява – това е ядене. Очите си трябва 
да нахраниш. Като отиваме да посрещаме Слънцето, обяд 
даваме на нашите очи. Вие, след като се наядете, всички 
се радвате на храната, която е взета от Слънцето. Очите 
препращат храната на цялото тяло. Очите ядат светлина-
та, приемат я и я изпращат.

1141. Слънчевите лъчи, които идват от Слънцето, пеят. 
[…] Мажорната гама е на Слънцето, минорната е на Луна-
та.

1149. Разумността в света е Слънцето. […] Даровитите, 
гениалните деца, които се раждат, как на 4 – 5 години сви-
рят на пиано? Раждат се. Но тия деца са били на Слънце-
то. Не мислете, че гениалността е от Земята.

1154. Радиото на слънчевия възел е свързано със Слън-
цето и каквито новини стават на Слънцето, се съобщават. 
[…] Христос се облича в дреха, направена от материята на 
Слънцето.

1157. Щом изгрее Слънцето, да те намери буден. Всеки 
човек има право да спи, докато Слънцето не е изгряло; 
щом изгрее вече няма право да спи. […] Ако денем сед-
неш или спиш прав, по-добре е. На стол да седнеш и да 
дремнеш е по-хубаво (отколкото легнал в хоризонтално 
положение).

1158. Най-добрите певци на Слънчевата система са на 
Слънцето. Най-възвишените Същества, които управля-

ват цялата Слънчева система, живеят на Слънцето. Всич-
ки други планети са апартаменти, предградия […] Сегаш-
ните хора с лошия си живот стават причина светлината, 
която иде от Слънцето, да не може да остави всичките 
благословения на Земята. […] Един справедлив народ по-
вече приема, един разумен народ повече приема.

1160. Онзи, който има знания, ще събере своята храна 
от Слънцето […] Ще събере доста гориво от Слънцето. Тя 
ще бъде енергия без дим. Това е бъдещето – дим няма да 
има, караница няма да има (казано от Учителя в 1942 г.).

1163. С физическото си тяло […] даже най-праведният 
на Земята много мъчно ще иде на Слънцето.

1164. Божественият Дух е, Който разнася светлината. 
Тази топлина, която иде от Слънцето, е Божествена. […] 
Раят е в Слънцето. […] Жителите на Слънцето са почти 
безсмъртни. Който ме слуша, ще каже, че това е еретизъм. 
Всички хора, които не слушат Волята Божия, са еретици.

1165. Слънцето е по-малко. Всяка година по един мили-
метър се намалява, някой път и повече.

1167. Аз някой път, като съм неразположен, навместо да 
отида в аптеката, излизам вън, турям си гърба на Слънце-
то, концентрирам ума си и лекарството от Слънцето иде.

1168. Когато си тъжен, това е Луната; когато си радос-
тен, то е Слънцето. Когато обичаш, това е Слънцето; ко-
гато не обичаш, това е Луната. Когато си доволен, това е 
Слънцето; когато не си доволен, това е Луната.

1170. Ти искаш да израстеш. Каквото е отношението ти 
към Слънцето, такава ще бъде и височината ти.

1175. Има същества от Слънцето, които се интересуват 
от България. Те изпращат тази слънчева енергия, интере-
суват се как се употребява в България.

1184. Училище за Слънцето нямаме. За Любовта и Обич-
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та тепърва аз правя едно училище, слънчево училище.
1186. Щом Слънцето може да обича всички, и аз мога 

да обичам всички. Щом Бог обича всички, и аз мога да 
обичам всички.

1188. Аз намирам сядането на камъните за здравослов-
но, но не на студените камъни, а на тези, които са изложе-
ни на южната страна, нагрети от Слънцето.

1193. Щом приемаме по-малко светлина, болезнените 
състояния започват да идват.

1194. Писанието казва: „Господ ще ни бъде Слънце“. 
Пък и ние трябва да станем слънца за страдащите. Като 
дойдем до тях, да озарим техния свят. Трябват ни слънца 
на новата Любов, на Истината.

1196. Тъй, както сега изучаваме Слънцето, [механи-
чески] ще ни причинява вреда. […] Да видиш, че Бог е в 
него, и да повярваш.

1198. Сутрин, като станете, приемете първия лъч на Лю-
бовта в сърцето си, приемете първия лъч на Мъдростта в 
ума си, приемете първия лъч на Истината в душата си.

1201. Било е време, когато на Земята е имало две слън-
ца – когато едното залезе, другото изгрява. […] Не зная 
как са съгрешили хората, тогава Земята е потъмняла. […] 
Kогато Господ я направил втория път, направил две све-
тила – едното за денем, другото за нощем, тъй както казва 
Писанието.

1204. Светлината, която слиза от Слънцето, е гениална.
1210. При болния ще отидете не когато е облачно, но ко-

гато Слънцето изгрява. Аз казвам: „Ще станеш от леглото, 
както Слънцето изгрява. Стани!“ – и той става.

1212. Нашата висша разумност се регулира от слънчева-
та енергия. Нашето сърце се регулира от Слънцето, дея-
телността ни се регулира от Слънцето. […] Най-близо до 

сърцето е слънчевият възел, или душата е, която е свър-
зана със Слънцето.

1216. От 8000 години е наречен тъмният век и едва 
сега започва да се пуква зората. Сега ще изгрее духовното 
Слънце и този свят ще има съвсем различен облик от сега.

1220. Лъчите, които приемате от Слънцето, са гранди-
озната идея. Каква по-грандиозна идея – да обичаш Бога. 
[…] Най-грандиозната идея е да любиш Бога.

1221. Казвам: като правим къща, да не я правим с един 
прозорец, но да направим къщата от стъкло, че и целият 
покрив да бъде стъклен, та Слънцето да иде отвсякъде.

1228. Никога не посрещайте Слънцето през прозорец, 
през стъкло. Качи се на някое високо място да видиш 
Слънцето и там го посрещни.

1231. Ако грешникът иде на Слънцето, ще се стопи; ако 
праведникът иде на Слънцето, ще цъфне, ще завърже, 
плод ще даде и ще се върне.

1233. Има същества, които дишат светлината. Колкото 
повече дишат, толкова по-силни стават, тъй както ние ди-
шаме въздуха.

1235. Tам, където Слънцето изгрява, започва виделина-
та.

1238. Всички слънца са светии. Планети като нашата 
Земя са обикновени хора […] Той (човекът) гледа към Зе-
мята. Че какво ще добие от Земята? Нищо.

1240. Когато е топло, лятно време да ходите боси, да 
стане една обмяна между земята и Човека. […] Когато 
Слънцето изгрява, хубаво е две минути да го гледате, то 
въздейства благотворно върху очите, но още като изгря-
ва, не по-късно. Това са здравословни правила. Тях ги 
няма писани в никаква книга, в бъдеще може да се пишат.

1242. Някои, които идат от Слънцето, са пълни с живот 
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и са най-големи оптимисти в живота. Те носят най-голя-
мо благословение в себе си.

1243. Не мислете какво има в центъра на Земята, ми-
слете Горе, за Слънцето. […] Всички постижения, които 
трябва да възприемете от Слънцето, може да ги възприе-
мете и от Луната.

1244. Ние имаме право за един ден да бъдем осигурени 
– от изгрева на Слънцето до залеза, за дванайсет часа.

1246. Казва: „Ослепи ме Слънцето“. Това е невъзможно, 
досега Слънцето никого не е ослепило.

1248. Изгрява Слънцето, там е Господ, зад Слънцето е 
Господ.

1249. Какво показва Слънцето? Мястото, където Господ 
живее, е светло, както Слънцето е светло. Мястото, къде-
то Бог живее, е широко, широко място, много по-голямо 
от Земята. Свободата е там. Онзи, който възприема слън-
чевата енергия, е свободен […]

1250. Слънцето може да ви обича, но Луната – никога. 
Луната и звездите са отрицателната страна на живота, 
това, което само взема.

1252. Има едно Слънчево народно събрание, с депута-
ти. В това слънчево събрание на Слънцето има предста-
вители от България, от Англия, от Германия, от Русия, от 
всички други народи; които имат власт, имат по един де-
путат.

1254. И аз, като приема слънчевата светлина, казвам: 
„Много съм доволен от светлината, която приех от теб“. 
Не е минала една секунда и веднага Слънцето приема мо-
ята мисъл.

1255. Подложиш гърба на Слънцето, неразположен си, 
някой път си се отчаял; като се погрееш половин час, дой-
де ти една добра мисъл.

1256. Как гледате Слънцето? Има един начин как да 
гледаш сутрин. Към обед другояче се гледа, вечер, като 
залязва, по трети начин.

1257. Гръбначният стълб е свързан с центъра на Слън-
цето и с центъра на Земята. […] Ако станеш сутрин не-
разположен, не може да възприемеш слънчевата енергия, 
да се обнови човешкият организъм. Вследствие на това 
остаряваме.

1258. Господ може да видиш, когато Слънцето изгрява. 
Господ може да видиш, когато Слънцето залязва. Господ 
може да видиш някой път и на обед.

1262. На Слънцето има и няколко българи, студенти и 
студентки, изпратени там да учат. – „Кои са те?“ – това е 
духовна тайна.

1263. Излез рано сутрин преди изгрева на Слънцето и 
почакай да видиш първите лъчи. Погледай най-много де-
сет секунди и се прибери в стаята си. Ако останеш още ед-
на-две минути, ще изгубиш хубавото, което си придобил.

1270. Светът ще се оправи, когато Слънцето на човеш-
ката душа изгрее.

1274. Ако искаш да работиш, ще отидеш на Слънцето; 
ако искаш да почиваш, ще отидеш на Луната. […] Слън-
цето не обича да се греят хората на неговите лъчи и да 
почиват.

1275. Kогато предавате слънчевата енергия добре, со-
пранът е добър; когато предавате земната енергия добре, 
басът е добър.

1276. Ако го нямаше Слънцето, щеше да има толкова 
зверове, толкова змии по Земята, че хората нямаше да мо-
гат да живеят. […] Да благодарим на Слънцето. Без него 
злото щеше да бъде по-голямо.

1279. Бог държи Слънцето в ръката Си и чрез него на-
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блюдава Своите деца, гледа, какво правят.
1283. Казвам: всички хора са от Слънцето, но са забра-

вили това. Всеки трябва да се запита къде е бил преди Зе-
мята да се е отделила от Слънцето.

1284. Тъмните звезди, които още не светят, са млади, 
непроявени деца. Те причиняват големи пакости и не-
приятности.

1289. Сегашните астрономи са открили една звезда, 
пет хиляди пъти по-голяма от Слънцето […] Тази звезда 
означава пристигането на новата епоха.

1290. Ако се грееш на Слънцето с Любов, ще възприе-
меш неговата целебна сила. […] Ако нямаш никакво от-
ношение, все едно си се грял на огън, който топли, но не 
лекува.

1292. На деня най-важен е изгревът на Слънцето.
1294. Единицата е число на Слънцето, двойката – на Лу-

ната.
1295. Момък, на когото Слънцето залязва, трябва да 

търси мома, на която Слънцето изгрява. Мома, на коя-
то Слънцето залязва, трябва да търси момък, на когото 
Слънцето изгрява.

1296. Човешката любов клони към запад, а Божията 
Любов – към изток. Бог казва на човека: „Не отивай на 
запад, където Слънцето залязва. Обърни се към изток, 
където изгрява“.

1297. Неправилните човешки мисли, чувства и постъп-
ки образуват облаци, които забулват Божественото Слън-
це.

1300. Има една особена наука за приемане на слънчева-
та светлина. […] Ще се поставиш на Слънце, че всичките 
лъчи да падат перпендикулярно.

1301. Четеш една духовна книга. Казваш: „Който е писал 

книгата, е духовен човек“. Тоя човек се е грял Слънцето.
1304. Светът не трябва да се потопи, но да мине през 

огън и да се пречисти. […] Ноевата* култура трябваше с 
вода да се измие. Сега потоп няма да има в света, но огън 
ще има.

1306. Малкото слънце, което е в човешкия мозък, прие-
ма енергия от голямото Слънце и я предава на човека във 
вид на мисли и чувства.

1308. Ако косата не приема и не предава слънчевата 
енергия добре, човек заболява.

1310. В изгряването и залязването на Слънцето се изя-
вява Божественият порядък.

1311. Мога да ви подаря и планети, слънца, но какво ще 
ви ползват?

1316. Може да имате само сянка, може да имате само 
фотография на Слънцето; фотографията на Слънцето не 
може да ви помага както самото Слънце.

1317. Когато Господ дойде на Земята, ще може ли да Го 
хване някой? Той е Слънцето на живота, който изгрява.

1321. Един светия от Земята трябва да иде на Слънцето 
да направи разходка. Щом не може да идете на разходка 
на Слънцето, светия не сте.

1322. Голямо богатство крие Слънцето. Ако на пътя на 
слънчевите лъчи поставите призма, тя разлага слънчева-
та светлина на седем цвята.

1325. Заблуждение е да се мисли, че с пари се купува 
хлябът! Не се купува, даром иде от Слънцето.

1327. Какво има на Слънцето? Око не видяло и ухо не 
е чуло какво има там. Вие виждали ли сте каква светлина 
има една слънчева девица […] Затова един ден вие трябва 
да станете като тях.

* Библейския Ной.
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1329. Ако Слънцето добре свършва работата, и ние ще я 
свършим добре.

1330. Цялата Вселена е пред вас. Слънцето изгрява и 
свети, а човек търси начин как да постъпва. Постъпвай 
както Слънцето.

1332. В деня, в който подарим най-добрия подарък на 
Любовта, ще грейне новото Слънце. В деня, в който по-
дарим най-добрия подарък на Мъдростта, Слънцето ще 
бъде на Земята. В деня, в който подарим най-добрия по-
дарък на Истината, Слънцето ни никога няма да залязва, 
ще минаваме от слава в Слава и ще изпълним Волята Бо-
жия, ще бъдем Синове Божии.

1333. Въодушевявайте се от Слънцето. […] Ще кажеш: 
„Не съм достигнал това да бъда щедър като Слънцето, по-
стоянен в работата“. Какво велико съзнание има Слънце-
то! От хиляди години върши работата си без отклоняване 
и умора.

ЦИТАТИ ОТ ПИСМА ДО УЧЕНИЦИ 
(общо са извадени 7)

3. Всяка сутрин ставам рано и отивам да посрещам 
Слънцето, когато изгрява, и да гледам дали славата Гос-
подня се е явила на Небето. През тия дни Господ ми е по-
казал много от своите добрини, много неща съм научил.

Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен  
1.IX. 1899 г.

7. Използвайте утринните лъчи на Слънцето. За леку-
ване има особена Божествена наука, но тя е само за пос-
ветените. За нея по-нататък ще се говори. Има неща, кои-
то могат да се предадат само чрез Живото Слово. Работи 
разумно за Господа, без колебание, без съмнение, с пълно 
душевно смирение. Само на смирените Бог дава благодат. 
Моя Мир да пребъде с теб. Само Божията Любов.

Учителя до Елена Казанлъклиева – София, 
4.VI.1923 г.
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ПОСЛЕСЛОВ

В настоящото специално(съкратено) издание на том I 
от „Свещени Методи“ стана дума само за един Метод в 
неговия съкратен вид, а предстоят около 20 подобни тома 
със Методи по Учителя – разбира се, с Божията Воля и 
Благословия.

Една от основните цели на този сборник е да събуди 
и вдигне на крака всички преди изгрева на Слънцето, да 
постави човека в истинското му положение сутрин – бу-
ден и изправен.

Цитат: „Той ще разправя чудни неща за Слънцето, но 
малцина ще му вярват. Повечето хора ще го считат за фан-
тазьор, който разказва приказки от „Хиляда и една нощи“. 
И тъй, невъзможно е днес да се говори на хората за Слън-
цето. Те не са готови да възприемат Истината. Ако речете 
да им говорите, ще обремените мозъка им толкова, както 
ако сложите на гърба на слабия човек товар от 200 – 300 
килограма. Той ще изнемогне от голямата тежест. Който 
не е готов да възприеме Истината, той разглежда нещата 
отвън и прави заключения, достъпни само за неговия ум 
. Такова е положението на всеки, който не разбира Свеще-
ната книга на живота. Той се задоволява да гледа външна-
та ѝ страна, не е готов още да проникне в нейното съдър-
жание и смисъл“. 

„Възелът“ – 10 септември 1941 г., Съборни беседи, Со-
фия.

 Учителя съвършено е разпределил (по малко и добре 
скрито в беседите) учението за Слънцето, а сега, след око-
ло 100 години, то се представя пред света в своята пълно-
та, защото съзнанието на хората е вече по-узряло да чуе и 
възприеме тези Велики Истини (т.е. като съзнания ние 
можем да носим повече „килограми“ Знание).

Изваждайки този сборник, прилагах Метода по Учи-
теля, а не само дейност по четене и правене на цитати. 
Стремях се към пълно и всекидневно прилагане на това, 
което съм прочел, доколкото ми позволяват възможност-
ите. Посрещането на Слънцето по Метода на Учителя 
според мен работи мощно и пресътворяващо.

Слънцето присъства и в почти всички детски рисунки, 
усмихнато, а и с лъчи, така и този сборник „Виделината 
на Слънцето“, алегорично представлява един лъч от Бо-
жието Слово, а ние сме децата, които рисуваме живота си.

Това, което прочетохте и приложихте, е един изново 
нареден Божествен пъзел, един Уникален Свещен Ме-
тод – Пресътворител, една Нова Свещена Наука на Бога и 
това е само началото!

– Δ –

Следва поредица томове „Свещени Методи“  
на различна тематика из 

Цялостното Слово на Учителя Беинса Дуно
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СИМВОЛ ЛЮБЯ

Кратки пояснения:
Символът Любя представлява приложената Любов, т.е. 

аз Любя, обичам – това е почувстваната Любов вътре в са-
мите нас. Той е направен, с цел да излъчва в простран-
ството основния Принцип – Метод – Заповед – Закон – 
ЛЮБЯ! Това е съчетан символ въз основа на записване на 
думата Любов по особен начин в беседата: „Страдание, 
търпение, опитност, знание“ – цитат: „Всеки ъгъл се раз-
глежда като централен ъгъл, който се самоопределя. Тъй 
поставен ъгълът, той представлява буквата Л, начална 
буква на думата любов. Като сила Любовта заема извест-
но пространство и действа върху телата като топлинна 
енергия. Чертичката над кръгчето представлява почва, 
в която Себе-то се посажда. Самото кръгче е посадено-
то Себе. Знакът б представлява посоката, по която семето 
трябва да расте. Последният знак представлява разпук-
ване на Себе-то. Следователно знаците, представени на 
фиг. 1, не са нищо друго, освен буквите в думата Любов.

Фиг. 1

В буквите на тази дума е означен целият процес на Лю-
бовта. Само когато този процес се извършва в душата на 
човека, той може да почувства силата на Любовта. Когато 
семената на Живота се посадят в душата като в почва и 
възприемат топлинните и светлинните енергии на Лю-
бовта, те започват да се разпукват, да покълват, да растат, 
да цъфтят и да връзват плод. Семената могат правилно 
да се развиват само при импулса на Любовта. Щом мине 
през тези процеси, човек започва да мисли, да разсъжда-
ва. И тъй, кръстът представлява страданието, котвата 
– мисълта, а Любовта – светлинните и топлинните лъчи, 
които слизат от Слънцето. Докато не разчлени думата 
любов и не разбере силите, които тя крие в себе си, човек 
не може да разбере дълбокия смисъл, не може да я прило-
жи в живота си. Любовта съдържа светлина, топлина, ми-
съл, условия за растене, за цъфтене, за връзване на плод. 
Който разбира елементите на Любовта и ги прилага, той 
правилно разбира Живота“.

28 февруари 1926 г., Младежки Окултен Клас, 
София

Това символично изписване на основния Принцип и 
Метод – Любя или Любов (аз да обичам, а не любов и обич 
по принцип), е и основната Заповед на Христос.
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Любя – това е Метод над Методите, Заповед над Запо-
ведите, Закон над Законите.

Разбира се, самият символ така, както го виждаме, е съ-
четан собственоръчно от съставителя на томовете „Све-
щени Методи“. Сборникът „Виделината на Слънцето“ 
е само съкратения том първи от Свещенитe Методи по 
Учителя. Символът Любя е начертан по някои окултни 
принципи, а размерите на кръговете се съотнасят въз 
основа на златното сечение и числата на Фибоначи. По-
степенно значението и символиката на този символ ще се 
доразяснява и допълва. 

Всяка чистосърдечна помощ, под каквато и да е фор-
ма, е добре дошла.

Калин Кирилов – Кайлин

Беинса Дуно 
Учителя 

(Петър Дънов)

СВЕЩЕНИ СВЕЩЕНИ 
МЕТОДИМЕТОДИ

ЛУНАТА

Тематични извадки из цялостното 
Слово от 

Учителя Беинса Дуно за Слънцето
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Увод 
„Слънцето и Луната застанаха в жилището си“ 

(Авакум 3:11)

По подобен начин сборника Луната е само продъл-
жение – разширение и е част от сборника Виделината 
на Слънцето, а не е Свещен метод по смисъла на думата 
метод. В контекста на настоящата томова поредица под 
думата метод най-вече се има предвид приложената до-
бродетел, според учението на Беинса Дуно. Разбира се 
Месечината има връзка с пречистването, здравето, въоб-
ражението, религиите, някои състояния, качества и др., 
които разглеждани под определен ъгъл са също свързани 
с Окултните методи. 

И отново в том II подбраните цитати са от всички бе-
седи и лекции достигнали до нас (около 3878 на брой), 
както и от писма до учениците. Тематичните извадки из 
Словото на Учителя с общо заглавие Свещени Методи са 
цялостни и уникални към настоящия момент по своята 
всеобхватност, мащаб и структура.

Част от броя на книгите при всеки тираж  
на томовата поредица  

Свещени Методи (не по-малко от 10%) се подаряват!

Калин Христов Кирилов
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Да послужа,  
послужи,  
послужим

ФОРМУЛА,  
УПРАЖНЕНИЕ,  

ОПИТ

Формула:
Когато направиш една грешка, обърни се към Месе-

чината и кажи: „Месечинко, научи ме как да изхвърля 
греховете си, как да ги изкарвам навън, за да мога и 
аз по този начин да се очистя“.

Кротките – 25 януари 1921 г., ИБ, НБ 

Упражнение:
През цялата седмица наблюдавайте Луната, като си за-

писвате първата мисъл, която мине през ума ви. Ще на-
блюдавате Луната цялата седмица, а всеки ден от седми-
цата ще спирате вниманието си върху оная планета, която 
е свързана със съответния ден. За пример, във вторник 
ще наблюдавате Марс, в сряда – Меркурий, в четвър-
тък – Юпитер, в петък – Венера, в събота – Сатурн, в не-
деля – Слънцето, когато изгрява. Като наблюдавате тия 
планети, същевременно ще си записвате първата мисъл, 
която е минала през това време в ума ви. Ще отбелязва-
те и времето, дали е било ветровито, облачно или ясно. 
Като правите тия наблюдения, все ще придобиете нещо, 
ще увеличите знанията си.

Облагородяване на сърцето – 3 октомври 1926г., 
МОК, София
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Опит: Ако искате да се лекувате, може да турите във 
вода сребро и тогава да прекарате лъчите на Месечината 
през среброто и така да се лекувате – това изисква знание. 
Вие може да направите опит.

(виж цитат 185 – бел.съст.)

Жената самарянка – 12 февруари 1939 г., НБ, 
София

Опит: (виж цитат 18)

Заглавия на цели беседи, в чието съдържание 
подробно  

е развита темата за Луната:

(необходимо е прочитане на цялата беседа,  
защото някои цитати са твърде обемисти;  

присъстват в сборника, но не в цялия си обем)

1. Красна като Луната и чиста като Слънцето – 26.11.1933г., НБ, 
София

2. Предназначение на Слънцето, Луната и звездите – 14.02.1923г., 
МОК, София

3. Пълнене и празнене – 7.12.1925 г., МОК, София

4. Неизвестни величини / Слънцето* – 30.01.1927 г., МОК, Со-
фия 

5. Основният тон – 17.01.1936 г., МОК, София

6. Двата закона – 5.06. 1940 г., ООК, София

* Относно различията в заглавията и/или съдържанието при из-
даването на някои беседи виж последната страница
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ЦИТАТИ ОТ БЕСЕДИ 
(общо 264 цитата)

― · ―

1. Нашата буква* С е символ на полумесец, което означава, 
че ние се намираме на обратната страна на Астралния свят, 
нямаме Светлина и затова я вземаме, отразена от Луната. 
[…] Причината, поради която аз не мога да ви обясня и 
вие не можете да разберете Словото е понеже във вашите 
мозъци, във вашите умове още Луната грее; у вас образи-
те, фигурите, всичко е смътно. […] Вие се учите от Луна-
та и виждате нещата с нейната светлина. Когато изгрее 
Слънцето във вашия ум, тогава ще имате друго понятие 
за света и Живота, ще видите колко погрешни са били 
вашите възгледи. […] Луната не може да ни изпари, дори 
обратно – често е причина, която сгъстява изпаренията. 
[…] За Слънцето и Луната в първа глава от Битие се казва, 
че Бог създаде тези две начала и че в тях се крие цялата 
истина – Луната е процес на слизане към Земята, а Слън-
цето е процес на възкачване към Бога. […] И затова Луна-
та на всеки двадесет и осем дни ви разказва историята на 
вашето падане. Ако се запитате защо сте паднали, защо не 
можете да мислите, защо нямате воля, Луната ще ви каже. 
Всичките нейни фази ще ви разкажат причината на ваше-
то падане. […] Ако Луната грее във вашия ум, ще кажа, че 
сте в ледената епоха – вашите големи допотопни животни 
са изчезнали, растителността е спряла, имате само един 
минимален живот – толкова, колкото Луната ви дава. И 

* Буквата С в контекста на беседата се отнася за думата Слово – бел.
съст.

ако ме попитате какво трябва да правите, ще ви отговоря, 
че трябва Слънцето да ви огрее, трябва Христос да изгрее 
във вашата душа.[…] Ако кажете, че е смутен вашият ум, 
аз ви давам утешението: „Луната още ви грее“. Когато ви 
огрее Слънцето, този въпрос ще бъде ясен.

В начало бе – 8 ноември 1914 г., НБ, София

2. Можем да уподобим стария човек на Земя, която се 
осветлява от Месечината, а младия – на Земя, която се ос-
ветлява от Слънцето.

Стари и нови мехове – 12 юли 1915 г. НБ

3. Искаш да знаеш има ли живот горе на Месечината, 
или не; има ли вода, или не ще вземеш торбичката си и 
билет и в няколко часа ще може да провериш тази истина.

Растете в благодат! / Растене и познание – 7 
януари 1917 г., НБ

4. Казвате: „Зная, че Луната се празни и се пълни“. Пи-
там: твоята Луна празни ли се, пълни ли се? Ето къде е 
Знанието – да знаеш кое е Добро и кое е зло. Гледайте ва-
шето сърце пълни ли се с Добро и изпразва ли се от зло. 
Това е да знаете какво е празнене и какво пълнене. Знае-
те, че Луната употребява четиринадесет дни за пълнене 
и четиринадесет дни за празнене. Така че четиринадесет 
дни вашето сърце ще работи за пълнене с добрини и че-
тиринадесет дни вашето сърце ще работи за изхвърляне 
на всички помии от вас и от обществото. И след това да 
почувствате лекота.

Пълнене и празнене – 26 юни 1918 г.,  
Беседи пред сестрите, София
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5. Буквата С изразява закона на Луната, която в 28 дена 
се пълни и изпразва. Човек трябва да научи законите как 
да се пълни и изпразва. Да изпразваш сърцето си от нечис-
тотиите на живота и да го пълниш с плодовете на Духа – 
това е велика наука, до която човек трябва да се домогне.

В истия час – 14 юли 1918 г., НБ, София

6. Понеже човек на Земята минава през различни със-
тояния, както и Луната, казваме, че и той като нея на все-
ки 14 дни се пълни и празни. Щом се пълни, той е съвър-
шен. Следователно, ако някой ти каже, че си несъвършен, 
ще направиш превод на тази дума и ще си кажеш: „По-
неже сега се изпразвам, несъвършен съм. След 14 дни ще 
започна да се пълня – тогава ще бъда съвършен“.

Доброто вино – 4 август 1918 г., НБ, София

7. Чуването предхожда слушането. То подразбира про-
цес на възприемане. Слушането има отношение към Ме-
сечината, т.е. към празненето и пълненето, към даването 
и вземането. Човек трябва да разбира и двата процеса, да 
знае кога да дава и кога да взема.

Като чуха – 17 ноември 1918 г., НБ, София

8. Савел е човек, който постоянно се пълни и изпраз-
ва, като Месечината. Той е променлив, постоянно се дво-
уми. Буквата С означава закон на промените. Тя реже като 
нож, като трион. Когато режете лозето с трион, то започва 
да сълзи. Ако името ви започва с буквата С, нека се смени 
с буквата П. Изобщо, ако работите ви не вървят добре, 
променете името си: от двусрично направете го трисрич-
но или четирисрично.

Господ му рече – 6 април 1919 г., НБ, София

9. Тази слънчева светлина, която се отразява от Месе-
чината, има ли сила да възраства? Тя е изгубила своята 
сила при първото отражение. И тъй, ако вие искате да 
се запознаете с Бога по закона на отражението, ще имате 
светлината само на Месечината.

Молитвата – 8 февруари 1920 г., НБ, ИБ, София

10. Днес е понеделник, днес на Луната е денят.
Първоначален език – 30 август 1920 г..  

ИБ, В. Търново

11. За в бъдеще Новата култура ще има да развие и от-
крие много неща. Ще се установят съобщения с Луната. 
Има космически течения към Слънцето и Луната и обра-
тно към Земята. Като се вземат тия течения, хората ще ги 
използуват за пътуване.

С думата: може – 30 декември 1920 г., ИБ, Русе

12. Знаете ли какво нещо е Месечината? Ако си като 
Месечината, ти ще бъдеш осъден на смърт. Месечината 
е един канал, през който минават всички нечистотии на 
Земята. И вие искате да приличате на този канал, но в 
това няма никакъв смисъл, нито някаква философия. За в 
бъдеще вече никога да не казвате, че искате дъщеря ви да 
стане като месечинката, а пожелайте да стане като Слън-
цето светла или най-малко като ранната звезда Венера. 
Ако пожелаете да стане като Месечината, тя е осъдена на 
смърт. Сегашните хора ходят на разходка по Месечина*, 
наблюдават я, но не знаят, че тя ги развращава. […] Чис-
лото 19 е Месечината. Не се обиждайте вие, жените, за-
щото трябва да знаете, че едно време Месечината е била 

* Т.е. когато грее Месечината, вечер и нощем – бел.съст.)
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светла като Слънцето, но сега е изгаснала, мъртва е. Ще 
дойде време, когато тя отново ще оживее. […] Някой каз-
ва: „Цяла Месечинка е моята възлюблена“. Казвам: ти ни-
кога няма да задоволиш твоята „Месечинка“, тя постоян-
но се пълни и празни.

Кротките – 25 януари 1921 г., ИБ, НБ

13. Луната – е емблема на въображението, тя е майка на 
всички идеи.

Новият човек – 13 март 1921 г., НБ, София

14. Ако не мисли, човек е подобен на Месечината, коя-
то постоянно се пълни и празни. 

Дойди след Мен/ И рече му: „Дойди след мене!“ – 
19 юни 1921 г., НБ, София

15. Това небе, което виждате днес, какво ви говори? 
Господ говори така: „От едната ни страна е Месечината, 
която е пълна – тя е емблема на Христа; а от изток изгря-
ва Слънцето, което е емблема на Божествения Дух, Който 
раздвижва света“. Значи имаме две условия – Месечина и 
Слънце, които се гледат, т.е. Христос в материалния свят 
и Духът в ангелския свят.

Сутрешен наряд / Утринна беседа – 19 август 1921 
г. (Преображение), СБ, В. Търново

16. Някой ще запита: „Какво има на Месечината?“. 
Трябва да ви заведа там, за да видите. Месечината не е, 
както някои казват, пуста. Тя е много хубаво място, но ако 
ние се пренесем със своя организъм в нея, не е нагодена 
да ни приеме и ще ни очаква смърт. Но ако отидете в нея 
с духовното си тяло, там има неща, от които може да раз-

берете отлични работи. Тя е първата станция към Слън-
цето. Ами ако бих ви казал какво има от другата страна на 
Месечината, знаете ли каква тревога би настанала в уче-
ния свят? И защо Месечината е спряла да се движи около 
себе си, защо обръща само едната си страна? Но това е 
тщеславие, няма защо да се говори по него. […] Казвам, 
че в Месечината има отличен живот. Често онези, които 
завършват еволюцията си и има да слизат още на Земята, 
не са слезли досега – има още много човешки души, кои-
то, като завършат там своята еволюция, тогава ще слязат 
на Земята. Някои казват, че са слезли. Не са слезли още, 
там има още много души. Но това са отвлечени неща. Как 
може човек да отиде на Месечината? Той трябва да излезе 
от тялото си, да се излъчи, за да види отношенията, въ-
трешните връзки, да види как седи тя духовно отноше-
ние, да види Земята и само тогава ще има едно правилно 
разбиране. Ако вие се развивате правилно, първият опит, 
който ще направите, ще бъде да слезете към центъра на 
Земята. После вторият опит ще бъде да отидете от центъ-
ра на Земята до Месечината. Това е един твърде сериозен 
опит – да слезеш до центъра на Земята и оттам да отидеш 
на Месечината. Сериозен опит е това. Тогава ще имате 
вече познания, реални познания, и като се върнете, ще 
знаете какво има долу в Земята. И когато всички учени 
хора говорят, че на Месечината има това и онова, ще каже-
те: „Хубаво говорят, право е, точно така е, както говорят“. 
Земята крие големи богатства, Месечината крие големи 
богатства, Слънцето – също. […] Някои пък, като отиват 
към Месечината, мислят, че няма да могат да се върнат, 
затова ще се поколебаят, ще се уплашат и ще се върнат. 
Не, вие трябва да бъдете толкова смели, че да знаете: като 
отидете там, пак ще се върнете. Понякога се скъсва ниш-
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ката и оставате там. Тогава братята от Месечината трябва 
да ви излъчат по обратен път, за да ви върнат на Земята, 
за да завършите тук еволюцията си. Те ще ви кажат: „Като 
си неопитен, не трябваше да идваш тук!“.

Правилното растене на душата и хармоничното 
развитие на душевните сили – 22 август 1921 г., 

СБ, В. Търново

17. Когато се говори за Любовта, мнозина казват, че 
„Любовта е сляпа“. Този израз е останал от времето, ко-
гато човечеството се е намирало под влияние на Луната – 
в периода на постоянните промени. Всъщност Любовта 
се проявява в Разумния Живот, защото сама по себе си е 
най-възвишеното нещо в света.

Предназначение на дихателната система – 22 
ноември 1922 г., МОК, София

18. Сега ние ще имаме един малък опит, едно упражне-
ние го наричам аз, психическо упражнение. Това упраж-
нение е следното: тази вечер ще отидем от Месечината 
до Слънцето. Ще тръгнем от Земята към Месечината и 
от Месечината към Слънцето и обратно – от Месечината 
към Земята. Сега вие ще си представите, че излизате из 
вашето тяло, ще отправите вашата мисъл първо към Месе-
чината. Всеки от вас ще си определи една скорост, с която 
ще пътува. Със 100 километра или с 200, 300, 500, 1 мили-
он километра или с 10 милиона километра и ще полетите 
с тази бързина. Но да не се уплашите, вие ще турите тази 
бързина, която е поносима за вас. Най-първо ще опреде-
лите с каква бързина ще се движите към Месечината и 
като достигнете до нея, в съзнанието си гледайте какви 
картини ще видите: дали краката ви ще докоснат някоя 

твърда почва и каква ще бъде тя, дали някоя равнина или 
някой висок връх. Ще седите няколко минути и след това 
ще се устремите към Слънцето. […] Но има и друга опас-
ност тук: между Земята и Месечината има един студен 
пояс, може някой там да се спре. Този леден пояс са из-
вестни сили, електрически сили, които някой път засягат 
Земята и я изстудяват. И вследствие на тия засягания Зе-
мята е претърпяла катастрофи. Там като минавате, няма 
да ви е страх. Няма да замръзнете, аз ще ви придружавам. 
Няма да ви е страх, разбирате ли? Ние ще тръгнем сега. 
Опитът ще трае 15 минути: 5 минути до Месечината. Тази 
вечер тръгваме! Вие ще кажете: „Как ще бъде това?“. То не 
е наша работа. Как? – „Искам и тръгвам до Месечината“. 
Ще идем до Месечината – 5 минути, оттам до Слънцето 
пак 5 минути и 5 минути ще ни вземе обратният път, да 
се върнем на Земята. Сега ще се успокоите хубаво. Онези, 
които няма да вземат участие в пътешествието, само ще 
ни изпращат, няма да вдигат шум. Те ще наблюдават, ние 
ще се движим и ще чакат, като се връщаме назад. Но няма 
да кажете: „Дали ще се върнем?“. Ще идем и ще се върнем 
назад. Сега ще започнем, тръгваме вече. 

Правилният растеж на Ученика – 2 януари 1923г., 
ООК, София

19. Ние като децата имаме някой път едно качество да 
преувеличаваме нещата, и то не у всички. Това преувели-
чаване произтича от Месечината. И когато се разглежда 
астрологично или хиромантично, когато линията на ума 
у някой човек отива към възвишението на Луната, тя уп-
ражнява това преувеличаване, т.е. тя туря лупа, та преуве-
личава нещата и ни ги показва не в естествена величина, 
не в естествен ред. Някои хора пък имат обратен път – те 
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са скептици и тогава тяхната линия на ума не отива към 
Месечината, а към Меркурий. […] Някои хора повече вяр-
ват – Месечината упражнява повече влияние върху тях, а 
на други Меркурий упражнява повече влияние – вярата у 
тях е по-слаба. 

Значение на ръцете и пръстите – 7 януари 1923г., 
ООК, София

20. Слънцето, Луната, звездите са символи на нещо. 
[…] В Писанието се казва, че Слънцето, Луната и звез-
дите ще потъмнеят и ще изгубят светлината си. Когато 
се казва, че Слънцето потъмнява, това подразбира дър-
жава, която губи своята сила, своята светлина. Луната 
представя известна религиозна система, независимо от 
това дали е права, или крива. Звездите пък представят 
великите хора на Земята. […] Бог създаде Слънцето, Лу-
ната и звездите, за да отдели деня от нощта, светлината 
от тъмнината, Доброто от злото и да бъдат знамение за 
дни, за години и за времена. Те са създадени за знамение 
на всички събития, които стават в човешкото съзнание. 
Те определят кръга на живота. […] Върху зададената тема 
„Предназначение на Слънцето, Луната и звездите“ някои 
се въздържат да пишат, с което искат да кажат, че не знаят 
какво е предназначението им. Не, каквато тема и да ви се 
даде, пишете нещо. […] Луната представя самия човек, а 
звездите – любовта на човека към ближните. Слънцето е 
Бог, Луната – човекът, звездите – неговите ближни. Сле-
дователно, за да познаете звездите, трябва да мислите за 
Луната; за да познаете Луната, трябва да мислите за Слън-
цето. Наистина, Луната се открива на хората само след 
като Слънцето я освети. Само Слънцето е в състояние 
да ни открие Луната. Когато Слънцето залезе, то хвърля 

светлина върху Луната и тя става видима за нас. Когато 
Луната се скрие, тя хвърля светлината си върху звездите 
и те стават видими за нас. Значи Слънцето трябва да се 
скрие, за да се види Луната, а Луната трябва да се скрие, 
за да се видят звездите.

Предназначение на Слънцето, Луната и 
звездите – 14 февруари 1923 г., МОК, София

21. Лицата на бъдещите хора ще са продълговати, а не 
като Месечината. Познаваме пет типа хора: единият тип 
е на Луната. Те са сангвиници, с лице валчесто, със сини 
очи, тънки вежди, пълнички, весели, жизнени, обичат да 
си хапват.

Не дойдох да разруша, но да изпълня / Дойдох да 
изпълня – 18 февруари 1923 г., НБ, София

22. Например българите как лекуват? Те лекуват доста 
сполучливо. Имаш брадавица или някой лишей: българи-
нът ще отиде у някой бакалин, ще „открадне“ бучка сол, 
защото като открадне, тя стане положителна, положите-
лен е и той. Той ще я открадне и няма да мисли за морал и 
когато се разсипва Месечината, ще обиколи брадавицата 
с бучката сол и ще каже: „Както се разсипва Месечината и 
както се стопява тази бучка, тъй и брадавицата да изчез-
не“, хвърля солта и брадавицата изчезва. Е, как ще обяс-
ните това? Може да направите опит.

Качества на ума, сърцето и волята – 25 февруари 
1923 г., ООК, София

23. Излизайте вечер вън, да наблюдавате Звездите, 
Луната, да видите колко е велик светът и какво ви пред-
стои да изучавате. Ако нощта е мрачна, бурна, идете на 
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близката до вас планина, там да изпитате величието на 
природата. Представете си мислено следната картина: в 
лунна, светла нощ се качвате на висок планински връх. 
Като стигнете върха, ще намерите една висока канара, 
ще седнете върху нея и ще започнете да размишлявате, 
да наблюдавате небето. Както седите, по небето се явяват 
малки облачета, които постепенно растат, стават големи 
черни облаци и покриват целия хоризонт пред вас – не се 
вижда вече Луната, не се виждат никакви звезди. Седите 
неподвижно на канарата, силно концентрирани в мисъл-
та си, и в това време, далеч някъде, виждате на хоризонта 
малка светлинка. Небето се отваря, облаците се разсей-
ват, зората се пуква и след малко Слънцето подава своята 
пурпурна златна главица. Упражнението трябва да трае 
всичко пет минути.

Развитие на мозъчните центрове – 28 февруари 
1923 г., МОК, София

24. Луната упражнява известно влияние върху хора-
та. Как се казват тия типове, върху които Луната указ-
ва влияние – лунни типове или лунатици? Те са хора на 
въображението. Един човек, върху когото Луната оказва 
влияние, ако започне някъде търговия, на 100%, 150 вяр-
ва. И затова такива хора никога не прокопсват. Те все се 
чудят защо нещата стават тъй или иначе, все са изнена-
дани. Те са поети, не се обезсърчават, имат много голя-
ма вяра, вярват на късмет. Колкото гадателки има в Со-
фия или другаде, те ще ги намерят, ще искат да им кажат 
нещо от късмета, като им гадаят било на кафе, било на 
боб, било на карти. Тия хора са още и иманяри, вярват, че 
има скрити съкровища в земята. Те не обичат да работят, 
надяват се на късмета си. Турците казват: „Ако ми е къс-

мет, на крака ще ми дойде“. У тези хора челото им горе е 
широко. Лицата им са валчести, доста правилни, те вяр-
ват в добрата страна на съдбата. […] Например Марс гледа 
колко желязо има в човешкото тяло. Той държи сметка за 
желязото, как се употребява. Слънцето държи сметка за 
златото; Луната държи сметка за среброто, Меркурий се 
занимава с живака и т.н.

Влияние на планетите – 12 март 1923 г., ООК, 
София

25. Животът на Луната е още по-сложен от този на Зе-
мята.

Петимата братя – 22 април 1923 г., НБ, София

26. Земята влиза в нови условия, които вие не можете 
да си представите. И Луната, която виждате, започва да 
се изменя. След време ще се яви нова Луна. Сегашните 
астрономи не забелязват тази промяна в Луната. Ще дой-
дат нови астрономи, които ще живеят и на Луната, и на 
Земята. Казано е в Писанието: „Ще създам ново Небе и 
нова Земя; ново Слънце и нова Луна“. Иде новото в све-
та – нови условия, нов живот. […] Тогава ще се греете на 
новото Слънце; ще се радвате на новата Луна; ще живеете 
на новата Земя и ще познаете Бога така, както никога не 
сте Го познавали.

Живот вечен – 29 април 1923 г., НБ, София

27. Луната не помага пряко за растенето на растения-
та, но косвено им помага. Когато Луната грее, растенията 
спират своя процес на растене; щом тя се скрие, те започ-
ват да растат. Най-бързо растенията се развиват на слън-
чева светлина. Понеже Луната събужда завистта у чове-
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ка, растенията се крият от нея, в смисъл – престават да се 
развиват. Следователно, когато човек завижда, казваме, 
че Луната е взела надмощие в него. […] Това са заблуж-
дения, преувеличени състояния, които идат от Луната – 
тя обича да заблуждава, да лъже хората. Защо? Защото в 
отрицателното си влияние нейният кредит е в лъжите и 
заблужденията.

Движение на разумните сили – 9 май 1923 г., 
МОК, София

28. И сега учените хора казват, че Месечината ще се 
разруши и всичкият този прах от нея ще падне на Земята. 
Понеже хората много орат, много консумират, то Земя-
та има нужда от тор. Този прах ще обнови Земята. Питат 
някои: „На мястото на тази Месечина какво ще дойде?“. 
Казват, че ще се яви нова планета. Тъй си говорят хората. 
Ако дойде новата планета, тя ще бъде толкова голяма, че 
всички ще я видите. Тези учени хора казват, че това нещо 
няма да бъде след дълго време, скоро щяло да бъде. Колко 
е наблизо, не се знае. 
(в цитата Учителя говори за твърдения на светската наука или 
слухове от онова време – бел.съст.)

Който люби – 2 декември 1923 г., НБ, София

29. Окултната наука поддържа, че влиянията на Земята 
върху хората преди милиони години са били толкова лоши, 
че човечеството е бедствало, да загине съвършено, да загу-
би своя път. Вследствие на това се е създала Месечината. 
Окултистите казват, че в тялото на човека има известни 
органи, където се складират тия нехармонични енергии в 
него, които действат разрушително и са причина за отли-
вите. Влиянието на Месечината в този случай седи в това, 
че тя изтегля всички зловредни сили у човека, които го 

разрушават. С това се обяснява защо някои лунатици при 
изпразването и пълненето на Луната менят състоянията 
си. Наблюдавайте какви състояния имате, когато се пълни 
Месечината, и какви, когато се изпразва. Някой път имате 
някакво неразположение или някакво мрачно състояние 
на духа. Забелязвайте каква е фазата на Луната при това ви 
състояние. Нали сте интелигентни? Правете научни на-
блюдения. […] Да допуснем, че у вас се развива центърът на 
фантазията, на въображението, което се намира под вли-
янието на Месечината, и вие се заемете да пишете нещо. 
Обаче, след като напишете едно стихотворение, Месечи-
ната така повлияе на въображението ви, че вие се разши-
рите и се надценявате. Мислите си, че можете да бъдете 
първокласен поет. Но да създадеш един план и да го реа-
лизираш – това са две различни фази в живота. Природата 
никога не обича да борави с грандиозни планове.

Придобивки на съзнанието –  
20 януари 1924 г., МОК, София

30. Ако среброто, което влиза в състава на кръвта, ста-
не органично, в човека се развива въображението. Влия-
нието на Месечината върху него е силно. 

Добрата страна на страданията. Чистотата – 
6 април 1924 г., МОК, София

31. Например, ако гледате на Месечината с просто око, 
вижда се един образ – една жена, която гледа към Земята. 
Но ако вие погледнете Месечината с далекоглед, този об-
раз се изгубва. С просто око тази жена е прекрасна, при-
лича на англичанка, седи горда, непристъпна.

Връзки в геометрическите форми – 5 ноември 
1924 г., ООК, София
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32. Казва се в Евангелието, че Слънцето ще потъмнее, 
Луната няма да дава светлината си, звездите ще паднат. 
[…] Аз давам друго едно обяснение, и то много просто. 
„Слънцето ще потъмнее“ – това значи, че малко любов 
ще има в Църквата. „Месечината няма да дава светлина-
та си“ – това значи, че Църквата ще се обезвери, малко 
вяра ще остане в нея. „Звездите ще паднат“ – това значи, 
че много малко знание ще остане в Църквата и невеже-
ството ще дойде. 

Блажен този раб! – 9 ноември 1924 г., НБ, София

33. Ще ви дам една програма за работа през цялата сед-
мица. В понеделник, като ден на Месечината, ще очисти-
те къщите си, ще измажете стаите, ще измиете дъските, 
ще разтребите всички разхвърляни работи.

Както природата пише – 24 декември 1924 г., 
ООК, София

34. Понеделник е ден за промени, като Месечината е 
той. […] Първият час на понеделника е на Месечината – 
ще направиш някаква промяна. И другите часове си имат 
своя специфична работа. 

Образи на Живата природа – 24 декември, 1924 г., 
Клас на Добродетелите, София

35. Нашата Земя е паднала звезда. Месечината също 
е паднала звезда. Венера, Марс, Юпитер, всички тези 
едновремешни богове, са все паднали звезди в нашата 
Слънчева система.

Видяхме звездата – 8 февруари 1925 г., НБ, София

36. Учените хора казват, че Земята щяла да спре движе-
нието си като Месечината. Месечината не е в абсолютен 
покой. Тя не се върти около своята ос, но се върти около 
Земята и около Слънцето, двете страни едновременно се 
огряват от Слънцето. Само че Месечината крие едната си 
страна. Има и когато я напуснали, за да дойдат да живеят 
на Земята, тя се разгневила, че дошли без нейно позволе-
ние. Оттогава крие лицето си. По-рано е била майка на 
хората, а сега това, което се вижда от нея, е бащата. Той 
казва: „Какво правят децата?“. Майка им не иска да ги 
види. Тя казва: „Аз не искам да видя тия деца, които за-
минават без мое позволение“. Вярно ли е това предание? 
Сега трябва да обясним защо Месечината се движи около 
Земята.

Земята се върти. Стремеж на душата – 1 юли 
1925 г., ООК, София

37. Било е време, когато Земята е била по-далече от 
Слънцето. Било е време, когато Месечината е била по-да-
лече от Земята.

Разумни наблюдения – 5 август 1925 г., ООК, 
София

38. Защо Христос се молеше всякога вечерно време? 
Той денем никога не се молеше. Считаха Го малко еретик. 
Той се молеше вечерно време, за да не Го види никой. При 
това всякога предпочиташе облачни, тъмни нощи. Даже 
вечерно време, когато имаше Месечина, Той никога не се 
молеше на Месечина. Тъмните нощи обичаше! Казвам: 
ами по-голяма тъмнина от скръбта има ли?

Той знаеше – 29 ноември 1925 г., НБ, София



– 108 – – 109 –

39. Например, когато се празни, Луната оказва един 
род влияния върху явленията в Природата; когато се пъл-
ни, оказва съвършено противоположни влияния. Кога-
то садите боб, царевица, пшеница, любеници или друго 
нещо, добре е това да става в периода на пълнене на Луна-
та. Пълненето на Луната внася подтик, импулс за растене 
на растенията. В това време те не могат да растат, имат 
само вътрешен подтик за растене, обаче самото растене 
спира. Щом Луната започне да се празни, и растенето на 
растенията започва. Значи светлината на Луната при пъл-
ненето се отразява отрицателно върху растенето, т.е. това 
спира растежа на растенията. Същият закон се отнася и 
до растенето на човека. Когато болният иска да се изле-
кува от болестта си, лекарите му препоръчват да гледа Лу-
ната, когато се празни, и да се свързва с нея. Пълни ли се 
Луната, той трябва да затваря кепенците на прозорците 
си, за да не прониква светлината в неговата стая. Става ли 
въпрос за слънчевата светлина, там и болният, и здравият 
трябва да се излагат на нейното благотворно влияние. […] 
Идеите на човека растат и се развиват в периода на праз-
нене на Луната, а добродетелите – в периода на нейното 
пълнене. Пълненето на Луната се отразява благотворно 
върху ония хора, които искат да се развиват духовно. И 
Венера има същите фази на пълнене и празнене както 
Луната. […] Забелязано е, че Луната в своите фази на пъл-
нене и празнене се отразява особено чувствително върху 
някои натури: когато се пълни, те са неспокойни, не мо-
гат да спят. Щом започне да се празни, те се успокояват. 
Безпокойството, което някои хора изпитват при пълнене 
на Луната, се дължи на излишната енергия в тях, която се 
отразява върху мозъка, върху дробовете или върху стома-
ха им. Как могат да се справят с тази енергия? Те трябва 

съзнателно да работят върху себе си, да намерят начин, 
чрез който да се справят с излишната енергия. […] Разоча-
рованията се дължат на факта, че въображението на даден 
човек е минало през периода на празнене на Луната. […] 
Каквито процеси стават с Луната, такива стават в ума и в 
сърцето на човека. Умът и сърцето се пълнят и празнят 
както Луната. Това не става едновременно: когато умът се 
пълни, сърцето се празни; когато сърцето се пълни, умът 
се празни – става пълна компенсация. Празненето се ком-
пенсира с пълнене, а пълненето – с празнене. Когато умът 
почива и събира енергия, сърцето се пълни и работи, из-
разходва енергия и обратно: когато умът се пълни, сърце-
то се празни, т.е. почива.

Пълнене и празнене – 27 декември 1925 г., МОК, 
София

40. Защо слънчевите лъчи не могат да стоплят Луната 
както отопляват Земята? Ще кажете, че Луната отразява 
слънчевите лъчи, затова не може да се стопли. Защо ги 
отразява? По кой закон ще разрешите този въпрос? Съ-
временните учени казват, че Луната е студено тяло, кое-
то е изгубило своята първоначална топлина и светлина, 
вследствие на това се е втвърдила. Те казват още, че на 
Луната няма никакъв живот. Питам тогава: какво може да 
направи едно мъртво тяло? Нищо не може да направи. На 
основание същия закон, питам: как могат да се нарекат 
тези, които като Луната отблъскват Божията Любов, коя-
то пада върху тях? Те са мъртви хора. Когато слънчевата 
светлина пада върху Луната, тя я отблъсква и препраща 
на други тела.

Четирите действия – 20 януари 1926 г., ООК, 
София



– 110 – – 111 –

41. Ако Месечината може да повдигне водата в морета-
та на височина около 20 метра, това не е ли въздействие 
на Луната? Такова въздействие тя указва и върху някои 
хора, наречени лунатици и по този начин изменя състоя-
нието им. Не само Месечината, но и други небесни свети-
ла и планети произвеждат известно влияние върху някои 
хора.

Зазоряване – 18 април 1926 г., НБ, София

42. Понякога кучето лае към Луната. Защо? Защото 
вижда нещо. Забелязано е, че кучето никога не лае към 
неодушевени предмети. Щом лае Луната, това показва, че 
за него тя е одушевен предмет. В това отношение кучето 
се проявява като ясновидец, то вижда нещо, което човек 
не вижда.

Влияние на цветовете – 2 май 1926 г., МОК, 
София

43. Апостол Павел казва: „Коренът на всички злини е 
сребролюбието“. Луната е свързана със среброто. Много 
хора обичат да наблюдават Месечината, но тя събужда 
злото в душата на човека. Защо апостол Павел казва, че 
коренът на злото е сребролюбието, а не любовта към же-
лязото например или към златото? Освен това той казва, 
че двоумящият човек е непостоянен във всичките си пъ-
тища. В това отношение Луната е символ на двоумящия 
човек. Луната е много непостоянна в своите проявления. 
Тя е причина за големи пертурбации в природата. Мно-
го хора са удавени от приливите и отливите, които стават 
в моретата. Тези приливи и отливи се дължат на влия-
нието на Луната. Тя влияе и върху много хора, наречени 
лунатици, някои от които са пострадали в тези особени 

състояния. При все това мнозина казват: „Красива е Лу-
ната!“. Тя е красива само за умните хора. […] И тъй, човек 
не трябва да бъде като Луната – двуличен, двоумен. Едно 
лице, един ум трябва да има той! Бъдете с едно лице като 
Слънцето, което дава светлина и топлина даром на всич-
ки. Луната постоянно се мени: ту се пълни, ту се празни. 
Като се напълни, тя представлява нещо подобно на Слън-
цето, но скоро след това започва да намалява, докато се 
изгуби съвършено и казва: „Сега нищо не давам“. Не се 
минава много време и тя отново показва част от своето 
лице във вид на сърп. Учените хора се ползват от проме-
ните на Луната за определяне на времето, а времето пък 
определя течението на живота. Добрият живот на човека 
се определя от Слънцето, а лошият живот – от Луната. В 
Невидимия свят има по една книга за всеки човек, в която 
се отбелязва положението на Луната, когато човек греши, 
и положението на Слънцето, когато човек върши добро. 
По звездите пък се определя как човек може да направи 
някое изключително добро.

Условия за обикновения и за разумния човек – 5 
май 1926 г., ООК, София

44. Ще дойде ден, когато отношенията между мъже и 
жени ще бъдат отношения между души. Тогава, ако мъ-
жът е на Земята, жената ще бъде на Луната или на Слън-
цето; ако жената е на Земята, мъжът ще бъде на Луната 
или на Слънцето и оттам ще си телеграфират, ще влизат 
във взаимни отношения и разбирания. Те могат от време 
на време само да се срещат заедно или на Земята, или на 
Луната, или на Слънцето и после пак да се разделят. 

Право мисли – 14 юли 1926 г., ООК, София
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45. Всеки човек има в себе си по едно Слънце, по една 
Месечина и също по толкова звезди, колкото има и в ця-
лата слънчева система. В това отношение той предста-
влява малка, микроскопична вселена. 

Как ти се отвориха очите? – 21 ноември 1926 г., 
НБ, София

46. 6 000 000 000 000 000 000 000*

740 000 000 000 000 000 000**

Колко е долното число? 740 квадрилиона. А първото 
е 6 квинтилиона. Горното – това е тежестта на Земята, 
а долното – тежестта на Луната. Пресметнете на кол-
ко колѝ*** може да се пренесе Луната на Земята. После 
намерете тези коли колко дълга линия ще образуват. 
(– Къде ще се пренесе Луната?) В Слънцето. Представе-
те си каква грамадна работа е тя, толкова тона на едно 
място! Каква енергия е складирана! И Месечината е 81 
път по-лека от Земята. Да се пренесе материята на Ме-
сеца от едно място на друго е трудна задача. Има живи 
сили в природата, дето пренасянето на тази материя 
ще стане по много лесен начин. […] Сега учените хора 
как претеглиха Луната? Те имат няколко метода. Наме-
рили са теглото чрез приливите, които стават на Земя-
та – оттам са определили тежестта ѝ. […] Представете 
си, че Господ ви даде една задача – да пренесете Месе-
чината с кола. Ще се намерите в чудо – да ви накара да 
я пренесете от едно място на друго. Може да правите 
наблюдения: Месечината упражнява известно влияние 
и върху кръвообращението. Някой от вас следил ли е, 

* Шест с двадесет и една нули – бел.съст.
** Седемстотин и четиридесет с осемнадесет нули – бел.съст.
*** Колѝ – има се предвид превозни средства – бел.съст.

когато се пълни тя и когато се празни, кога по-приятно 
се чувствуват?

Живот, сила и интелигентност – 26 декември 
1926 г., МОК, София

47. Земната ос се е отклонила с 23° от нормалното си 
положение. Когато тя дойде в първоначалното си поло-
жение, и човека ще изправи своя живот. Съвременни-
те учени намират, че в пътя на движението си Земята 
претърпява 19 колебания, т.е. 19 люлеения. На какво се 
дължат тези колебания? Според едни учени това се дъл-
жи на опасния път, през който Земята минава. Според 
други, причината за това явление е Луната. Нито едно-
то е вярно, нито другото. Според някои окултисти ко-
лебанията, които Земята претърпява, се дължат на една 
тъмна планета, която се намира между Земята и Слън-
цето. Тази планета е невидима. След грехопадението 
човечеството чрез мисълта си е влязло в района на тази 
тъмна планета. Благодарение на влиянието ѝ върху мо-
зъка на хората става разбъркване на умовете им. Днес 
човек с човек не могат да се разберат в мисълта си. Като 
не познават тъмната планета, хората казват, че Луната 
е причина за приливите и отливите в моретата. Такива 
приливи и отливи стават и в мозъка на човека. Когато 
стане прилив на кръвта в мозъка, човек трябва да знае 
как да си помогне, не може ли да си помогне, той е из-
ложен на опасност. Сега, като се говори за възпитание и 
самовъзпитание, човек трябва да се справи с влиянието 
на Луната в себе си, т.е. с влиянието на своите религи-
озни вярвания. Всички хора, които приличат на Луната, 
са крайни догматици, обичат външната страна на неща-
та. Те са големи материалисти. Могат с часове да говорят 
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за спасението, а същевременно те оставят гладен. […] 
Тия пък, които се намират под влиянието на Луната, са 
готови за едно свое удоволствие да продадат мило и дра-
го. […] Хората, свързани с Месечината, са без живот или 
техният живот е елементарен. Аз не зная как астролози-
те са турили Месечината. Тя не трябваше да бъде в зоди-
ака, погрешно са я турили, като не знаеха кого да турят, 
туриха Месечината – това не е астрология. Тя трябва да 
се извади, месечината не е планета, тя е един сателит. 
Тогава защо да не турим и сателитите на Юпитер?

Неизвестни величини / Слънцето* – 30 януари 
1927 г., МОК, София 

48. Синият цвят е на Луната; той действа върху въоб-
ражението.

Свещеният олтар – 9 февруари 1927 г., ООК, 
София

49. В душата на човека се включват и Луната, и звез-
дите, и всички небесни светила, които ние виждаме по 
небето. В това отношение човек представлява в миниа-
тюр един велик свят. За този свят именно говори и Исая. 
[…] Един ден, когато нашата Луна се запали и гори както 
Слънцето, което гори, без да изгаря, ние ще имаме посто-
янна вътрешна светлина. […] Човек има два ума: умът на 
Луната и умът на Слънцето. Умът на Луната постоянно са 
пълни и изпразва и нищо не донася на човека. Понякога 
Луната е толкова красива, че хората се страхуват от нея. 
Когато българите сеят дини например, те винаги се съо-
бразяват със състоянието, в което се намира Луната. Те не 
обичат да сеят дините, когато Луната е съвсем пълна, за-

* присъстват цитати от две издателства – бел.съст.

щото са забелязали, че тогава те не узряват добре. Добре е 
да се сеят дините, когато Луната е малко празна.

Слънцето не ще зайде – 27 февруари 1927 г., НБ, 
София

50. Влиянието на Луната се отразява върху лунните ти-
пове. Изобщо, пълненето и празненето на Луната се отра-
зява върху съграждането на човешкия ум. 

Възпитание и самовъзпитание / Мислете за 
Слънцето! – 5 март 1927 г., МОК, София

51. В думата Слава, единият крак е на Земята, а други-
ят – на Луната.

Малкият повод – 23 март 1927 г., ООК, София 

52. Физическата сила на жената е в зависимост от Лу-
ната – ако Луната се намира в дисхармоничен аспект с 
Марс или Сатурн, жената може да бъде анемична. Луната 
е свързана с религията, с религиозните форми в човеш-
кия живот – в този смисъл жената е силна, когато е ре-
лигиозна. Мъжът е силен, когато е духовен и справедлив. 

Планетни влияния – 27 март 1927 г., МОК, София

53. Приливите и отливите в човека показват, че съзна-
нието му се движи, тече, изминава известен път. Учените 
казват, че приливите и отливите в моретата се дължат на 
Луната. Да, но зад Луната има друго Разумно същество, 
което ръководи нейния живот.

Начертаният план – 6 април 1927 г., ООК, София

54. Луната при пълнолуние отначало издига водата, 
действа с издигане до 50 – 60 метра нагоре и затова е по-
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лезно тогава да се сее, пресажда, копае и пр. Обработва-
нето има повече сокове тогава. Но като изсмуква добри-
те сокове, изсмуква и лошите и прави хората лунатици. 
Турците нали имаха Луната за емблема – променчиви в 
политиката си са били винаги, нищо не изпълниха от 50 – 
60 години. 

Бележки от разговори с Учителя – 22 април, 1927 
г., ИБ, София

55. Въображението е коренът на идеите. Луната се счи-
та за майка на религиите. 

Светлият кръг – 15 май 1927 г., МОК, София

56. Когато се лекувате, вие трябва да употребявате ня-
кои магически формули, и то през времето, когато Луната 
се празни. 

Съзвучно движение – 1 юни 1927 г., ООК, София

57. Учените днес казват, че на Луната нямало никакъв 
живот, никаква култура. Така е за човек, който не е ходил 
там, но за онзи, който е ходил и се е върнал от Луната, не 
е така. Като слуша твърденията на съвременните учени, 
той казва: „Това е само едната страна на въпроса, но аз 
зная и другата страна“. Който знае какво има на Луната, 
той няма да разправя, да убеждава хората да вярват, но ще 
им каже: „Ето един билет за Луната! Идете и вие там и 
сами вижте какво има“. – „Какво има на Слънцето?“. Запо-
вядайте един билет! – „Ама аз не мога да отида“. Щом не 
можеш да отидеш, тази наука не е за теб. Тя е само за онзи, 
който може да отиде до Слънцето, до Луната и да се върне 
обратно на Земята. 

Две думи – 5 юни 1927 г., НБ, София

58. Казано е в Писанието, че Бог създал Слънцето да 
управлява деня, а Луната – да управлява нощта. Астроло-
гията казва, че Слънцето, Луната и останалите планети 
оказват влияние върху човека. И наистина, ще срещне-
те хора, на които Луната силно действа. Тези хора имат 
особени прояви, такива хора се наричат лунатици. Въоб-
ражението в тях е силно развито, вследствие на което те 
преувеличават нещата. Турците обичат да преувеличават. 
Те казват, че султанът имал на разположение безброй ми-
лиони хора. Като ги слуша някой българин, той ги пита 
: „Де ще се събере този народ? Орехи да са, Земята не би 
могла да ги побере“.

[…] Луната е майката на идеите, в нея те зачеват и се 
развиват, докато един ден се родят. Луната се е създала 
в четвъртия ден, когато на Земята е съществувала вече 
известна култура. Ако Слънцето не беше се създало, и 
Луната нямаше да се създаде. […] Има хора, върху които 
Луната оказва лошо влияние, особено вечер, когато спят. 
Затова те затварят прозорците, пускат пердетата и така се 
запазват от нея. Луната изсмуква силите на човека. Има 
племена в Индия, които толкова се плашат от Луната, че 
не смеят да я гледат. Луната има свойството да изтегля, 
да изсмуква лошите, нечистите влияния, но като изсмук-
ва лошите, с тях изсмуква и добрите. Затова човек трябва 
да бъде буден. Който е неразположен духом, добре е да се 
разхожда вечер, на лунно осветление, но трябва да пази 
съзнанието си будно. Правете опити, да видите какво 
влияние оказва Луната върху вас при пълненето си – при 
пълнолуние, както и при изпразване. Тези опити са необ-
ходими, за да се усили вярата ви, да видите, че наистина 
планетите влияят върху човека.

Основни мисли – 8 юни 1927 г., ООК, София
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59. Само за ученика давам следния начин за лекуване 
на зъби. Ако зъбоболът съвпадне с изпразването на Луна-
та, нека вземе едно чукче, да тури раницата на гърба си и 
ако денят е топъл, да тръгне към планината. Като види на 
пътя си камък, да спре там и да започне да удря с чукче-
то, докато откърти малки парченца. Ще чука с чукчето и 
мислено ще си казва: „Както камъкът се кърти, така да се 
откърти болката на зъба ми“. Същевременно нека брои, 
да види след колко удара болката ще мине. […] Ще знаете, 
че този опит може да стане само лятно време и при из-
празване на Луната. Ако ви боли зъб през друго време, ще 
прилагате други методи.

Съответствие на величините – 30 октомври 
1927 г., МОК, София

60. Спокойствие се иска от човека, за да издържа на 
изпитанията. Луната дава спокойствие. Майка на спокой-
ствието е Луната. Тя влияе върху въображението на човека. 
Който има силно развито въображение, той може да пона-
ся изпитанията с голямо спокойствие. Който няма добре 
развито въображение, няма спокойствие в себе си. Кога-
то се намерите в трудно положение, в някаква мъчнотия, 
започнете да работите с въображението си. Представете 
си, че сте си купили много земя, направили сте си къща, 
отишли сте в странство да учите езици и се връщате обо-
гатен със знания. Като си представите тия неща, няма да 
забележите как ще се успокоите, ще трансформирате със-
тоянието си. […] За предпочитане е човек да живее във въ-
ображението си, на Луната, отколкото да ходи с увиснала 
глава, отчаян и обезсърчен, да не намира смисъл в живота.

Състояния на материята – 2 февруари 1928 г., 
ООК, София

61. Всеки човек, който е роден в 13-та година, в 13-ия 
ден, в 13-та лунна фаза, в 13-ия час, в 13-та минута и се-
кунда, той се намира пред трудни задачи, които разумно 
трябва да разреши. 

Озлобяване, мъка, скръб – 9 февруари 1928 г., 
ООК, София

62. След няколко хиляди години и Луната отново ще 
предприеме своето пътешествие.

Баща си и майка си – 11 март 1928 г., НБ, София

63. Месечината подразбира слабостите в хората. 
Помаза ме – 8 март 1928 г., НБ, София

64. Бъдещите храмове, където хората ще се молят, ще 
са откритото небе: вечер, когато Луната и звездите светят, 
а сутрин когато Слънцето изгрява. 

Славата человеческа – 1 април 1928 г., НБ, София

65. Когато във време на пълнолуние по небето има 
дъждовни облаци, дъждът закъснява с 24 часа. Луната 
произвежда известни колебания във водните капки.

Глас от града – 6 май 1928 г., НБ, София

66. Бог никога не изгасва своите свещи: звездите, Лу-
ната, Слънцето. Те горят вечно и услужват на човечество-
то.

Много знания – 12 септември 1928 г., ООК, София

67. Ако Земята изправи оста си, ако тя получи чист и 
свят живот, тогава един ден Земята ще се осветява отвся-
къде. Природата показва, че е напълно възможно да се 
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осветлява Земята отвсякъде. Да кажем, че Месечината и 
Слънцето се намират на еднаква линия, и Слънцето ос-
ветлява от едната страна, а Месечината от другата страна. 
Следователно Земята е осветлена тогава от двете страни. 
Само че в този случай въпросът е, че половината Земя ще 
се осветлява от Слънцето, а другата половина – от Месе-
чината.

Творческа линия / Творческата линия на 
битието – 5 октомври 1928 г., МОК, София

68. Понеже Луната е спътница на Земята, нейните же-
лания имат отношение първо към Земята, а после към 
Слънцето. Лунните желания имат отношение главно към 
въображението. Който има добре развито въображение, 
е силен човек. Той събира много идеи в себе си, затова 
трябва да бъде силен да ги носи. […] Желанията на Луната 
се реализират бързо. Луната обикаля Земята за 27 дена и 
няколко часа. Ако едно желание се движи по пътя на Ве-
нера, нужни са 240 дни за реализирането му. Значи, лю-
бовните желания се реализират за 240 дни. […] Например 
ти искаш да отидеш на Месечината. Това е едно законно 
желание, но има известно съпротивление. Ако направиш 
известен апарат, и той ще има известно съпротивление, 
и трябва да изчислиш и трябва една възвишена интели-
гентност, за да изчислиш съпротивленията и да ги пре-
възмогнеш.

Закон за постижение / Метод за реализиране на 
желанията – 12 октомври 1928 г., МОК, София

69. Тъй щото, ако човек иска да знае какъв трябва да 
бъде, нека погледне към Слънцето, към Луната и към 
звездите. Слънцето учи човека постоянно да дава. Луната 

го учи как да се пълни и празни, как да забогатява и оси-
ромашава, а звездите го учат как да задържа благослове-
нието в себе си. Звездите представят учените хора, капа-
цитетите в живота. Луната представя науката, научните 
системи. Когато изгрее, Луната може да покаже пътя на 
човека, но живот не може да му даде. Същото можем да 
кажем и за науката, тя посочва пътя на човека, но живот 
не му дава. Единственото нещо, което дава живот на чове-
ка, е Слънцето. Значи само Бог е в сила да ни даде живот, 
да ни достави всички блага, необходими за живота.

Закон за възможности – закон на опуленс – 9 
януари 1929 г., ООК, София

70. Това, което учените твърдят, не е доказано на опит. 
Например учените, мъдрите хора казват, че на Месечина-
та има вода. При това по високите места на Месечината 
водата е замръзнала, достига около стотина метра дебе-
лина. В дълбоките места водата е толкова чиста, прият-
на, напомня нашата вода, която пием. Вярвате ли в това? 
Вие вярвате дотолкова, доколкото вярвате в Христовите 
думи, изказани в стиха: „Сам си Отец ви люби, понеже 
повярвахте, че Аз от Бога излязох“. [После] Учените каз-
ват, че на Месечината нямало вода, но била покрита със 
сняг. При това те твърдят, че през деня температурата се 
увеличавала, вследствие на което снегът се топял. Чудно 
нещо?! Как е възможно снегът да се топи, а вода да няма 
на Месечината? Щом снегът се топи, предполага се, че 
там има хубава, чиста вода. Сега аз нямам намерение да 
споря с учените, но като отида на Месечината, ще пия 
вода – нищо повече! Месечината е емблема на духовните 
вярвания на хората. Както на високите места на Месечи-
ната става голям студ, поради нейната рядка атмосфера, 
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така и в духовния живот има голям студ, духовните хора 
трябва да знаят това нещо. Те ще станат студени като Ме-
сечината, затова трябва да придобият голяма дълбочина, 
по-голяма от тази, която съществува в Земята. Духовният 
човек трябва да бъде дълбок, понеже има опасност всич-
ко в него да замръзне. […] Когато станат религиозни, хо-
рата започват да се изменят и се чудят, защо едно време 
са били по-добри, а сега са станали по-лоши. Това е само 
илюзия. Всъщност те не са станали по-лоши, но са ста-
нали по-студени. Защо? Като се намират под влиянието 
на Месечината, атмосферата им става по-рядка, голяма 
част от топлината им се излъчва и те стават по-студени. 
На Месечината има студ 200 градуса* под нулата. Студът 
на Месечината служи като протекция на адептите, които 
живеят там, да ги запазва от същества, които биха огра-
били богатствата им. Който отиде на Месечината да кра-
де, каквото хване в ръцете си, моментално ще го изпусне, 
ще се скове от студ. Следователно големият студ запазва 
Месечината от крадци.

Сам Отец – 24 март 1929 г.,НБ, София

71. На Месечината има по-културни, по-учени хора. Те 
живеят на екватора и при някои морета имат входове и 
живеят под кората на десет километра надолу, понеже там 
[вътре] температурата е с 200 градуса (виж бел.съст. от предния цитат) 
по-висока, и преди да е залязло Слънцето, влизат вътре. 
Те си имат и градини. Чудни са хората, когато мислят, че 
Месечината е пуста. Било е време, когато е била пуста. Ка-
зано е, че Бог е направил Слънцето и Месечината. Може 

* Учителя вероятно цитира приблизителните данни за темпера-
турата на Луната на светската наука от онова време и не оповес-
тява Окултните точни данни – бел.съст.

ли да бъде пусто това, което Бог е направил? До четвър-
тия ден Месечината и Слънцето не са били устроени. И 
тогава са се устроили, за да живеят разумни същества там. 
Ще кажете: „Докажи“. Един ден хората ще имат билет и 
ще направят една приятна екскурзия до Месечината. Там 
има красиви пейзажи. Хората разбират само обикнове-
ните работи. Когато ние дойдем до Божественото в света, 
няма пустота. Това са относителни неща. Един ден може 
да говорят хората, че няма живот на Месечината. Един 
ден в цялата Слънчева система ще престане животът, ця-
лата Слънчева система ще си почива, но кога – то е друг 
въпрос. Сега има навсякъде живот. Ако погледнеш Месе-
чината и мислиш, че е пуста, хич не я гледай. Ако гледаш и 
вярваш, че тя е умряла, тогава тя ще ти предаде влиянието 
на смъртта. Ако вярваш, че е жива, тя ще ти предаде друго 
нещо положително. […] Аз се интересувам от Месечината 
и Слънцето и от всичките планети, понеже те имат отно-
шение към мене. С една Месечина и с една планета може 
да се разговаряш, има радио. Мястото, където влизат тия, 
разумните хора, се намира в южната страна на това море. 
Може да го видите на Месечината. […] Един ден може да 
ти се даде цяла една планета като Месечината. Като се на-
мериш там, какво ще правиш? Ако рекат някого от вас да 
пратят на Месечината, как ще се справите? На Месечина-
та има 250 градуса студ. 

Втръсване – 27 март 1929 г., ООК, София

72. И Фламарион*, който беше напреднал дух, казваше, 
че на Луната има живот, но и той се страхуваше да твърди 

* Камий Никола Фламарион – Camille Flammarion е френски астро-
ном, популяризатор на астрономията и науката, основател на 
Френското астрономическо общество.
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с положителност това, което знаеше. Животът на Луната 
е съществувал преди този на Земята. Съществата там са 
по-учени, по-културни от хората на Земята. Хората на Зе-
мята са деца по отношение на съществата, които живеят 
на Луната. Някои ще кажат, че или има живот на Луната, 
или няма, но има един закон, който гласи: Природата не 
търпи празни пространства. […] Когато Слънчевата сис-
тема влезе в благоприятни условия, жителите на Луната 
ще излязат на повърхността ѝ, и там ще продължат своя 
живот. Те ще започнат да дават сили на хората от Земята и 
ще влязат по някакъв начин в общение.

Наклали огън – 21 април 1929 г.,НБ, София

73. На съвършения човек „чергата“ не може да изгори, 
защото, когато светът гори, той ще бъде някъде в прос-
транството, на Луната или на Слънцето. Той ще вземе 
своята „черга“ със себе си и ще се разхожда из простран-
ството. […] За да се обичат хората, един трябва да бъде на 
Земята, друг – на Слънцето, трети – на Венера, четвърти – 
на Луната и т. н. Като им домъчнее, те ще се срещнат на 
Земята, ще си поговорят сладко и ще се разделят. Засега 
обаче и това е невъзможно.

Постижения на богатия и на сиромаха – 24 
април 1929 г., ООК, София

74. От хиляди години насам Луната слугува на Земя-
та, осветява я, с цел да се освободи един ден от нейното 
влияние, да стане свободна планета. За да дойде до това 
положение, Луната трябва да бъде умна.

Ела след Мене! – 5 май 1929 г.,НБ, София

75. По-рано учените казваха, че на Луната нямало ни-

какъв живот, а сегашните учени поддържат, че на една-
та страна на Луната се забелязвал някакъв живот. Значи 
учените постепенно се приближават към истината. Забе-
лязано е, че под влиянието на Луната водите в моретата 
и океаните се повдигат и снишават, явяват се приливи и 
отливи. Какво показва това? Това показва, че на Луната 
живеят интелигентни, разумни същества, които с мисъл-
та си влияят както върху хората, така и върху целия живот 
на Земята. Когато някой човек повдигне с ръката си пред-
мет, тежък 60 кг, това показва, че в него има живот, сила. 
На това основание вадим заключение, че и Луната е жива, 
защото повдига водата на десетки метри височина. Ако 
Луната беше мъртва, тя не би могла да повдига водата. В 
природата мъртви тела не съществуват. Че Луната е жива, 
за това говори фактът, че е изпратила всички хора на Зе-
мята. Някога, в далечното минало, хората са живели на 
Луната и оттам са се преселили на Земята. Най-учените, 
най-добрите хора са останали да живеят на Луната, откъ-
дето и до днес ръководят културата на Земята.

Ще ти въздаде – 12 май 1929 г.,НБ, София

76. Значи, за да предаде своите добри качества на де-
тето си, бащата трябва да е избрал хубав слънчев ден за 
неговото зачеване. За да предаде своите добри качества 
на детето си, майката трябва да е избрала хубав лунен ден 
за неговото зачеване. Каквото се каза за Слънцето, също-
то се отнася и до Луната: има лунен ден от една секунда, от 
една минута, от един, от два, от три, от пет, от десет и от 
24 часа; има лунни дни от седмица и най-после от 28 дена. 

Другата събота – 26 май 1929 г.,НБ, София

77. Ще дойде време, когато хората няма да могат да 
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живеят с това съзнание, което днес имат. Защо? Защото 
ще дойде ден, когато атмосферата на Земята ще стане така 
рядка, както е рядка атмосферата на Луната. Как ще живе-
ете тогава? Тогава ще има много по-малко кислород, от-
колкото сега, и много по-малко налягане, отколкото сега 
има.

Разумните кротки / Блажени кротките – 23 юни 
1929 г.,НБ, София

78. На Луната има живот. Там живеят адепти, високо 
издигнати същества, които могат да се справят с услови-
ята. Те не могат да живеят на Земята, но могат да живеят 
на Луната. Според някои учени на Луната имало някак-
ви светли точки, които представяли особен род предпо-
топна пепел. Тази пепел отразявала светлината. Според 
тях там няма нито вода, нито сняг. Ние поддържаме, че 
на Луната има около сто хиляди души с висока култура и 
знания. Някога на Луната е имало много вода, но понеже 
нейните жители нямали нужда от тази вода, голяма част 
от нея изпратили на Земята във вид на потоп, а за себе си 
оставили малко вода. Тази е една от теориите за Потопа 
на Земята, както и за живота на Луната, в която може да се 
вярва, може и да не се вярва. Като слушат тази теория, ня-
кои ще се запитат как е възможно да дойде вода от Луната. 
Всичко е възможно в света.

Крадецът и пастирът / Да имат живот – 1 
септември 1929 г.,НБ, София

79. Ако някое дете се разболее в периода на празнене 
на Луната, то непременно ще оздравее. Ако се разболее 
през времето, когато Слънцето отива към южното полу-
шарие, от 22 септември нататък, то непременно ще оздра-

вее. […] Четете хубави книги, в които се говори за Слън-
цето, за Луната, за звездите, за животните, растенията и 
минералите – за всичко, което живата, разумна природа 
е създала. 

Стотникът – 8 септември 1929 г.,НБ, София

80. Ако пеенето ти отиде само до Месечината, ти ще 
станеш певец на Месечината. Ако отиде до Меркурий, ще 
станеш певец на Меркурий.

Дух Господен / Духът Господен – 29 септември 
1929 г.,НБ, София 

81. Златото има отношение към Слънцето, медта – към 
Венера, среброто – към Луната, желязото – към Марс, ка-
лаят – към Юпитер, оловото – към Сатурн, платината – 
към Уран.

Златото в кръвта / Органическо злато – 4 
октомври 1929 г., МОК, София

82. Здравословните цветове ние наричаме цветове 
на Слънцето и на деня, а нездравословните – цветове на 
Луната и на нощта. Като изучавам хората, аз гледам кои 
цветове преобладават в тях – цветовете на деня или на но-
щта, цветовете на Слънцето или на Луната. Когато цвето-
вете на Луната имат влияние върху някой човек, той мно-
го обещава, а малко изпълнява. Като не може да изпълни 
дадените обещания, той се оправдава с това, че условията 
не му благоприятствали. Не, условията са били добри, но 
той не е могъл да ги използва. Такъв човек обикновено 
започва добре, свършва зле. 

Чуха, че иде Исус – 3 ноември 1929 г.,НБ, София
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83. Само една Месечина трябва да има, а не две. Това 
показва, че човек трябва да има само една съществена 
идея в живота си, подобна на Слънцето, и само една идея 
като отражение на съществената, подобна на Месечина-
та. Има ли две съществени идеи, човек няма да постигне 
нито едната. 

Пасха Господня – 1 декември 1929 г.,НБ, София

84. Методите на Луната действат само върху въобра-
жението, без да дават някакви резултати. […] Когато ня-
кой човек каже, че не живее както трябва, това показва, 
че той работи с методите на Месечината. Какво трябва 
да направи, за да живее разумно и да има резултати? Той 
трябва да мине от методите на Луната към методите на 
Слънцето. Как става това? Когато човек минава от низ-
ходящо във възходящо състояние, той работи вече с ме-
тодите на Слънцето. Когато говорим за низходящи със-
тояния, имаме предвид влиянието на Земята и на Луната 
върху човека. Само Земята и Луната оказват низходящи и 
възходящи влияния върху човека. Слънцето оказва само 
възходящи влияния.

Собственик и наемател / Отличителна черта 
на наемателя и собственика – 27 декември 1929 г.

85. Разделете нивата си на три части. В едната част по-
сейте жито в пълнолуние, във втората част – във време, 
когато Луната се празни, а в третата – когато Слънцето е 
в своята най-висока точка. При пълнолуние се забеляз-
ва възход, подигане на температурата; при изпразване на 
Луната – понижаване на температурата. Проследете как-
ви резултати ще имате при трите случая. Направете още 
един опит съзнателно да вложите положителна енергия 

в десния си крак, отрицателна – в левия, и с тази мисъл 
обиколете нивата си и сейте.

Личност и душа – 1 януари 1930 г., ООК, София

86. Четвъртият ден – това е мярката на нещата. Всич-
ки неща в целия Космос се мерят с числото 4. Следова-
телно Бог е създал Слънцето и Месечината като мерки, с 
които да мерим нещата. Но други казват, че те отпосле се 
явили. Ако ти не знаеш кога да употребиш мярката на Ме-
сечината и кога – мярката на Слънцето, няма да използ-
ваш тяхната енергия.

Изпитай и виж – 16 февруари 1930 г.,НБ, София 

87. Човек се мени като Луната, но Бог е неизменен.
Делата Божии – 23 февруари 1930 г.,НБ, София

88. Колкото повече сребро има човек в кръвта си, тол-
кова повече ще се ползва от енергиите на Луната. Сребро-
то е най-добрият проводник на енергиите, които идат от 
Луната. Тия енергии чистят човешкия организъм. Който 
иска да се очисти от греховете си, той трябва да се свър-
же с Луната. Луната пък може да действа само върху онзи 
човек, който има сребро в кръвта си. Новите учени са за-
белязали, че когато минава през своите фази на пълнене 
и празнене, Луната оказва различно действие върху сре-
брото: когато се празни, тя произвежда върху него едно 
действие; когато се пълни – друго . Различни са реакции-
те между среброто и Луната в периодите на нейното пъл-
нене и празнене. Следователно, каквито са отношенията 
между среброто и Луната, такива са отношенията между 
златото и Слънцето. 

Както светът дава – 2 март 1930 г.,НБ, София
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89. Да имаш правилни отношения към себе си подраз-
бира правилни отношения към Луната. Правилни отно-
шения към ближния подразбират правилни отношения 
към звездите. […] Как ще обичаш себе си? Както обичаш 
Луната. Как ще обичаш ближните си? Както обичаш звез-
дите. Сутрин и през деня ще се ползваш от Слънцето и ще 
му се радваш, а вечер ще се радваш на Луната и на звездите. 
Гледай към небето и благодари за благото, което ти се дава.

Който влиза – 8 юни 1930 г.,НБ, София

90. Ако някое дете се роди през месец декември при 
пълнене на Луната, то ще бъде заставено да мисли. Умът 
ще работи в него повече от чувствата, защото е родено 
зимно време, в студа. 

Методи за самовъзпитание / Образци за 
самовъзпитание – 13 юни 1930 г., МОК, София

91. Като наблюдавате сутрин изгряващото Слънце, а 
вечер – Луната и звездите по небето, сърцата ви да треп-
тят, да чувствате Божието присъствие.

Божествена връзка – 21 август СБ, Рилски беседи, 
Рила

92. Намериш ли човек, който да ти каже: „Аз мога да 
снемам* звездите“, от такъв човек стой настрани. И ако ти 
каже: „Аз мога да снема и Месечината“, стой на страни! И 
от човек, който може да помрачи и Слънцето – стой на-
страни. На теб не ти трябва да имаш работа с хора, които 
снемат звездите и Луната.

Светът на правата линия – 12 септември 1930 г., 
МОК, София

* Снемам т. е. свалям звезди – бел.съст.

93. Ръката на някого е мекушава, на друг – твърда. 
Защо е така? Естеството им е такова. То си има своите 
причини. Който е под влияние на Месечината, има мека 
ръка. Той си въобразява, че има на разположение къщи, 
ниви, слуги, които му прислужват; той не обича да рабо-
ти, предпочита другите да работят за него. 

От Египет – 21 септември 1930 г.,НБ, София

94. Мойсей, който разбирал този закон, за да не се за-
блуждават хората, казвал: „Не се кланяйте нито на Слън-
цето, нито на Луната, нито на звездите, защото те са вън-
шен израз на онова, което не виждате. Само на Едного в 
света може да се кланяте – на никого другиго! Кланяйте 
се само на Бога, Когото не виждате, Който няма никаква 
външна форма. Само на Него трябва да се кланяте! 

Иде Исус – 5 октомври 1930 г.,НБ, София

95. Луната оказва влияние върху идеите и религията 
на човека. Затова казваме, че Луната е майка на въобра-
жението, на идейния свят в човека. А материята, в която 
са облечени формите, е взета от Земята. Значи Слънцето 
се занимава с ума на човека, Луната – със сърцето му, а 
Земята – с неговото тяло. […] Луната ражда идеите, но не 
им дава насока, Слънцето дава насока на идеите. Земята 
пък е подобна на бирник – тя държи точна сметка колко е 
дала и колко трябва да получи. […] Истинският окултист 
поставя Бога на мястото на Слънцето, ближните си – на 
мястото на Луната, а себе си – на мястото на Земята. В 
семейството си пък бащата ще поставите на мястото на 
Слънцето, майката – на мястото на Луната, а себе си – на 
мястото на Земята. Значи положението на детето зависи 
от отношенията, които имат Слънцето и Луната към него. 
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[…] Всички религии са образувани все от Луната. 
Разумни промени / Разумно изменение на 

абсолютното равновесие Пробуждане на 
известни сили – 14.11.1930 г.

96. Луната покровителства семейния живот, специал-
но майката. Син или дъщеря, които се намират под добро-
то влияние на Луната, имат добри отношения към майка 
си. […] Вземете отношението на Луната спрямо Земята; 
Луната ли изменя своето отношение спрямо Земята или 
Земята изменя своите отношения? (Луната изменя свои-
те отношения). […] Да вземем Луната при изгрева – какво 
ще даде на човека? (Тогава тя ще направи най-първо чо-
века месест, заоблен физически, а психически, вътрешно, 
той ще бъде много изменчив). Какво ще бъде състояние-
то или влиянието на Луната, щом тя е при изгрев? Луна-
та е известен принцип. Ако синът или дъщерята трябва 
да имат някакво правилно отношение към майката, само 
Луната може да го даде. […] Луната у човека управлява 
лимфата. Следователно, ако имате едно разстройство в 
тялото си или в симпатичната нервна система, или в мо-
зъка, то се дължи на липсата на някой елемент. Най-пър-
во можете да употребите среброто като един елемент за 
лекуване. Значи всичките болести се раждат от недоимък 
на известно количество от този елемент в кръвта, а това 
количество е необходимо да функционира като съставна 
част на кръвта и ако то се намали, веднага се ражда едно 
болезнено състояние. 

Елементи на планетите / Принципи и форми. 
Влияние на планетите. Скачените съдове – 5 

декември 1930 г., МОК

97. Луната научи хората да фантазират.
Новата епоха – 7 януари 1931г., ООК, София

98. Който иска да се разходи до Луната, трябва да за-
държа въздуха в дробовете си до половин час, а до Слън-
цето – около 24 часа. […] Аз съм готов да ги* заведа на Лу-
ната. Досега не съм срещнал подобни хора.

Дишането на човека и на животните – 21 януари 
1931г., ООК, София

99. Ако можете да отидете на Месечината, това знание 
вече има смисъл. Ще кажат някои, че не се интересуват 
от Месечината. Всички трябва да се интересуват от нея, 
защото тя оказва влияние върху нервната система, върху 
ума на човека. […] И ако хората не разберат закона на Ме-
сечината, това може да им подейства за много зло. А в ня-
кои отношения тя може да им помогне за много знания.

Разумното слово / Гладът, Доброто, Разумното 
слово – 23 януари 1931г., МОК, София

100. Коя е причината човек да си въобразява, че може 
да направи повече, отколкото са възможностите му? Лу-
ната. […] Той започва да си мисли, че е нещо повече, от-
колкото е всъщност. Обаче както Луната, така и Слънцето 
оказват и добро влияние върху човека. Луната разраства 
идеята му, а Слънцето внася красота в нея. […] Мнозина се 
интересуват от планетите, искат да знаят на какво се дъл-
жи влиянието им върху Земята, както и върху отделните 
хора. Например те питат знае ли Луната, че действа върху 
въображението на човека? Като тяло, Луната не съзна-
ва това, но като съвкупност от разумни сили, тя съзнава 

* Справка в беседата – бел.съст.
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действието си върху Земята и живите същества по нея. 
Най-малкото вие можете да си представите, че Луната се 
управлява от разумни същества, например от един ангел, 
който я върти на една и друга страна, вследствие на което 
ние я виждаме от Земята цяла или в различните фази.

Човешките идеали / Постижимото, разумното 
и реалното! Идеалите на човека – 10 април 1931г., 

МОК

101. И на Месечината стават големи промени, а това 
показва, че и там условията на органичния свят са небла-
гоприятни. Ако приемем, че на Месечината има живот, 
органичният свят там ще бъде различен от земния. Като 
ученици на Великата школа на Живота, вие трябва да се 
интересувате от въпроса, има ли живот на Месечината 
или няма. Ако има живот, трябва да влезете във връзка с 
нейните жители.

Хикс, игрек и зет – 29 април 1931г., ООК

102. От сегашните хора има някои, които ходят на онзи 
свят, но не зная [с точност] на Земята дали има сто-двеста 
души, които могат да ходят на Месечината.

Трите отношения / Първите отношения – 5 юни 
1931г., МОК, София

103. Когато Слънцето, звездите и Луната изгряват, те 
представляват делегати, изпратени от Бога. 

Симон Петър – 12 юли 1931 г., СБ , Рилски беседи, 
Рила, Седемте езера

104. После, ще учиш защо Луната се пълни и изпразва. 
Много от съвременните учени не знаят истинските при-

чини за изпразването и пълненето на Луната, а разиск-
ват върху създаването на Слънцето, защо е създадено и 
т.н. Учените са създали ред теории за сътворяването на 
Земята и небето, но те са далеч още от онази абсолютна, 
положителна истина по този въпрос.

Човекът на новото – 19 юли 1931 г., СБ , Рилски 
беседи, Рила, Седемте езера

105. Тъй нашата Месечина е умряла отдавна и скоро ще 
възкръсне, казват учените хора. Ако възкръсне в наши-
те времена, ще се измени светлината ѝ – ще стане ясно 
синкава, приятна, и тогава хората ще бъдат сто пъти по-
добри, отколкото са сега. Понеже сегашната светлина на 
Месечината не е така нагодена, тя е само за извличане 
злото от хората. Тя е мястото, през което минават всич-
ки земни нечистотии. Чрез тази магнетична сила, която 
има Луната, от Земята се изтеглят всички нечистотии, тя 
пречиства нашия въздух, нашата вода; затова в нея ста-
ват тези пертурбации. Ако не беше Месечината, животът 
на Земята щеше да бъде сто пъти по-лош. Сега можете да 
запитате какво е отношението на Луната спрямо Земята. 
Нещата са тясно свързали. Не мислете, че Месечината е 
тъй далече, тя е много близо. Луната играе спрямо нас ва-
жна роля. Слънцето играе спрямо нас още по-важна роля.

За кого ме мислите – 22 ноември 1931 г., НБ, София

106. Ако искаш да бъдеш поет, ще те изпратят на Луна-
та, там да живееш.

Стимул и любов – 18 декември 1931 г., МОК, София

107. Не трябва да бъдете страхливи като заек. Страхли-
во същество е заекът, понеже Луната му влияе. Ония хора, 
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които са под влиянието на Луната, са крайно страхливи. 
Какво трябва да направите, за да не сте страхливи? Тряб-
ва да влезете под влиянието на Марс.

Според делата – 20 декември 1931 г., НБ, София

108. Било е време, когато хората са виждали без телес-
коп. Те виждали каналите на Луната, жителите на пла-
нетите, но днес всичко това е загубено. Защо? Защото се 
отклонили от пътя си. Сегашните хора си служат с малки 
тръби – телескопи, и се чудят на големите открития на 
науката. Тия открития не представляват нищо особено в 
сравнение с миналите възможности, които са имали.

Вътрешното богатство – 25 декември 1931 г., 
МОК, София

109. Как трябва да живеем? Като Слънцето, като Луна-
та и като звездите. Какво трябва да правим? Каквото те 
правят. Бъди свободен като въздуха и светлината.

Двете отверстия – 27 януари 1932 г., ООК, София

110. Сега не е възможно хората да отидат до Месечи-
ната, но може би след хиляди години ще бъде възможно 
това. Обаче съзнанието на тия хора, които ще отидат до 
Месечината, и техните познания ще бъдат големи. Те ще 
бъдат запознати с тези сили, с които сегашното човечест-
во не борави.

Движения в природата / Съзнателни и 
механически движения – 4 март 1932 г., МОК, 

София

111. Предполага се, че Земята някога е била отвесна 
спрямо тази плоскост, тя е била перпендикулярна на своя-

та орбита. Един учен човек от древността искал да обясни 
на какво се дължи отклонението на земната ос и намерил, 
че Месечината е причината за това отклонение от 23°. Той 
казал, че някога си на Месечината съществувала отлична 
култура. Тогава Земята не била населена. Жителите на Ме-
сечината решили да направят един поход, да могат да пре-
несат всичкото богатство от Месечината на Земята. Този 
учен човек доказва, че много от богатствата на Земята се 
дължат на Месечината. Учените хора на Месечината на-
правили една малка погрешка, като изчислявали силите 
на Земята – оста се наклонила, понеже в едното полушарие 
Земята станала по-тежка, отколкото в другото и благодаре-
ние на това се изменило равновесието. Трябва да се дадат 
ред математически формули как е станало това.

[…] Някой път изключенията се дължат 75% на Месечи-
ната. Например ветровете, влагата, промените на Земята 
някой път се дължат на пълнолунието. Каквото е положе-
нието на Месечината спрямо Земята в пълнолуние – от 
това ще зависи за известен период какво ще бъде време-
то. Има влияние, някой път има по-далечно влияние, но 
някой път има едно съвпадение.

В последното време – 6 март 1932 г., НБ, София

112. Окултната наука е една от онези науки, в която зна-
ят методите и пособията, по които човек може да отиде на 
Земята, на Слънцето, на Месечината, на Сириус. Най-на-
пред може да отиде до Слънцето и оттам нататък може 
да пътува дето иска. Това е наука. Нито един от вас не е 
ходил на Слънцето, нито един от вас не е ходил на Месе-
чината. И ако сте ходили, може би сте забравил.

Приложете Добродетел – 13 март 1932 г., НБ, 
София
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113. Реалността на живота е скрита в бурите, във ветро-
вете, в моретата, в Слънцето, в Луната, във всички плане-
ти, които изразяват Великата Истина на живота. 

Единният живот – 22 март 1932 г., ИБ

114. Много начини има, чрез които човек може да сме-
ня състоянията си, както и да се освобождава от болести. 
Ако си неразположен, не търси някой слаб, сух като тебе, 
но намери някой твой приятел, пълничък като Месечина, 
и го хвани за двете ръце. Понеже той те обича, ще ти пре-
даде част от енергията си, от своето добро разположение. 

Входни врати – 6 април 1932 г., ООК, София

115. Цялото пространство е заето вече – то е изпълне-
но с делата на Господа, но ти можеш да вземеш участие 
във Вселената. Ти можеш да вземеш дял в Божието дело. 
Подай заявление до Господа да ти даде например една 
Месечина да я управляваш. Той е богат, щедър, веднага 
ще отговори на молбата ти. Ще ти даде една Месечина и 
ти ще станеш собственик. – „Може ли човек да управлява 
Месечината?“. Във въображението всичко може. – „Какъв 
смисъл има да си въобразявам недействителни неща?“ И 
в това има смисъл. Като развиваш въображението си, ти 
ставаш носител на идеите. Казва се, че въображението е 
майка на идеите. Така ти развиваш и ума си.

Добрият поглед – 8 април 1932 г., МОК, София

116. Има планети, има спътници . [...] И без него може. 
На Земята без Месечина може. Тя упражнява известно 
влияние, но може без нея, ала без Слънцето не може.

Живот, мисъл и воля – 22 април 1932 г., МОК, 
София

117. Евреите в леточислението имаха 13 луни, година-
та им се състоеше от 13 луни, имаха 13 месеца в годината. 
Сега европейските народи не искат да изменят 12-те месе-
ца, да ги направят 13. И те ще завършат като евреите.

Запечатаната книга – 24 април 1932 г., НБ, София

118. Без Любов не можеш да направиш стъпка към 
Слънцето или към Луната. С Любовта за половин час ще 
отидеш и ще се върнеш […] Окултистите предполагат, че 
цялата човешка раса е излязла от Слънцето, минала през 
Сатурн, през Луната и дошла на Земята. След време ще 
мине през друга планета. Човечеството ще мине през се-
дем вериги, през седем вълни, за да отиде пак на Слънце-
то, откъдето е излязло. Че сте излезли от Слънцето, вие 
не помните. Също така не помните, че сте били на Са-
турн, на Луната. Че сте на Земята – това вече знаете. Като 
завършихте своето развитие там, вие напуснахте Луната. 
Понеже там нямаше вече условия за вас, вие дойдохте на 
Земята, да продължите еволюцията си. На Земята обаче 
няма да завършите развитието си. Като дойде време да я 
напуснете, ще ви приспят и ще ви пренесат на друга пла-
нета, близо до Земята, където ще завършите развитието 
си.

Обич и знание – 8 май 1932 г., УС, София

119. Аз предупреждавам младите в едно: ако ти, когато 
се празни Месечината, напишеш едно любовно писмо и 
речеш да се ожениш, твоята работа ще прилича на празна 
Месечина. Любовно писмо ще пишеш, когато Месечината 
започва да се пълни. И ще избереш ден, не е безразлично 
кой ден – понеделник, вторник, сряда или друг. Според 
устройството на твоя организъм ще избереш ден. […] За-
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сега Месечината считат за мъртво тяло. В това отношение 
учените хора на Изтока не са съгласни с тези твърдения. 
Тези учени от Изтока си имат начини и знания и ходят до 
Месечината и се връщат. Много от тях ходят и завършват 
своето образование там. […] Като говоря какво отноше-
ние може да има между Земята и Месечината след хиляда 
години: питам, какво ви интересува вас дали има топли-
на, или не на Месечината? Щастието на хората зависи от 
щастието на Месечината. Старите астролози, които са 
проучвали Месечината, са турили среброто за нейна ем-
блема. То има много лечебни свойства, убива много вред-
ни микроби. Ако някой го боли глава, да си окачи някак-
ва сребърна пендара или верижка. Среброто е проводник 
на очистителни сили и очистителни действия. Всичките 
тези влияния на Месечината действат благотворно. Ко-
гато човек е нервен, да погледне малко Месечината, тя 
действа благотворно, защото притегля отровите, отрица-
телните сили.

Вечният порядък – 29 май 1932 г., НБ, София

120. Ако Господ не влезе да живее във вас, нито на Лу-
ната, нито на Слънцето не може да припарите.

Той е в нас и ние в Него / Отец ми живее – 29 юни 
1932 г., ООК, София

121. Понеделник е ден на Месечината. В понеделник 
какво правите? Изпирате си дрехите. Щом дойде поне-
делник, правете същото нещо в сърцето си, ума си – чис-
тете!

Три пътя – 29 август 1932г., СБ, София

122. Земята в пространството наближава вече да дойде 

в съприкосновение с една нова Галактика, която ще уп-
ражни грамадно влияние върху цялата наша Слънчева 
система. Може би след 2100 години светлината на Месе-
чината ще се измени, няма да бъде светла като сега, но 
малко синкава. След 2100 години на Месечината ще има 
растителност. Това са пророчески работи. 

Ето отрока – 6 ноември 1932 г., НБ, София

123. Да допуснем, че върху човека имат грамадно влия-
ние Сатурн и Луната. Какъв ще бъде човешкият характер 
в лошите аспекти? Човек ще бъде мрачен, болен, ще има 
въображение, ще преувеличава и от страх ще умре. Са-
турн ще му даде всичките условия за хилаво тяло, а Месе-
чината ще тури нещата „на кино“, и ще ги преувеличава, 
че човек от страх ще умре. Месечината, без да иска, ще го 
умори от страх. Тя има предвид да му помогне, иска да 
го събуди към дейност, а Сатурн като му е турил лошите 
условия, ще иска да събуди неговата енергия. А човек не 
иска да живее в тия лоши условия: „Не искам да живея 
при лошите условия, предпочитам да умра“. Тогава при 
тия две влияния, при този, лошия аспект, коя планета 
трябва да турим? Може да турим Слънцето и Венера.

Контрасти в живота – 11 ноември 1932 г., МОК

124. Едното око е равно на Месечината, а другото око е 
равно на Слънцето. Двете очи на човека по интензивност 
не са еднакви. Едното око на човека е всякога по-силно, 
то вижда по-добре. Много пъти вие мислите, че виждате 
еднакво и с двете очи. Не, едното око вижда по-надале-
че, а другото – по-наблизо, но и двете се уравновесяват и 
изглежда, че виждат еднакво. Ако Господ не беше създал 
Слънцето и Месечината, досега човек щеше да бъде сляп. 
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Най-първо Бог създаде Слънцето, направи един опит, и 
тогава човек имаше само едно око. После пък създаде Лу-
ната, затова човешките очи обичат Слънцето и Луната, 
понеже са образци на Слънцето и на Луната. 

И проводи ги – 12 февруари 1933 г., НБ, София

125. Красив животът на Месечината, много по-красив, 
отколкото на Земята. Има едно старо предание – то не е 
хубаво да се изнася, че на Месечината живеят 144 хиляди 
човека, най-умните хора […] Те са взели студа отвън, а за-
държали топлината отвътре. Атмосферата за техните на-
учни изследвания е добра, отлична атмосфера, от която 
може да се наблюдава небето. Никакви микроби, никакви 
болести, които съществуват тук, там нямат условие да се 
размножават. 140-150 градуса има студ отвън. При такава 
температура даже такова вещество като водорода може да 
се превърне в течно и твърдо тяло.

В Неговата Любов – 12 март 1933 г., НБ, София

126. Съвременните окултисти поддържат, че съвре-
менният човек е дошъл от Месечината, там е живял. Ко-
гато там се изгубили онези благоприятните условия, той 
е слязъл на Земята. Най-учените хора на Месечината са 
имали средства, с които са пренесли първите жители на 
Земята и се заселили. Поддържат, че на Месечината са 
останали най-учените хора. Това според сегашната нау-
ка са хипотези, които трябва да се докажат. Според мене 
логическото доказване, че съществуват тези неща, как ще 
повярваш ти на една логика? Вероятно е. Единствената 
вероятност е, че трябва да те качат на един аероплан, да 
те занесат на Месечината, да слезеш там, да видиш и да се 
върнеш пак на Земята, не от Земята да доказваш. И това 

не е лошо, но това са известни предположения. И в Ин-
дия поддържат, че имало хора, които са ходили на Месе-
чината. Имало някакъв апарат, с който се приготовляват 
да ходят.

Петте ечемичени хляба – 30 април 1933 г., НБ, 
София

127. Защо Луната се движи около Земята, а Земята – 
около Слънцето? – Много просто. Всякога малките тела 
се движат около големите. Закон е: голямото всякога 
привлича малкото. Последствия от този закон: Големите 
дават, малките взимат. 

Разнообразието в живота – 19 май 1933 г.,  
МОК, София

128. Човешката мисъл е под влияние на Луната, затова 
мисълта на човека лесно се раздвоява. […] Казват за ня-
кого, че умът му е студен. Много естествено – той се на-
мира под влияние на Луната. Умът поглъща голяма част 
от енергиите на сърцето, затова именно той се повдига и 
засилва, а сърцето се понижава и отслабва. Студенината 
на човека се дължи на гордостта.

Законът на ограничението и законът на 
свободата – 7 юни 1933 г., ООК, София

129. Казвам: ако някой от вас иска да бъде здрав, не-
пременно тази жлеза под лъжичката той трябва да свър-
же със слънчевите енергии. След това, ако иска да развие 
своя ум, трябва тази жлеза да я свърже със светлинните 
енергии, отражението на енергиите, които съществуват 
на Луната, енергиите, които съществуват в мозъка. 

Надеждата ти – 11 юни 1933 г., НБ, София
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130. Значи трябва да има и Месечина, една по-слаба 
светлина, за да дойде сънят, да се създаде едно почивно 
състояние. При Слънцето не се спи, там трябва да рабо-
тиш, а при Месечината можеш да си починеш, да се обно-
виш.

Там ще бъде и слугата Ми – 5 ноември 1933 г., НБ, 
София

131. Отношенията на човека към Луната и към Слън-
цето –това са два фактора, два светли ума, с които той е 
свързан. Слънцето е свързано с духа, а Луната – с матери-
ята. И следователно, човек по този начин ще види какво 
е неговото отношение към духа и към материята, които 
действат в самия него. 

Най-малката любов – 15 ноември 1933 г., ООК, 
София

132. Всеки човек трябва да бъде облечен в красота и 
чистота, в Слънце и в Луна. […] Красив трябва да бъде 
човек, но във всичките си удове, а не само в общи черти 
на лицето, да прилича на месечинка. Месечината има 
отличителни черти, тя играе важна роля, изтегля всич-
ки отрови от Земята. Ако не е Месечината, положение-
то на хората щеше да бъде ужасно. Почти половината 
от злините, от това зло, което хората вършат на Земята, 
Месечината го изтегля. Тя е място на чистене. В това от-
ношение тя помага на Слънцето. Силата на чистенето 
иде от Слънцето, а Месечината го изпълнява. Външната 
страна на красотата се регулира от Месечината, понеже 
образа на Слънцето не го виждаме. Образа на Месечи-
ната виждаме, а Слънцето не го знаем какво е. Ние виж-
даме само светлината му, а какво е вътрешно – не знаем. 

Астрономите са проучили вътрешната страна на Месе-
чината по-добре, отколкото на Земята; те са проучили и 
долините, и планините и кратерите ѝ. Много от учените 
казват, че Месечината не е населена, че е пуста, че в нея 
няма никакъв живот. Обикновените хора мислят така; 
талантливите се колебаят дали е така, или не; гениални-
те започват да я проучват, а светиите и учителите знаят, 
че на Месечината има живот, и то много възвишен! По-
неже малко хора живеят на Месечината, там престъпни-
ци няма и затвори няма. Гениален човек на Месечината 
не може да живее, нито даровит човек; най-долната сте-
пен там може да бъде гениален човек. Значи на Месечи-
ната живеят светии и гениални хора, и то първокласни. 
[…] Ако си много здрав, не гледай на Месечината, но ако 
си болен, ако имаш някаква болест или някакво нераз-
положение, излизай вечер и се излагай на светлината на 
Месечината – тя действа лечебно, но по никой начин да 
не спиш. Ако спиш, когато грее Месечината и светлина-
та пада върху тебе, тя е толкова опасна, колкото е опасна 
сянката на ореха. Ако сте в будно състояние, светлината 
на Месечината може да ви грее. Вие можете да напра-
вите един опит, но ако не излезе сполучлив, можете да 
направите и втори, и трети – докато сполучите. […] Сега 
вие поглеждате към Месечината и казвате: „Там вода 
няма, въздух няма“. Има въздух, но той е толкова фин. 
Има и вода, влага, но тя е толкова чиста, толкова крис-
тална, че не прилича на тукашната вода, не образува ни-
какви облаци. Аз бих желал да имам поне едно кило от 
тази вода. Бих дал за нея една английска лира, защото тя 
е толкова чиста, кристална, без никакви микроби, при-
близително като еликсир. […] Казва Соломон: „Красна 
като Луната и чиста като Слънцето“. За да бъде красна 
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като Луната и чиста като Слънцето, това показва, че в 
нея има известна хармония. Може ли едно мъртво тяло 
да бъде красиво? […] Там има съвсем други растения, с 
особен живот. Растенията на Месечината са безцветни. 
Астрономите, които наблюдават Месечината, искат да 
видят растителността ѝ подобна на тази на Земята, и 
вода подобна на земната, и като не виждат такова нещо, 
казват, че на Месечината няма вода, няма и растител-
ност. То е, защото растенията на Месечината са без цве-
тове. […] Бог, Който е направил Месечината, населил я 
с живи същества, но не като хората на Земята. […] Ме-
сечината регулира слънчевата светлина. Ако Месечина-
та не съществуваше, тогава светлината, която излиза от 
Слънцето, нямаше да се регулира правилно. Вследствие 
на това и нашият организъм щеше да бъде устроен дру-
гояче. Днес нашият организъм, вследствие влиянието 
на Месечината и на регулирането от нея на слънчевата 
светлина, той е по-хармонично устроен. Сега, това е по 
отношение на Месечината като емблема на вътрешна-
та красота. […] Всеки от вас трябва да изучава силата на 
Месечината. […] Нито на Луната, нито на Месечината, 
нито на когото и да е, трябва да се кланя човек; само 
Първата Причина, само Вечният, Който регулира всич-
ки неща, само Той е Достоен да Му се кланяме! […] Да се 
покланяш на Бога значи да носиш в душата си Неговата 
Любов, да носиш знанието Му, да носиш свободата Му, 
да носиш Неговия Дух.

Красна като Луната и чиста като Слънцето – 
26 ноември 1933 г., НБ, София

133. Някои окултисти казват, че маймуните са претър-
пели някакъв крах. Някога те са били на Месечината и 

тяхната еволюция не е завършена. Оттам са били изпъ-
дени.

Какво знамение показваш нам? – 25.03.1934 г., НБ, 
София

134. Всички хора, които са завършили своето развитие 
на Земята, отиват на Луната да правят своите наблюдения. 
На Луната имат такива обсерватории, каквито на Земята 
след хиляди години не може да има. […] За да отидете на 
Луната, трябва да знаете най-малко 12 езика. Трябва да 
знаете езиците на всички зодии, всяка една зодия си има 
по един език. Земният език, се е сформирал в своята реч 
до последната станция, на която се е спрял човек. Доста 
от думите са заимствувани на Луната и са пренесени. За-
щото окултната наука говори, че сегашното човечество е 
дошло от Луната. Те са жители на Луната, които, като са 
нямали тия им органични условия, са слезли да живеят 
на Земята. В това отношение те считат Луната като майка 
на Земята. Това е свободно вярване. […] Един ден може да 
отидете на Луната, че тогава вярвайте. 

Изпълни – 3 април 1934 г., НБ, София

135. Отправете ума си към Бога, започнете да дишате 
на вдишвания през лявата ноздра, понеже теченията на 
лявата ноздра са на Луната, на чистене; после ще поемеш 
с дясната ноздра, ще изпущаш въздуха, то е Слънчевото 
течение. Това, което възприемеш от него, обработѝ и ще 
го върнеш назад. През лявата ще вдишваш, а през дясна-
та ще издишваш, ще задържаш този въздух. Три пъти ще 
правиш тия упражнения и ще имаш здравословно състоя-
ние. Тогава работите вървят добре.

Който прави истината – 26.VIII.1934 г., НБ, София
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136. Най-горещ е огънят на Венера, а на Месечината е 
много слаб, едва можеш да си стоплиш ръцете. 

Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, 
хлъзгане и падане – 19 октомври 1934 г., МОК, 

София

137. Върху хората с валчесто лице влияе въображение-
то, Месечината. 

Причини и условия – 23 ноември 1934 г., МОК, 
София

138. Истинските учени, като наблюдават Месечината, 
виждат много работи, но си мълчат. […] Сега Месечината 
минава през едно пасивно състояние, но животът е под 
кората ѝ. Това е мнение на някои учени. Тези циркуси не 
са нищо друго, освен събиране на грамадно количество 
мисловна енергия, която събират под кората на Месечи-
ната, за да живеят. […] Там са останали най-учените хора. 
Климатът на Месечината е отличен за живеене, почти за 
завиждане: там няма микроби, няма прах и дим. Ако се 
качите на някоя лаборатория, много добре може да се на-
блюдава оттам и небето, и Земята. […] Засега влиянието 
на Месечината се изразява през среброто, а среброто е 
едни лечебен елемент. Ако разбирахме свойствата на Ме-
сечината, вие бихте могли да използвате среброто като 
елемент за лекуване на много болести. Среброто тран-
сформира енергиите, които идат от Месечината.

Когото възкреси – 16 декември 1934 г., НБ, София

139. Соломон се намирал под влиянието на Луната, 
вследствие на което характерът му бил много разнообра-
зен и променлив – той ту се радвал, ту скърбял, ту бил 

доволен, ту недоволен. Соломон се намирал и под влия-
нието на Венера, на Юпитер, на Сатурн.

Придобиване и задържане / Да се добие и задържи 
богатството – 31 март 1935 г., УС, София

140. Мъчно може да се пише за Слънцето, за Луната, за 
Венера, за Марс, за Юпитер, за Сатурн, за жителите на 
Слънцето и т. н.

Ако не ядете – 21 април 1935 г., НБ, София

141. В науката има ли тела, които не се въртят? Вие ще 
кажете: „Месечината“. Уверени ли сте, че Месечината не 
се върти около своята ос? – „Върти се“. Че това трябва да 
се докаже. За колко време Месечината може да се завър-
ти около Земята? (– 28 дена.) А за колко се завърта около 
Слънцето? Тя около Слънцето върти ли се? ( – „Посред-
ством Земята“.)

Двата закона / Двата закона. Влюбване. Закон на 
смените – 28 юни 1935 г., МОК, София

142. Някои мислят, че знанието ще дойде само по себе 
си, т.е. и без да учат, ще придобият знания. Не, човек 
трябва дълго време да чопли, да наблюдава, да изучава 
небето и Земята, Слънцето и Луната, звездите, растения-
та, минералите и животните, докато се домогне до истин-
ското, до положителното знание.

С человечески езици – 1 септември 1935 г., СБ, 
Рилски беседи, София

143. Тонът фа на коя планета е? На Луната.
Великите музиканти – 18 октомври 1935 г., МОК, 

София
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144. Кои са особеностите на Месечината в нейното 
движение? Става едно прекръстосване с орбитата на Зе-
мята. […] Ако разглеждаме Месечината, която се движи 
около Слънцето, какъв ще бъде пътят на Месечината и 
какъв ще бъде пътят на Земята? Например, докато Зе-
мята направи едно обръщение* около Слънцето, колко 
обръщения ще направи Месечината около Земята? – 
„Дванадесет“ Тогава ще има голямо разнообразие, това 
движение как ще ни се представи от гледището на Земя-
та? Пътят на Земята е една спирала, а по-малка спира-
ла – пътят на Месечината.

Знание и чувствителност – 1 ноември 1935 г., 
МОК, София

145. И празната Месечина, и пълната Месечина е все 
същата Месечина. Нейното естество ни най-малко не се е 
изменило. Спрямо нас нейното положение се е изменило, 
но спрямо себе си – не, ни най-малко не се е изменило. И 
като е пълна, и като е празна, тя е същата.

Вътрешният закон – 17 ноември 1935 г., УС, София

146. Преди милиони години, преди 500 милиона годи-
ни, именно от гледището на тези учени Земята е била в 
разтопено състояние. Понеже тогава се е движила много 
бързо около своята ос, денят е бил три часа. Това, което 
сега изминава за 24 часа, тогава е изминавала за 3 часа. В 
това бързо движение на Земята Луната се е откъснала от 
нея и изхвръкнала, и се образувала сегашната Месечина. 
Това е една научна теория за образуването на сегашната 
Месечина. 

[…] В нашата епоха се създава една нова Луна, досега 

* Обръщение т.е. обиколка – бел.съст.

нашата Земя е била в една Луна само, а сега вече се създа-
ва нова Луна, с особена светлина. Учените хора намират, 
че Месечината е мъртва. Те не знаят каква служба има, 
защо се е отделила от Земята, защо е умряла. Според те-
орията за създаването на Луната има два възгледа: едни-
те считат, че Земята е дъщеря на Луната, а други считат, 
че Земята е майка на Луната. […] Като се е отделила от 
Земята, с това Луната е намалила нейната скорост, да 
не се движи толкова бързо. За да се уравновеси нейно-
то движение, за да се увеличи денят и за да се намали 
движението, и за да стане Земята така достъпна за орга-
ничния живот, както е сега, при тези условия, трябвало 
е Луната да се отдели по някакъв начин и да въздейства 
върху движението на Земята. Това са научни положения. 
Второто положение, втората функция на Месечината е, 
че всички онези нечистотии, които хората имат, даже и 
най-престъпните им замисли и желания, Луната е нама-
лила 75 на сто. […] Ако не беше Луната, хората щяха да 
имат престъпления сто на сто, а сега Луната поглъща 75 
на сто от престъпленията им и остават само 25 на сто. 
Като се създаде втора Луна на Земята, няма да има на Зе-
мята никакви престъпления, хората ще бъдат свободни 
от престъпления. Когато дойде втората Луна, тя съвър-
шено ще уравновеси движението на Земята.

Иди повикай мъжа си – 1 декември 1935 г., НБ, 
София

147. Месечина, под думата Слънце в старо време са раз-
бирали идеи. Всеки си имал по една Месечина. Месечи-
ната е потребна за вечер, денем не е потребна. Вечерно 
време, като няма какво да правиш, може да се грееш на 
Месечината. Когато разчиташ на хората, ти се „грееш“ 
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на Месечината, когато уповаваш на баща си да ти остави 
нещо, на чичо ти да ти остави – не се ли „грееш“ на Месе-
чината? Дотогава, докогато човек разчита на хората, той 
не се ли „грее“ на Месечината? 

Неразбраното – 13 декември 1935 г., МОК, София

148. Сега е абсурд, че някога хората биха могли да пъ-
туват до Месечината. Ще дойде ден, когато и това ще се 
осъществи – хората ще отиват и ще се връщат от Месечи-
ната. Днес това е заблуждение. Кога ще стане това? Може 
би след 25 000 години, може би след едно обръщане на 
Слънцето, което трае около един период от двадесет и пет 
хиляди години. Ако това стане след три такива обръща-
ния, значи след 75 000 години. Може след толкова хиля-
ди години именно, ще имаме едно отиване и връщане до 
Месечината. След толкова хиляди години ще имаме пре-
каран път до Месечината.

Да се не изгуби нищо – 15 декември 1935 г., НБ, 
София

149. Един ден хората ще се умножат толкова много, че 
ще станат като рибите във водата. Какво ще правят тога-
ва? Ще започнат да мислят за колонии, които да образу-
ват извън Земята. Тогава ще започнат да мислят по какъв 
начин да колонизират Месечината.

Да имат живот – 22 декември 1935 г., НБ, София

150. Средно разстоянието между Месечината и Земята 
е 384 000 км; разликата между най-близкото и най-далеч-
ното положение е около 50 000 км. Горното число е сред-
ното между минималното и максималното разстояние. 
[…] Вие сте религиозни, понеже има Месечина, всичките 

ви религиозни вярвания се дължат на нея – ако изчезне 
тя, ще изчезнат и те.

Естественият език – музикалният език – 25 
декември 1935 г., ООК, София

151. Ако ви подаря Месечината, с кой трен ще се пре-
несете да идете там? Ще кажете: „Туй лесно се подарява“. 
Има един начин, по който може да се подари Месечината. 
Ако не можеш да я снемеш, да я издоиш, малкото можеш 
да раздадеш. За да можеш да снемеш Месечината, тряб-
ва да си набожен, религиозен, да е отворен духът ти, на 
всички да помагаш – тогава можеш да подариш Месечи-
ната.

Двата вида пеене – 3.I.1936 г., МОК, София

152. Слънцето определя една работа вън. Месечината 
определя една работа вътре, а звездите определят един 
живот на спокойствие, на почивка, на равновесие на 
енергиите. […] Щом имат влияние звездите, ще те прис-
пят. Щом дойде Месечината, тя ще обърне погледа навъ-
тре. Щом дойде Слънцето, ще обърне твоя поглед навън. 
[…] Ако твоята Луна не е изгряла отвътре, ти не можеш 
да ядеш сладко[вкусно]. […] Като изгрее Слънцето – работи; 
като изгрее Месечината – връща се вкъщи и яде; като из-
греят звездите – спи. […] Щастието се търси денем, а не 
вечер. Който търси щастието вечер, той търси беля на 
главата си. Кога ще нападне един вълк? Вечерно време, 
ще те изненада по Месечина.

Основният тон – 17 януари 1936 г., МОК, София

153. Един ден, когато завършите вашия курс на Земя-
та, най-малко 10 години ще живеете на Месечината. Де-
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сет години ще стажувате на Месечината и ще ви подпи-
шат паспорта. Оттам ще тръгнете и ще идете на Венера. 
И там ще седите 10 години и там ще ви подпишат паспор-
та. Венера вече е Любовта. Месечината ще даде простор, 
Венера ще подпише, че чувствата ви са нормални. След 
това в Меркурий 10 години, там ще подпишат, че вие 
може да разсъждавате. След това ще влезете в Слънцето. 
В Слънцето ще ви оставят да живеете колкото искате. На 
Месечината няма условия за много хора. […] И жителите 
на Месечината пеят. […] Падането на Луната се дължи на 
падането на Земята. Че температурата на Луната е по-
ниска – причината е на Земята. Сега научно може да го 
докажем, ако дойде до научно доказателство. Причината 
е на Земята. Понеже Земята е изтеглила влагата от Месе-
чината, следователно там стават големи изпарения. Жи-
телите на Луната имат много малко влага и онази влага, 
която е останала на Месечината, те я пазят и по-малко я 
употребяват. Страхуват се от хората на Земята и затова 
живеят под повърхността на Луната. Водата теглят по-
малко, защото на Земята им я открадват. Сега научно 
може да ви докажа, защо именно Месечината останала 
без вода. На нея преди милиони години преди още да 
е имало живот на Земята, е имало един отличен живот, 
културен живот. […] Окултната наука проповядва, че се-
гашните жители на Земята слезли от Месечината. По-
неже там било недостъпно за тях, карали се, биели се, 
пратили ги с парашут, с аероплан* през пространството, 
не в тази форма, и като слезли на Земята, им съградили 
такива подходящи тела. Те били пионери, които дошли 
на Земята. Жителите на Месечината се върнали пак на 
Месечината, и сега отдалече ги наблюдават. По някой 

* Някакъв вид летателни средства – бел.съст.

път хората от Месечината слизат да наблюдават хората 
и нищо не казват.

Всичко, което чух – 19 януари 1936 г., НБ, София

154. Тогава, когато Слънцето изгрява, какво става? 
Отиваме на работа. Когато Месечината изгрява, отиваме 
да почиваме, да ядем.

Музикално състояние – 24 януари 1936 г., МОК, 
София

155. Докато е жив човек в плът на Месечината не може 
да иде.

Дух и материя – 21 февруари 1936 г., МОК, София

156. Вълкът е станал вълк, когато Сатурн е царувал. Лъ-
вът е станал лъв, когато Месечината е царувала.

Тази заповед приех от Отца Си – 1 март 1936 г., 
НБ, София

157. Понеже Земята има дъщеря – Месечината, от ней-
ното въртене около Земята се образуват месеците и сед-
миците. […] Седмиците и месеците определят всички 
възгледи, които хората имат. Двете седмици определят 
възходящите фази на новолуние и пълнолуние; други-
те две седмици определят изпразването на Месечината. 
Следователно годината трябва да съдържа тринадесет 
новолуния, но онези, които са пресмятали, са турили два-
надесет месеца в годината[…] Да оставим този въпрос.

Син и баща / Баща и син – 1 януари 1937 г., МОК, 
ИБ, София
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158. Върху кучетата има влияние Меркурий, а пък кот-
ката е студена като Месечината.

[…] На нас, хората, Месечината ни праща една светли-
на, която е без топлина. Отлична е светлината на Месе-
чината – тя пречиства. В Месечината е хубаво това, че тя 
изтегля лошите неща от човека. Ако човек знае законите 
на Месечината, тя ще го пречиства и ще му помогне в жи-
вота. Ако ти искаш да научиш чистотата, дръж 1-2 котки 
вкъщи. […] Котката си прави тоалета, ближе се, ближе се. 
Отличен характер има.

Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – 
хипербола – 13 януари 1937 г., ООК, София

159. Погледнато според някои теории, колко жени 
има Слънцето? Земята е една. Месечината, която е дъ-
щеря на Земята, и тя иска да се жени. После Венера и 
пр. Това е едната теория. Другата теория е: Меркурий, 
Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и 
пр., са все деца на Слънцето. Слънцето е майката, тя ги 
е народила.

Царството на Духа – 3 февруари 1937 г., ООК, 
София

160. Казва се, че човек може да отиде до Месечината. 
Той може да отиде, но за това се изисква гениалност, той 
трябва да бъде гений, човек, който е разрешил въпроса за 
смъртта и е дошъл в безсмъртието. Който иска да бъде ге-
ний, той трябва да е разрешил въпроса за безсмъртието. 
Смъртен ли е, нищо не може да направи.

В начало бе Словото – 14 февруари 1937 г., НБ, 
София

161. Като погледнете към небето, Слънцето, Луната, 
звездите – в тях е Бог.

В начало Бог създаде небето и Земята – 7 март 
1937 г., НБ, София

162. Понеже Луната е по-малка от Земята, там телата 
тежат по-малко от тия на Земята. Според това, предпола-
га се, че ако един човек отиде на Луната, той ще тежи там 
само 250 грама. Сметнете колко ще тежи, ако се пренесе 
на Юпитер, който е хиляда двеста и петдесет пъти по-го-
лям от Земята. 

Да направим човека по образу и подобию 
Нашему – 14 март 1937 г., НБ, София

163. Най-мъчното изкуство е да угодиш на хората. До-
шъл съм до това заключение. За да живеят хората в добро 
съседство, трябва да имат разстоянието Месечината от до 
Земята. Не близко разстояние. […] После разстоянието от 
Венера до Земята, разстоянието от Меркурий до Земята, 
разстоянието от Слънцето до Земята. Колкото е по-далеч, 
толкова е по-добре. 

Първата дума – 25 април 1937 г., УС, София

164. Докато има звезди на небето, докато има Слънце и 
Месечина, животът има смисъл. 

Умни, здрави и богати – 28 април 1937 г., ООК, София

165. По строежа на лицето можем да познаем кой е бил 
учителят на един или друг човек. Онези, които са дошли 
на Земята и Месечината им е била учител, са взели ней-
ния образ. 
Богатство, знание, свобода – 30 април 1937 г., МОК, София
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166. Сегашните учени са правили ред опити да измер-
ват теглото на Земята. Те са претеглили Земята, претегли-
ли са и Луната. За да имате представа за теглото на Зе-
мята, вземете числото 6 и след него 21 нули. За да имате 
представа за теглото на Луната, вземете числото 74 и след 
него 18 нули. Как са измерили теглото на Земята и на Лу-
ната – това не се знае, но факт е, че учените разполагат с 
тия данни. […] Както и да се е изчислило това тегло, все 
трябва да е приблизително. Аз ви давам тия данни така, 
както учените са ги предали на света. 

Великото малко и великото голямо –  
20 юни 1937 г., НБ, София

167. Днес е понеделник – ден на Луната, затова мисле-
те върху среброто. Колкото и да мислите за предназначе-
нието на среброто, за мястото му в природата и в живота, 
няма да го разрешите, но опитайте се поне да фотографи-
рате среброто в себе си, за да запазите едно впечатление 
за него. Среброто се намира в човешката кръв и в човеш-
ката мисъл. Същевременно среброто се намира и във во-
дата, във въздуха, в Слънцето, в Луната, в звездите – поч-
ти навсякъде, но в различни количества. Като добри про-
водници на топлината и електричеството, златото и сре-
брото могат да се използват като лечебни средства. Дайте 
един грам чисто злато на някой неразположен човек и ще 
видите, че след известно време неразположението му ще 
изчезне. По същия начин действа и среброто. Среброто 
и златото осмислят живота на човека. Те оправят обърка-
ните му работи. Среброто чисти, както Луната, а злато-
то се счита като емблема на живота, чрез него животът 
дохожда. В този смисъл златото и среброто идат като по-
мощници в живота на хората, а не като идоли, като куми-

ри, на които да се уповава. Благодарете на златото и на 
среброто за онова, което носят в себе си и което възприе-
мате от тях. Среброто вади нечистотиите, а златото носи 
живот на обезсърчения, на падналия духом.

Опитано е / Божието слово е опитано – 19 юли 
1937 г., СБ, Рилски беседи, Седемте езера, Рила

168. Когато Луната даде на човека свидетелство за за-
вършен курс, тя пише на челото му. Челото на този човек 
е широко, с красива линия. Този човек има развито въоб-
ражение в себе си, вследствие на което има богати идеи. 
Той е поетична натура. […] Ако искаш да имаш въображе-
ние, да разбираш великите, грандиозните работи, трябва 
да се учиш в училището на Месечината, да бъдеш завеян, 
да мислиш за това, което не е.

Път за освобождение – 24 август 1937 г., СБ, 
Рилски беседи, София

169. Защото това, което човек мисли, е важно – умът 
е свързан със Слънцето. Сърцето е свързано със Земята 
или с Луната.

Дишане – 31 декември 1937 г., МОК, София

170. Понеже Месечината днес е „стара баба“, тя е из-
пратила на Земята всички онези деца, които вдигат шум, 
а при себе си е задържала само най-умните, най-учените 
хора. Тя е стара жена, не иска да ѝ шумят, да има главобо-
лие, не иска да шета на никого. Едно време е била млада и 
тя е обичала да се забавлява, но сега казва: „Който остане 
при мене, той непременно трябва да се занимава“. Сега 
аз не искам да ме разбирате буквално, но и астрономи-
те казват, че Месечината е остаряла, там нямало никакъв 
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въздух, никаква вода. Какъв живот може да има на плане-
ти, на които няма никакъв въздух, никаква вода? Обаче 
това отчасти е вярно. Все има малко вода, колкото да се 
образува роса. И въздух има там, но толкова разреден, че 
ако вие бихте отишли там, непременно ще умрете. За да 
може човек да живее на Месечината с толкова малко въз-
дух и вода, той трябва да бъде много учен. Учените хора 
на Месечината изкарват своя въздух от твърдата почва, 
вследствие на което го ценят много. Те го държат в шише-
та и го ценят много.

Живият хляб – 17 януари, 1938 г., НБ, София

171. Лунната соната* има приложение при слънче-
вата светлина. Така, както се свири, изстудява човека. 
Той става с някое сухо религиозно чувстване. Всички-
те религиозни хора са все „лунни сонати“. Вие обича-
те ли тия, изсъхналите? Една „Лунна соната“ съсухря 
човека. След като си прекарал един топъл ден и се е 
набрала излишна енергия, няма какво да прави човек, 
тогава, като те погледне „лунната соната“, като мед пада 
на човека. Това е музика, музикално разгледан въпро-
сът. „Лунната соната“ е една модулация на самия жи-
вот. Да се модулира, да се вглъби в себе си. Понеже в 
слънчевата светлина, или в щастието на човека той се 
разсейва, така се разширява, не може да се познае. В 
„Лунната соната“ при тъмнина се ограничава, човек се 
събира в себе си, започва да се буди съзнанието, да си 
даде отчет. Разбирам, че когато човек си дава отчет за 
живота, то е „Лунната соната“, какво си спечелил. […] 
Та „Лунната соната“ е преработка на спечеленото, да го 

* Лунната соната музикално прпизведение за пиано от Л. В. Бетхо-
вен – бел.съст.

настаниш навсякъде. Там е свиренето на пианото. Това 
са сега мои тълкувания.

Законът на хармонията в тялото – 4. II. 1938 г., 
МОК, София

172. Вечер няма условия за любов. Само душата може 
да люби вечер, за нея няма нощ. В нея е вложена всичка-
та красота на живота. За красивата душа и лунната нощ е 
ден. „Лунната соната“ показва, че животът не е разбран 
както трябва. И който свири тази соната, и той също не 
разбира живота. Всъщност „Лунната соната“ по съдър-
жание е слънчева, но излята във формата на Луната. Зад 
Луната е Слънцето. Без Слънцето не можеш да видиш 
Луната. Значи всичко, каквото съществува на Земята, е 
лунно, но зад Луната е скрито Слънцето. И зад нашия жи-
вот – животът на Луната – се крие Божественият живот, 
който постепенно се изявява. Животът на Земята е лунна 
соната. Въпреки това красив е нашият живот.

Красотата на Душата – 6 февруари 1938 г., УС, 
София

173. Бащата представя влиянието на Слънцето, майка-
та представя влиянието на Месечината. Ако имаш седем 
братя, те представят планетите. Ако имаш 2 сестри и 5 
братя, тогава едната ти сестра представя Венера, а друга-
та – Месечината. Единият брат представя Меркурий, дру-
гият – Марс, военен. Юпитер, Сатурн, Уран. В този дом 
твоето щастие зависи от баща ти, от майка ти. То зависи 
от твоите братя, които са дошли преди тебе.

[…] Един ден ще престане войната на Земята, но Земята 
ще отвори война на Месечината, ще започнат от Земята 
да обстрелват Месечината и Месечината ще обстрелва 
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Земята. Ще отворят война между Земята и Марс и може 
да обстрелват, Питам тогава: знаете ли каква ще бъде тази 
война? Тя ще бъде по-разумна. Във всяка граната, като се 
пукне на Земята, ще дойдат книги да четат. От Земята ще 
хвърлят гранати на Месечината и на Марс хората ще по-
кажат какво са научили. Война между планетите ще има.

Възвиси ме Духът – 27 февруари, 1938 г., НБ, 
София

174. Ако Месечината е мъртва, защо младите обичат да 
я гледат? […] Ако човек иска да развие някаква идея, да 
роди нещо, Месечината трябва да подейства върху него – 
Законът на Месечината е такъв. Тя казва така: „Докато не 
преодолея всичките мъчнотии в живота, аз не се ангажи-
рам с никаква работа“. Чета наскоро: един мисли, че на 
Месечината има 270 градуса абсолютен студ. Възможно 
е да е толкова, но някои считат, че е 150 градуса, някои – 
200 градуса. Действително, на Месечината има студени 
течения, които изстудяват хората. Тя е едно успокоително 
средство за големите разгорещявания, тия страсти, които 
хората имат, тази буйност. Когато Месечината свети, тя 
прекратява престъпленията. Даже вълците, даже мечки-
те, даже тия, опасните, животни търсят тъмните места, 
като решат да нападат. Като ги грее Месечината, страх ги 
е. Месечината в това отношение помага. Психологиче-
ски, когато Месечината ни въздейства, по-малко престъ-
пления стават, отколкото когато не въздейства. И в рели-
гиозно отношение религията е подобна на Месечината. 
Всичките религиозни вярвания ги сравняват с Месечина-
та, толкова сила има тя.

В името на Бога! – 20 март, 1938 г., НБ, София

175. Казват, че на Месечината нямало вода, нямало 
растения. Че как ще ги видите растенията, тревите? Рас-
тенията на Месечината растат по друг начин. В природата 
няма само един начин на растене. Ако разгледаме Венера, 
обвита е със светла обвивка. И в нея не знаем какво има. 
Месечината е открита и пак не знаем какво има. Венера е 
покрита и в нея не знаем какво има.

Няма да ожаднее – 3 април, 1938 г., НБ, София

176. Седиш и очакваш отнякъде да дойде щастието, да 
дойде късметът отнякъде. На тебе ти влияе Месечината. 
Казвам: колко късметлия може да бъдеш? Толкова, кол-
кото при Месечината може да узрее житото, толкова ще 
бъдеш късметлия. 

Добрият живот – 22 юни 1938 г., ООК, София

177. Конят аз вземам като емблема на човешкия ум, на 
нисшия ум на човека. Ум на постоянни промени. Той при-
лича на Месечината. Лунните хора всеки месец по 4 пъти 
се менят. Гледаш го – малък станал, след това – голям ста-
нал. После започва пак да се смалява, малък става на хора, 
които приличат на Месечината, не може да разчиташ на 
тях. Каквото обещаят, една четвърт изпълняват. В месе-
ца ще го намериш два пъти да изпълни това, което каже. 
Другите 26 дена каквото каже, няма да го направи. Само 2 
деня каквото каже ще направи. Щом не прави това, което 
казва, той се намира в 26-те дена. Естеството му е такова. 
Не може да кажеш на Месечината да бъде постоянно пъл-
на, не може да остане. Тя, като се разгневи, скрие се, не се 
показва. След това затъжи се и пак се покаже. Някой път, 
като се разсърди, никого не иска да гледа.
Светлина, топлина, доброта – 6 юли 1938 г., ООК, София
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178. Пазете се от заблужденията на влюбването. Влю-
бване, в което няма любов, носи със себе си всички за-
блуждения и разочарования. Каква любов може да очак-
вате между един лунен и един сатурнов тип? Момъкът е 
лунен тип, а момата – сатурнов. Той се мени като Луната 
и живее във въображението си, а тя критикува всичко 
в него. Не минава много време, на сцената се явява още 
една „луна“. Какво ще прави това паднало божество с две 
„луни“?

Силен и слаб – 19 август 1938 г., СБ, Рилски беседи, 
Седемте езера, Рила

179. В Писанието е казано, че когато тази епоха* наста-
не на Земята, Слънцето ще започне да потъмнява и Луна-
та ще изгуби своята светлина. Тогава Син Человечески ще 
яви Своето знание на Земята. Под думите Слънцето ще 
потъмнее разбираме времето, когато хората престанат 
да мислят, че един народ може да се наложи на друг със 
силата си. Под Луната ще изгуби светлината си разби-
раме времето, когато религиите и религиозните системи 
престанат да мислят, че могат да оправят света. […] Човек 
трябва да изучава и Слънцето, и Луната, и всички звезди 
на небето, както астрономите и учените постъпват.

Желаният мир – 28 август, 1938 г., СБ, Рилски 
беседи, София

180. Слънцето има най-голямата Любов към нас. Лю-
бовта на звездите е най-малка, а тази на Месечината е още 
по-малка. Ако речем да живеем с Любовта на Месечина-
та, всички ще измръзнем. И при Месечината има Любов, 
но тази Любов се боядисва. Като види някоя мома, която 

* справка в цялата беседа – бел.съст.

много хубаво се облича, с хубава шапка, аз наричам тази 
„любов на Месечината“. Утре, като се ожени, вижда, че 
тази боя не струва.

Четирите елемента – 14 септември 1938 г., ООК, 
София

181. Как например ще обясните, че е спряло движението 
на Месечината около нейната ос? Още не е доказано, че тя 
не се върти. Предполага се, че показва само едното си лице 
към Земята. Това е още предположение. Трябва да идем на 
Месечината, да се поставим на нейното полушарие. Ако 
не се върти около своята ос, какво ще бъде състоянието ѝ? 
Предполага се, че едната страна ще бъде осветлена, а дру-
гата – неосветлена. Колко причини има, които са спрели 
Месечината да не се върти около нейната ос?

Страдания и придобивки – 18 ноември 1938 г., 
МОК, София

182. Кое е Слънцето и кое е Месечината? Имаме две 
тела на Земята: едното е Вечерница, другото е Слънце. 
Къде ще турите обичта и любовта? Обичта е Месечина-
та. Всичките растения вечерно време растат. Месечината 
въздейства вечерно време върху растенията, а денем аку-
мулират енергия; три, четири, пет сантиметра израстват.

Основни положения на живота – 6 януари 1939 г., 
МОК, София

183. И днес има хора, които ходят до Месечината и 
до Слънцето, но те не дават гласност на тия свои изле-
ти, те ходят инкогнито на Месечината и на Слънцето, 
не искат да се прославят, да пишат вестниците за тях. 
Дали вярвате, или не вярвате, то е ваша работа, свобод-
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ни сте. Ако не вярвате, добре, ако вярвате, още по-до-
бре за вас.

И ще бъдеш блажен – 8 януари 1939 г., НБ, София

184. Окултистите поддържат, че когато човек се осво-
боди от физическото си тяло, той може да отиде на дру-
гия свят, на Месечината, с астралното си тяло. Това може-
те да проверите. Сега не може да се говори за неща, които 
не сме проверили. Същественото е, че за да се отиде на 
Месечината, човек трябва да я обича. Ако я обича, тя ще 
го привлече, сама ще му плати билет до нея и назад. 

Не може да се слугува на двама господари – 22 
януари 1939 г., НБ, София

185. Много болести може да се лекуват чрез лъчите на 
Месечината. И тогава между Месечината и нас трябва да 
турите в среброто. Среброто е свързано с Месечината. 
Следователно вие, ако искате да се лекувате, може да ту-
рите във водата среброто и тогава да прекарате лъчите на 
Месечината през него и така да се лекувате. Това изисква 
знание. Вие може да направите опит

Жената самарянка – 12 февруари 1939 г., НБ, 
София

186. Съвременните хора се намират пред едно светло 
бъдеще. Всичко лошо ще изчезне. Земята коренно ще се 
промени, а заедно с нея и Луната. Бог е приготвил нов 
свят, нови условия за ония, които Го любят.

Постоянното в живота – 6 август 1939 г., СБ, 
Рилски беседи, Рила, Седемте езера

187. Луната е емблема на един човешки порядък, който 
също трябва да се смени. […] И религиозните вярвания на 
хората ще се сменят.

Към свобода! – 15 ноември 1939 г., ООК, София

188. Всички банкери се намират под влиянието на Лу-
ната. Те са добри хора. Но интересно е кое застави Юда 
да продаде Христа за тридесет и три сребърника? Чис-
лото 33 е подобно на числото 66, което е число на илю-
зии.

Там имаше някой си человек – 26 ноември 1939 г., 
НБ, София

189. Знаете ли колко сребро има на Месечината? Ако 
Месечината беше на 10 километра, бих ви препоръчал 
да си напълните торбите със сребро – и много, в големи 
кюлчета. Достатъчно е да отидете на Месечината, за да се 
осигурите за цял живот. Ще вземете тези 35 килограма 
и ще се осигурите. Сега Месечината е далеч – на 250 000* 
мили.

Две задачи – 24 януари 1940 г., ООК, София

190. Някой път трябва да се изучава Месечината, за да 
може тялото ни да се пречисти. Месечината е създадена 
за пречистване. Някой път вие сте неразположени, може 
да излезете да наблюдавате Месечината.

Обичайте – ценете! – 14 февруари 1940 г., ООК, 
София

191. Понеделник е денят на Луната, вторник е ден на 
Марс, сряда е ден на Меркурий, четвъртък е ден на Юпи-

* Учителя цитира светската наука – бел.съст.
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тер, петък е ден на Венера, събота е ден на Сатурн и неде-
ля е ден на Слънцето.

Любов към себе си, любов към ближния си, любов 
към Бога – 21 февруари 1940 г., ООК, София

192. Ако имаш повече сребро в кръвта си неорганизи-
рано, ще станеш студен като Месечината. Ако имаш по-
вече злато в кръвта си неорганизирано, ще гориш хората, 
може да се оплакват.

Минало и настояще – 28 февруари 1940 г., ООК, 
София

193. Черният дроб представлява Месечината, която се 
движи.

Най-великото – 10 март 1940 г., НБ, София

194. Човек не знае, че здравословното му състояние зави-
си от Луната. Той трябва да бъде здрав. Ако е болен, е нару-
шил някой закон на Месечината. За да бъде здрав, трябва да 
бъде свързан с Луната. Ако не е пъргав, остарява, става хи-
лав, не може да се движи – нарушил е законите на Слънцето, 
не е в пряко отношение със Слънцето. Изгубил ли е своето 
достойнство – той не е свързан с Юпитер. Не е енергичен, не 
може да се защитава – изгубил е своето отношение с Марс. 
Не обича хората – изгубил своето отношение с Венера. Не 
му стига умът да си урежда практическите работи – изгубил 
е отношението си с Меркурий. Няма философски ум, не гле-
да критически – изгубил отношението си със Сатурн. Как 
ще ги поправи? Казва: „Не може да мисля“ – не е свързан със 
Сатурн. Няма благородство – не е свързан с Юпитер. Няма 
живот в себе си – не е свързан със Слънцето.
Постиженията на Любовта – 8 май 1940 г., ООК, София

195. Когато една планета умре, започват да я погреб-
ват. Има планети, които се погребват. Месечината не се 
върти – дошло е време да се погребва. Може да се минат 
няколко милиона години, но ще я погребват. Сега не са 
я определили за погребване, понеже е престанала да се 
върти около своята ос. Около своята ос не се върти, но 
около Земята се върти, около Слънцето също. Върти се 
около два центъра. Земята, като се върти около Слънцето, 
с нея заедно и тя се върти, прави едно движение, без да 
иска. […] Та казвам: ако човек заеме положението на Ме-
сечината, да не се върти около себе си, какво ще стане с 
него? Ако наблюдавате Месечината, едната ѝ страна е по-
тежка, затова не се върти. Тежестта ѝ не е еднакво разпре-
делена навсякъде. Значи едната част е по-тежка, затова 
не се върти. Сега Земята как се върти? Южният полюс – 
долу, Северният – горе, и тя се върти. Ако се обърнат по-
люсите – Северният да бъде долу, а Южният – горе, какво 
ще стане? Месечината се върти от запад към изток. Сега 
всичко, което става на нея, е резултат на един вътрешен 
живот. Светът е създаден като едно отражение на всичко 
онова, което съществува в реалния свят. Сега аз няма да 
ви доказвам дали се върти Месечината или не около своя-
та ос. Учените нека да докажат това. Но всичките живи 
хора се въртят около своята ос. Така бащата е Слънцето, 
майката е Земята, детето е Месечината.

[…] Учените, като разглеждат, има нещо неестествено в 
Слънчевата система, което трябва да се коригира. Месе-
чината ще се коригира. Тя след години ще започне да се 
върти около своята ос. Сега не се върти, но след векове, 
ще се върти. Като се завърти Месечината, ще се оправи 
светът. Сега светът не е оправен, понеже Месечината не 
се върти. […] Искам да зная как Господ я направил: ако 
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се върти – върти се, ако не се върти – не се върти. Едни 
учени доказват, че Месечината не се върти. Други учени 
доказват, че се върти. Вие на коя страна сте? Как искате: 
Месечината да се върти или да не се върти? Било е време, 
когато се е въртяла. После е престанало въртенето, кога-
то животът излязъл от Месечината. Следователно, когато 
една планета престане да се върти около своята ос, тази 
жизнена сила се е изгубила, настава едно хаотично със-
тояние, става смяна на полюсите, вървят по друг закон. 
Сега не искам да защитавам никаква теория. Ако искам да 
видя дали се върти тя, отивам там и гледам дали се вър-
ти. […] Месечината е емблема на обикновения човешки 
живот. Слънцето е емблема на действителния живот на 
човека.

Двата закона – 5 юни 1940 г., ООК, София

196. Аз снощи правех едно наблюдение на Месечина-
та, и за първи път намерих на нея едно място на светли-
на, която вече никъде я няма. Светлина, на която чертите 
са не на бяла светлина, която е силна, но светлина, която 
действа, жива светлина, която свети.

Реални величини – 12 юни 1940 г., ООК, София

197. Снощи събрах няколко братя и сестри да им по-
кажа Месечината. Като гледат, казват: „Колко е пъстра“ 
заради това, което виждат, но ако я наблюдават отнача-
ло, минава през разни форми. В пълнолуние се показ-
ва такава, каквато не е. Аз седя и ги слушам. Всеки си 
дава мнението. Казват: „Колко е пъстра, колко е светла“. 
Всеки гледа и мисли: „Много светли точки има на нея“. 
Казвам: тия всички светли точки представят циркуси, 
които са осветени отвътре. Циркусите имат дълбочина. 

Ако вие сте на Месечината, опасна работа е. Тия циркуси 
са на по 1000 метра дълбочина, а са толкова начесто, че 
ако пътувате, може да хлътнете вътре. Те отвътре са осве-
тени с голяма светлина, че да не би, като хлътнете, да се 
убиете. По земному говорим. Защо са тия циркуси? Те са 
складове за хващане на слънчевата енергия, в която жи-
телите на Месечината живеят. Сега не искам да вярвате, 
считайте го като „Хиляда и една нощ“, ще го приемете 
като приказка.

Сила и безсилие – 19 юни 1940 г., ООК, София

198. Досега, ако останеше да се храним от Месечината, 
тежко ни и горко ни. Аз наричам Любовта на Бога – Слън-
цето в живота, а Любовта на хората – това е светлината 
на Месечината. Някой казва: „Да се обичаме“. Не е лошо. 
Месечината има своя добра страна. Онези, които позна-
ват, като насаждат кокошка, насаждат я, когато Месечи-
ната започва да се пълни, а не когато се празни. На пълно-
луние, че пиленцата да се раждат пълни. 

Новият закон – 23 юни 1940 г., НБ, София

199. Чрез своя вътрешен телескоп човек и днес може 
да види какво представляват жителите на Слънцето и 
на Луната и как живеят там. Това обаче не е достояние 
за всички. Малцина имат тази способност. По какъвто и 
да е начин в бъдеще хората ще разберат, че и на Луната 
има живот както на Земята. Някои учени, както и млади-
те моми и момци, отиват на Луната да се разхождат. Като 
се повдигне високо в мисълта си, човек отива на Луната. 
Там има по-висока наука от земната. Земята е забавачни-
ца още, където хората изучават азбуката на живота. Който 
отива на Луната, той е научил вече азбуката. Като говоря 
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за Луната и за Слънцето, вие не сте доволни, искате да ви 
кажа нещо съществено, нещо реално.

Учение и служение – 28 август 1940 г., СБ, Рилски 
беседи, София

200. Сега се правят опити за съобщаване на земните 
жители с тия на Луната. За да могат земните жители да 
влязат във връзка със съществата от другите планети, пре-
ди всичко те трябва да имат духовно разбиране за нещата.

Закон за дишането – 4 септември 1940 г., СБ, 
Рилски беседи, София

201. Месечината се намира в предната част на главата, 
а именно – на челото, където стои като ореол. Тя заема 
важно място и върши важни служби. Когато мома или 
момък искат да се влюбят, те отиват при Месечината, да я 
питат какво да правят. Когато поет иска да напише някое 
стихотворение, той отива при Месечината, да се съветва 
с нея. Когато държавникът иска да създаде някакъв за-
кон, той отива при Месечината. Когато философът иска 
да пофилософства малко, и той отива при Месечината. 
Когато жената иска да стане майка, а мъжът – баща, и два-
мата отиват при Месечината, да се съветват с нея. Няма 
човек в света, който да не е ходил при Месечината, да се 
съветва с нея. Следователно на Месечината, която е око-
ло 50 пъти по-малка от Земята, е дадена важна служба. 
Тя показва пътя на човека към Доброто. Казано е в Бити-
ето, че в четвъртия ден Бог създаде Слънцето и Луната, 
да светят на Земята. Това не подразбира само физическо-
то, външното Слънце и външната Луна. В човека има по 
едно вътрешно Слънце и вътрешна Луна, които осветяват 
неговия път. Месечината е сложена в умствения свят на 

човека. Тя е студена, но трезва. Месечината не обича да 
лъже. Когато хората научили това изкуство и започнали 
да го прилагат, Месечината престанала да се върти около 
оста си. Защо? За да не се опорочи. Щом види, че някой 
лъже, тя започва да се разсипва. Ако продължава още да 
лъже, тя съвсем се скрива, не се показва пред очите ни. 
Когато човек започва да се разкайва, да съзнава грешката 
си, Месечината отново се показва на небето и се засмива. 
Тя се усмихва на всеки, който говори истината. Като зна-
ете това, вглеждайте се в живота си, да видите през какви 
фази минава вашата Месечина. Ако започне да се празни, 
и във вас става изпразване. Проверете сметките си, да ви-
дите какво трябва да правите. Каквито грешки намерите 
в себе си, изправете ги.

В Божественото училище – 22 септември 1940 г., 
СБ, Рилски беседи, София

202. Хубаво е и някой път да идете на Месечината. Сега 
няма да ви кажа, колко българи са ходили на Месечина-
та. Има българи, които са ходили на Месечината, но мъл-
чат. […] Много богата е Месечината, тя е пълна със злато 
и сребро. На Месечината лъжиците на хората са от злато. 
Улиците са покрити със скъпоценни камъни. Няма дру-
го тяло, което да е така открито. Месечината е открита, 
не е скрита както Венера. Тя седи наблизо. Хората търсят 
къде е оня свят. На Месечината е. Всички вас от тук на 
Месечината ще ви пренесат с аероплани. Сега научно ра-
ботят и американците работят да направят ракети, които 
ще хвърлят да идат на там. Цяла теория има. Дванадесет 
души има готови да ги пратят на Луната в ракета. Ще идат, 
но как ще се върнат?

Новият човек – 29 септември 1940 г., НБ
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203. Тази част на Месечината, която е обърната към 
нас, е по-тежка, затова едната ѝ страна е постоянно обър-
ната към Земята, а другата е скрита от нас. Кой е виноват? 
Земята. Тя, като обикнала Месечината, теглила я, теглила 
я, Месечината се раздвоила в себе си и най-после спряла 
да се върти. Нали един човек, като се върти, ако го из-
викате, той се спира на пътя да мисли. Въпросът бил за 
една женитба със Слънцето. Има един мит, според който 
в далечното минало Месечината и Земята били канди-
датки да се женят за Слънцето. Земята спряла Месечи-
ната, казва: „Ти мислиш ли да се жениш за Слънцето?“. 
Месечината започнала да мисли. Докато мислила, да се 
жени ли или не, Земята се оженила. Месечината останала 
за понеделник. Това е един мит, но, който е учен човек, ще 
разбере, каква велика тайна се крие.

Като роди дете – 6 октомври 1940 г., НБ, София

204. Бог създал Месечината за ума.
По пътя на Любовта – 23 октомври 1940 г., ООК, 

София

205. Засега мисълта се поддържа със светлината на 
Месечината.

[…]Месечината въздейства изобщо на умствения жи-
вот. Умът ни не се нуждае от толкова енергия, както и чо-
вешкото сърце. […] Много хора има, лунатици, които при 
пълнолуние стават и често ходят по покривите. Гледаш, 
този човек по тенекиите върви. Ако не го събудиш, вър-
ви по покрива, по края. Ако го събудиш, ще падне вед-
нага, може да се убие. Лунатиците не са толкова тежки, 
олекват, изгубват своята тежест. Ако Слънцето би при-
вличало, тогава вие щяхте да станете по-тежки. Когато 

мислите дойдат под слънчевото влияние, те стават по-
тежки. Когато са под влиянието на Месечината, са леки. 
Понеже Месечината е лека в сравнение със Земята, тя 
не упражнява такова голямо влияние. […] Желанията се 
раждат от Слънцето, а мислите се раждат от Месечина-
та. […] Част от слънчевата енергия трябва да мине през 
Месечината, за да дойде до нас. Тя е непоносима иначе. 
Месечината е един трансформатор на слънчевата енер-
гия. Ние трябва да възприемем тази енергия, за да стане 
достъпна за обработване от нашия ум. Ако сте приятели 
с Месечината, много малко ще боледувате. Когато разва-
лите вашите отношения с Месечината, болестите идат 
много често; щом човек се сприятели с нея, болестите 
идват малко.

Обработване – 22 ноември 1940 г., МОК, София

206. Ако някой иска да стане религиозен, трябва да из-
лиза вечерно време и да гледа Месечината във всичките 
фази, да я обикне и тогава може да стане религиозен. […] 
В умствено отношение Луната дава едно спокойствие да 
разсъждаваш, а Слънцето дава енергия. […] Месечината 
е създадена, за да регулира човешките умове за лошите 
последствия, които има. 

Отворени и затворени фигури – 18 декември 1940 
г., ООК, София

207. Повишените тонове чрез Месечината възприема, 
понижените – чрез Земята. Затуй понижените тонове но-
сят топлина, повишените тонове носят хладина. 

Едно, две, три – 27 декември 1940 г., МОК, София

208. Месечината вечерно време те търси и звездите 
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те търсят. Всичките благословения на Господа идват от 
горе, за да работим на Земята.

Дева зачена – 5 януари 1941 г., НБ, София

209. Ако обичаш Месечината, тя ще те научи да оби-
чаш красивото в света, да разсъждаваш. Тъй щото някои 
казват: „Нас не ни интересува друг свят, нас ни интере-
сува живота“. В какво седи другият свят? Един живот без 
Месечината живот ли е? Един живот без Венера живот ли 
е? Един живот без Юпитер живот ли е? Един живот без 
Марс живот ли е? Един живот без Сатурн, живот ли е? 
Един живот без Слънцето, живот ли е? Не е живот.

Голямата радост – 12 януари 1941 г., НБ, София

210. Учените хора доказват, че Земята след 500, 600 ми-
лиона години ще загасне, животът ще се намали. Един ден 
всички трябва да напуснете Земята. Един ден тя ще бъде 
като Месечината, ще има студ на повърхността от 150 гра-
дуса. […] Онези същества, които населиха Месечината, 
около сто хиляди има там, понеже тя е 50 пъти по-малка от 
Земята. Там има сто* хиляди души, които живеят под кора-
та на Месечината. Не искам сега това да го вярвате. Аз зная 
това, че има 100, 150 хиляди човека, които живеят там. […] 
На Месечината живеят колкото искат. Хубаво е това за Ме-
сечината, но ние тук, на Земята, кои сме. Ако един човек 
от Земята се пренесе на Месечината със своето устройство, 
ако тежи 60 – 70 килограма, там ще тежи само 250 грама.

Да не оскудее твоята вяра – 16 февруари 1941 г., 
НБ, София

* Стенографска неточност в някои източници – посочена е ци-
фрата десет хиляди, сверено с другите цитати цифрата е сто хиля-
ди души – бел.съст.

211. Растенията на Земята ги регулира Месечината, 
приливите и отливите, кръвообращението се регулират 
от Месечината. Ако Месечината в тебе е добре поставена, 
разбирам, че кръвообращението в тебе става редовно. 

Музикални тактове – 12 март 1941 г., ООК, София

212. Месечината е изменила своето въртене, движи се 
като махалото на часовника, не се завърта около себе си. 
Месечината говори една истина. Тя казва: „Когато Слън-
цето ме озарява, аз съм красива, когато то престава да ме 
грее, аз съм грозна“. И се крие тогава. Казва на хората: 
„Да знаете, ако Слънцето не ме грее, никаква светлина не 
може да имам“. Някой казва, че без да вярва, без да обича, 
може да живее. Ако Божественият дух не е в тебе, какво 
ще стане от тебе? 

Да просветнат – 15 юни 1941 г., УС, София

213. Някои искат да знаят има ли хора на Месечината. 
Хора отдавна има на Месечината. Казва: „Открили ли са 
ги?“. Дали са ги открили, или не, но хората си живеят. Хо-
рата на Месечината питат дали има хора на Земята. И там 
има неверници, които казват, че няма хора на Земята. На 
Месечината мислят, че тук хората са като говеда, много 
прости. Казват: „Не искаме да се съобщаваме, понеже ни 
мислят за много нискокултурни“. Това са теории, хипоте-
зи. Хората на Месечината не са слезли да видят има ли 
хора на Земята, или не. Хората на Земята не са се качили 
да видят има ли хора на Месечината, или не.

Скръб и радост – 20 юни 1941., МОК, София

214. От всичко това, което сега виждате, няма да остане 
нищо. Всичко ще си замине. И Слънцето ще си замине, 
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и Луната ще си замине, и звездите, всичко това ще си за-
мине. Ще се яви една нова Земя, ново Слънце, нова Луна, 
нови звезди, нови хора – един красив свят ще се яви. Каз-
вате: „Сегашните хора къде ще идат?“. Кажете, когато из-
важдате тросък от вашите лозя, къде ще иде? Туряте го 
извън.

И рече им – 29 юни 1941 г., НБ, София

215. Радвайте се и на светлината на Месечината. Мал-
ка е светлината ѝ, плодове не зреят на нея, но е приятна. 
Своенравна е тя, лесно се сърди. Докато я виждате пълна, 
светла, не се минава много време, обърне гърба си към 
вас, сърди се. Защо се сърди? Някога тя искала да се оже-
ни за Слънцето, но Земята, нейната по-голяма сестра, я 
изиграла и тя и до днес още не може да ѝ прости. […] Ме-
сечината представлява пустиня, затова е недоволна. Ако 
искате да си представите безлюбието, идете на Месечи-
ната. Тя е покрита със сняг и лед, никакъв живот не се 
забелязва на нея.

Тя иде / Любовта иде – 25 август 1941 г., СБ, София

216. Чудно е как тази малка Месечина да изтегля во-
дата нагоре, издига водата на 60 стъпки височина. Как е 
възможно? Казвате, че тя е мъртво тяло. Как е възможно 
едно мъртво тяло да има силата да изтегля? То няма при-
тегателна сила. Само животът може да притегля нещата.

Малкият подтик – 8 октомври 1941 г., ООК, 
София

217. Едно време Месечината не грееше както сега.
Положителна мисъл – 22 октомври 1941 г., ООК, 

София

218. Мозъкът е свързан с Луната. В моите изследва-
ния съм дошъл до едно заключение. Казват, че Земята е 
56 пъти по-голяма от Луната. Мозъкът, който има човек, 
трябва да бъде пропорционален на теглото му. Ако мозъ-
кът е 1200 грама, каква тежест трябва да има? Един човек, 
който има мозък 1200 грама, не трябва да бъде по-висок 
от 165 сантиметра, не трябва раменете му да бъдат по-ши-
роки от 64 сантиметра. Това са научни данни.

Външна и вътрешна работа – 2 ноември 1941 г., 
НБ, София

219. Лъчите на Слънцето внасят нова музика, Месечи-
ната моделира тази музика. Две влияния трябва да дой-
дат, да съедините влиянието на Слънцето и влиянието на 
Месечината на Земята. Тогава ще кажете: „Ще пея за Гос-
пода отсега нататък“.

Музикални подтици – 12 ноември 1941 г., ООК, 
София

220. Ние сме изоставени от целия Космос и нямаме съ-
общение нито от Слънцето, нито от Месечината, нито от 
Марс, нито от Венера, нито от Юпитер, нито от другите 
звезди. С милиони години се возим и не знаем защо сме 
дошли на заточение. 

Отвали камъка – 14 декември 1941 г., НБ, София

221. Чист разум е онзи, който вижда какво има на Слън-
цето. Чистият разум е онзи, който вижда какво има на Си-
риус, който вижда какво има на Месечината, на Юпитер, 
на Меркурий, на Венера, на Сатурн, на Уран, на Нептун; 
като погледне, навсякъде вижда. 

Послушни и непослушни – 21 декември 1941 г., НБ, София
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222. Светиите, онези, които наричаме светии, имаха 
радио, имаха работа със Слънцето, приемаха новини от 
Венера, приемаха новини от Месечината, отвсякъде. Те 
си мълчаха, защото, ако си позволяха да кажат в техните 
времена, да кажат при другите качества, които им туряха, 
щяха да кажат: „луди хора“. Сега доказват, че е възможно 
човек да се съобщава със Слънцето. Във вестниците пре-
ди години имаше дадено едно съобщение, че един влязъл 
в съобщение с Месечината. Имал от жителите на Месечи-
ната първото съобщение.

Словото бе Бог – 11 януари 1942 г., НБ, София

223. Аз ви казвам: това за вас е невъзможно, по никой 
начин; и цели сто години да се напъвате, пак не можете 
да видите какво става на Слънцето; цели сто години да се 
напъвате, и в Индия да идете, на Месечината да видите 
какво става не можете. Защото това напъване е чисто по 
физически начин. 

Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на 
Истината – 18 януари 1942 г., УС, София

224. Ако приемете направо енергия от Слънцето, тряб-
ва да мине през Месечината и от Месечината да дойде в 
мозъка.

Млад, възрастен и стар – 21 януари 1942 г., ООК, 
София

225. За да вземеш тона фа вярно, трябва да мислиш за 
Месечината, за Земята. […] Месечината пее вечер. Слън-
цето пее денем. […] Две гами има: едната гама е на Слън-
цето, другата е на Луната – мажорната гама е на Слънцето, 
минорната е на Месечината.

Музика и организиране – 11 февруари 1942 г., ООК, 
София

226. Ако е за богатство, аз може да ида на Месечината. 
Там има късове до 100 кг. злато. Туй по 36 кг. на Земята има 
и по 100 килограма скрито злато, богатство има. Може да 
ви дам цялата Месечина, които са от вас иманяри. […] Ме-
сечината има доста злато, сребро има.

Съживява – 15 февруари 1942 г., НБ, София

227. Единицата означава да разбираш законите на 
енергиите, които изтичат от Слънцето. Двойката е чис-
лото на Месечината. Трябва да разбираш какво означава 
Месечината. Човек, който иска да се освободи от каквато 
и да е болест, който иска да прогресира, да се учи от Ме-
сечината. За чистене Месечината е авторитет.

Изгрява Слънцето – 18 февруари 1942 г., ООК, 
София

228. Вие трябва да обичате Луната. В какво седи Лю-
бовта на Луната? Нейната задача е да лекува хората. Ти 
си неразположен – ще обичаш Луната, ще оздравееш по-
скоро. Забелязано е, че ако се разболее при празненето 
на Луната, болестта лесно ще мине. Ако се разболееш, 
когато се пълни, мъчно се лекува. Единственият начин 
е Любовта. Ако обичаш Луната, лесно се лекуваш, ако не 
4–5 години може да страдаш от безлюбие. […] Под дума-
та Луна, разбираме Трябва да обичаш Бога – Този, Кой-
то те лекува. Бог направил две светила, за да ти светят: 
едното в тъмнината на живота, другото в светлината на 
живота, да ти дава живот. Ти трябва да разбираш Луната, 
която в живота ти помага. Казваш: „Луната сега ще оби-
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чам?“. Ще я обичаш, защо не? Няма да ѝ се покланяш. 
Живот, път, истина – 8 март 1942 г., НБ, София

229. Желанията ви зависят от движението на Слънце-
то и на Земята, и от движението на Месечината.

Инертност и движение – 13 март 1942 г., МОК, 
София

230. Всеки един човек може да ти влияе и добре, и зле. 
Ако един човек идва по новолуние в дома ти, той ти носи 
щастие. Ако иде при пълнолуние, той ти носи лоши ас-
пекти. Защо е така? Той като замине, ще се случи нещо, 
че работите ти ще се объркат. Дойде, когато е на сърп, в 
началото, имаш ли да плащаш, ще изплатиш; разболял 
си се, ще оздравееш – всичко се урежда. […] Ти искаш да 
идеш на гости у приятеля си. Кога трябва да идете? Вие 
отивате при пълнолуние, тогава е по-светло. Ако аз бях, 
щях да ида в новолуние.

Великият път – 22 март 1942 г., УС, София

231. Казват, че еди-коя си планета влияе върху човека 
така. Те разглеждат въпроса чисто механически. Когато го-
ворим за една планета, разбираме разумно общество, раз-
умни слънчеви общества, разумни меркуриански общества, 
разумни венерини общества, разумни лунни общества, раз-
умни марсиански общества какво влияние са указали.

Умни, добри и справедливи – 3 април 1942 г., МОК, 
София

232. Не зная в Слънчевата система друга планета или 
луна, в която атмосферата да е така чиста, както на Ме-
сечината, идеална. Небето е ясно, чисто, никаква влага, 

никакви микроби, чисто небе навсякъде, тихо, спокойно, 
бури няма. Това, дето казват чистилище, то е Месечина-
та. Там ще ви пратят. Ако сте праведни, ще умрете и ще 
идете на Месечината, ще се пречистите и после от Слън-
цето ще идете на Меркурий, Венера, ще дойдете тук, на 
Земята. Сега за тия неща вие казвате, че са като „Хиляда 
и една нощ“. Аз ви говоря като забавление. Вие вярвате в 
хиляда и една нощ. Казвате: „Възможно е“, но Месечина-
та е един отличен свят за научни наблюдения; Месечи-
ната не е мъртва. На Месечината има градини, не са на 
повърхността, под кората са. Има градини с портокали, 
не като нашите. Жителите на Месечината не дишат въз-
дух, но етер, етерни тела имат. И плодовете им са етерни, 
ябълките им са етерни. Като вземеш портокала, се топи в 
устата както бонбоните се топят.

Настана денят – 19 април 1942 г., НБ, София

233. Всичките косми, които имате, двеста и петдесет 
хиляди косми, това са антени за приемане на говора на 
звездите, на Слънцето, на Месечината, приемат говора на 
растенията. Има клетки, които, когато растенията гово-
рят, трептят и предават говора.

Новото в света – 17 май 1942 г., УС, София

234. Всякога, когато човек има желание да му дадат 
нещо, Месечината действа. Когато има желание да даде 
нещо, Слънцето действа. Когато си тъжен, това е Месечи-
ната. Когато си радостен – то е Слънцето. Когато обичаш, 
това е Слънцето. Когато не обичаш, това е Месечината. 
Когато си доволен, това е Слънцето. Когато не си доволен, 
това е Месечината. 

Мажорни и миньорни гами – 19 юни 1942 г., МОК, София
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235. На Месечината злото действа много по-силно, от-
колкото на Земята. На Месечината външният свят е под 
закона на злото. На Земята Доброто е във външния свят, 
злото е вътре. В Месечината Доброто е вътре, а злото – от-
вън. На Земята е точно обратният процес: Доброто е от-
вън, злото е отвътре. Трябва да чакаме, докато се измени. 
Трябва да чакаме, докато се измени, да дойде порядъкът 
на Месечината, Доброто да влезе отвътре, злото да излезе 
отвън.

Слаби и силни – 5 юли 1942 г., УС, София

236. Каквото е отношението към Месечината, такава 
ще бъде и широчината на рамената. Следователно широ-
чината на рамената показва отношението ти към Месечи-
ната, височината показва отношението ти към Слънцето.

Линия на Любовта – 8 юли 1942 г., ООК, София

237. Религиозните хора всякога са страдали от липса 
на светлина. Религиозните хора имат доста топлина, но 
не и светлина, но не и знание. Религиозната култура е 
култура на нощта. Месечината е стимул за религията. 

Законът на Любовта – 15 юли 1942 г., ООК, София

238. В четвъртия ден бяха създадени Слънцето и Луната. 
Самовъзпитание – 2 август 1942 г., СБ, Рилски 

беседи, НБ, София

239. Който си е изработил дробове, нагодени към ете-
ра, свободно може да пътува до Луната. Според окултис-
тите има такива хора на Земята. Те пътуват не само до 
Луната, но и до други планети. Обаче как става това – не 
може да се докаже научно. За Истината това не е важно. 

Тя не се нуждае от доказателства, доказват се само мате-
риалните работи.

Наследници на Земята – 9 август 1942 г., СБ, 
Рилски беседи, София

240. За мен звездите са свещени, Слънцето е свещено, 
Луната е свещена, дърветата са свещени, водата е свеще-
на, въздухът е свещен – всичко онова, което проявява Бог, 
за мен е свещено.

Проявление – 27 септември 1942 г., НБ, София

241. На Месечината вечерно време зрее събраното 
през деня, нощем се обработва. Денем всичките блага, 
които Слънцето дава, се събират. Денем човешкото сър-
це събира Божествената енергия, човешкият ум я обра-
ботва. Знайте, че умът представя светлината на човешкия 
живот, когато нещата трябва да се обработват. Умът рабо-
ти. Сърцето работи денем, умът работи нощем.

Умът и сърцето – 27 ноември 1942 г., МОК, София

242. Месечината я харесвам само в едно отношение – 
тя е екран, на който се пращат човешките мисли и жела-
ния да стават явни. Да приличаме на Месечината – ми-
сълта ни да бъде ясна.

Любовта бе в началото – 13 декември 1942 г., НБ, 
София

243. Това, което сте видели на Месечината, не може да 
се предаде с човешки език. Може да се предаде само час-
тично.

Търсете, хлопайте, искайте! – 27 декември 1942 
г., НБ, София
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244. В съвременната наука много теории има за Слън-
цето, много теории има за Месечината. Те са хубави неща, 
но те са упражнения. Човек трябва да се упражнява, то е 
гимнастика на ума. Всичките тия теории са потребни.

Доброто училище – 28.III.1943 г., НБ, София

245. Хората на Месечината мразят повече, а обичат по-
малко. Защото 250 градуса под нулата – това е омраза, а 
180 градуса над нулата – това е Любов. 

Двата принципа – 4.IV.1943 г., НБ, София

246. Служете си с всичко, което имате. И с двойката, и с 
единицата, и с 0, и с 3, и с 4, и с 5, и със 6. В цигулката има-
те 4 струни – земно число е. После имате два отдушника – 
закон на Месечината е. Струните са земни, отдушниците 
са на Месечината. Цигулката върви по женска линия, не 
по мъжка. Цигулката не е момък, но е мома – млада мома. 

Възходящ и низходящ порядък – 30 април 1943 г., 
МОК, София

247. Казва се: „Направил Бог Земята и Небето, и Зе-
мята беше неустроена“. Като устроил Бог Земята, турил 
Слънцето, Месечината за идеал, който хората, които жи-
веят на Земята, да има какво да постигат.

Четири вида освобождение – 18.VI.1943 г., МОК, 
София

248. Залюбете се с Любовта на Слънцето, залюбете се 
с Любовта на Месечината, залюбете се с Любовта на звез-
дите, на растенията, на реките, на въздуха, на хляба и Бог 
ще ви се изяви.

Оживяване – 4 юли 1943 г., НБ, София

249. Що е Месечината? Човек не може да бъде на Зе-
мята щастлив, ако няма едно Слънце. Оттам иде топли-
ната. Месечината свети, тя трябва да вземе своята сила от 
Слънцето. 

Йоа – 7 юли 1943 г., ООК, София

250. Четири часът е време на Земята, два часът* е време 
на Луната и то не е удобно време.

Новото в живота – 22 август 1943 г.,  
СБ, София

251. Който иска да почива, нека се грее на Месечината. 
Тя обича всички да се греят на нея и да почиват, а не да 
работят. Който отива на Месечината, трябва да почива.

Двата пътя – 10 октомври, 1943 г.,  
УС, София

252. Двойката е зависима от единицата. Двойката е 
резултат, сянка на единицата. Луната се влияе от Слън-
цето, понеже то ѝ праща светлина. Затова казваме, че еди-
ницата е реално число, а двойката – нереално, т.е. число 
на сенки. Противоречията се дължат именно на сенките. 
[…] Имате една дроб, имате 1/2. Една втора – това е една 
дроб. Имате единица от слънчевата светлина. Месечина-
та дава на Земята една единица и за себе си задържа две 
единици. Две единици взима от Слънцето и едната дава 
на Земята.

Умен, добър и силен – 13 октомври, 1943 г.,  
ООК, София

* За 04.00ч. и 02.00ч. на часовника – бел. съст.
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253. Ако започваш с двойка, т.е. с Луната, скоро ще фа-
лираш.

Прими в музиката – 22 октомври, 1943 г.,  
МОК, София

254. Достатъчно е да обикнеш нещо, за да го постиг-
неш веднага. Обикнеш Луната веднага си на Луната; об-
икнеш някоя звезда веднага си там; обикнеш поезията – 
поет ставаш; обикнеш художеството – художник ставаш. 
Мощна сила е Любовта.

Средство за подобряване – 27 октомври, 1943 г., 
ООК, София

255. Гледай вечер звездите и Луната, радвай се на свет-
лината им, но не разчитай на тях. Разчитайте на това, кое-
то Бог ви е дал, а не на онова, което може да дойде отвън.

Новото начало – 31 октомври 1943 г.,  
УС, София

256. Радвайте се, че и Слънцето, и Луната, и звезди-
те предсказват бъдещето. […] Бъдете чисти като Луната. 
Радвайте се и на звездите, които помагат за развиване 
на вашите дарби. Радвайте се, че имате възможност да се 
ползвате от енергията на планетите.

В Негово Име – 14 ноември, 1943 г.,  
НБ, София

257. Всички планети пеят. В музикално отношение Лу-
ната е доста напреднала; музиката ѝ е нежна, любовна. 
[…] Месечината много помага за музиката. По-музикални 
са жителите ѝ, но те не може да се сравнят с жителите на 
Слънцето. Много широка е музиката на Месечината.

Любов и безсмъртие / Смъртни и безсмъртни – 
17 ноември, 1943 г., ООК, София

258. Как да посветим понеделник на Луната? Ще се 
проявявате като нея. Тя е чиста, без никакви облаци, има 
широки възгледи, гледа весело на нещата. Сега вие сте в 
най-великото училище – Земята. По-велико училище от 
нея няма.

Доволен и благодарен – 19 ноември, 1943 г.,  
МОК, София

259. На Луната много добре живеят съществата – не се 
карат, войни няма. И на Венера живеят в мир, и на Мер-
курий. Единственото място, където се бият, е тука.

Ново разбиране – 24 ноември, 1943 г., ООК, София

260. Като дойдеш при Любовта, ще ходиш, където ис-
каш и колкото искаш: ще посещаваш Слънцето, Месечи-
ната, звездите. Като ти дотегне, можеш да се върнеш в 
класната стая.

Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и 
неразбрана любов – 22 юни 1944 г., ПС, Витоша

261. В Земята има повече живот, отколкото в Луната. В 
Луната има голяма мода, тя е променлива. Всички, кои-
то служат на Любовта по пътя на Луната, са непостоянни 
хора, както тия, които служат на модата. В модата няма 
нищо лошо. Животът на Луната е лишен от условия за 
развитие. Фантазии, романи, небивалици може да си съз-
дадете колкото искате, но не и нещо реално, конкретно.

Като малките деца / Като децата – 12 ноември 
1944 г., ИБ, ПС, София
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262. Има някои хора, на които Месечината винаги ще 
измени мислите. […] Месечината служи за изправяне на 
погрешките. Когато човек няма широки възгледи в живо-
та, прави погрешки. Който иска да си поправи погрешки-
те, той трябва да служи на Месечината. […] Месечината 
ще му даде лош съвет, казва: „Не ти трябва да работиш с 
мотиката, остави това за простите хора“. Месечината ще 
те накара някой път да чакаш 20 години на някой лота-
риен билет да спечели. Ти все вземаш билети през тия 
20 години и на края спечелиш толкова, колкото си дал за 
билети.

На фокус – 15 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София

263. Сега ние живеем в затворени форми, не знаем 
какво има на другите слънца и планети. Не знаем, какво 
има на Луната. […] Аз бих желал да имате поне един ради-
оприемник от Луната.

Разумна икономия / Нова Земя – 10 декември 1944 
г., ИБ, ПС, София

Цитат от писмо 
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ОТНОСНО ТОМОВАТА ПОРЕДИЦА  
СВЕЩЕНИ МЕТОДИ  

И ДРУГИ СЪСТАВИТЕЛСКИ ТРУДОВЕ 

― Δ ― 

том I Специално (съкратено) издание – със заглавие: 
ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО (издадена) 

Цялостния том I със заглавие:  
ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО с всички цитати (134 0бр.) 

(издадена) 

*** 
том II със заглавие:  
ЛУНАТА (издадена) 

*** 
том III със заглавие:  

ОКУЛТНО ПЕЕНЕ И ГОВОРЕНЕ (издадена) 

*** 
том IV със заглавие:  

ПОСТ, ПРЕЧИСТВАНЕ И ЧИСТОТА  
(в процес на съставителство) 

*** 
том V със заглавие: ЦЕЛОМЪДРИЕ, ВЪЗДЪРЖАНИЕ 

(в план за съставителство) 

Самостоятелната книга  
извън томовата поредица по Учителя:  

За Българите и България – част първа  
(очаквайте и втората част) 

Общо в план (не е обещание) около 20 тома. 
(възможно е някои от томовете да са само Онлайн или друг 

дигитален вариант, без да бъдат издадени на книга) 

Идеята е Словото да достигне до по-широк кръг от хора,  
и да е достъпно.

Основенен сайт: www.изгрев.com
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Азбучен показалец* на термини и понятия  
в сборника Луната

(Общо около 300 термини, понятия и цифри)

Адепт/и (светии, духовни учени) – 78, 119 (учени от Изтока), 
132, 138 (учени на Луната), 170, 183, 222(светии)

Анемия – 52
Астралния свят – 1
Астрално тяло – 184
Астролози (астрология, зодиак) – 47 (края на цитата), 58
Астрономи (астрономия) – 26, 132
Атмосферата на Земята – промяна – 77

Банкер (банкери) – 188
Баща (майка, братя, сестри, семейство) – 173
Битие (библ.) – 1
Билет за Луната – 71
Бог – 1, 69 (края на цитата), 161
Богатства на Месечината – 202, 226
Божествен Дух – 15
Божието Дело – 115
Болести – 205 (края на цитата), 227
Буквата С – 1, 5, 8
Българи – 22

Венера – 39
Взимане, даване – 234
Вода на Луната – 70, 132, 153 (изпарения и вода), 170
„Война“ между планетите – 173 (втори абзац от цитата)
Влияние (въздействие) на Луната спрямо човека – 29, 30, 41, 47 

(към края на цитата), 50, 58, 93, 95, 100, 119, 128, 132

* Номерата след всяко понятие или термин отговарят на номераци-
ята на цитатите в сборника (а не на страниците!). Думите в скоби са 
допълнение или доуточнение към основното понятие.

Влияния (аспекти) от Сатурн и Луната върху човека – 123
Влюбване – 178
Втора Луна – 146 (виж също: Нова Луна)
„Въздух“ (атмосфера) на Луната (виж и думата Кислород) – 

132, 170
Вълк – 152, 156
Въображение – 13, 24, 29, 30, 39, 47, 55, 60, 68, 84, 115, 168
Въртенето на Луната около оста си – 195
Вътрешна Луна в човека – 201
Вътрешен телескоп в човека – 199
Гадатели – 24
Гении – 132, 160 
Гледане към Месечината – 31
Гостуване (отиване или приемане на гости) при различните 

фази на Луната – 230
Градинарство (растениевъдство) – 39, 71 (градините на Луна-

та)

Движенията на Земята и Луната – 144
Двуличие (двоумене/двоумие) – 43, 128, 261(променливост, из-

менчивост)
Ден на промените – 34
Дишане (ляв - дясна ноздра) – 135
Дните от седмицата и тяхната връзка с планетите от Сл. систе-

ма – 191
Добрият и лошият живот – 43
Добро, зло на Месечината – 235
Доволство, недоволство – 234
Доказване (доказателства) относно Истината – 239
Древните хора (някой техни възможности) – 108
Думите и езика на Земята (заимствани от Луната) – 134
Духовните хора (духовния човек) – 70
Дъжд, дъждовни облаци – 65
Дълбоко дишане (задържане на въздуха) – 98
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Еволюционен път на човешката раса – 118
Евреи – 117
Европейци – 117
Една от причините за създаването на Слънцето, Луната и звез-

дите – 20
Едната страна (страните) на Месечината – 203
Етер – 239

Жената – 52
„Жените“ на Слънцето – 159
Желанията – 229
Желязо – 24
Живак – 24 (края)
Жива или нежива Луна – 40, 75, 119, 216
Живот на Луната – 3, 16, 25, 57, 71, 72, 75, 78, 101, 111, 132, 138 (жи-

вот под кората на Луната), 153
Животът пренесен от Месечината на Земята – 111, 126, 134, 153
Живот в слънчевата система – 71

Залюбване (да се залюбим, обичаме) – 248
Заблуждения – 27
Завист – 27
Закон в движението на телата – 127
Зачеване – 76
Звездите – 69
Здравословно състояние – 194
Земеделие – 49, 54, 85
Земната ос – 47, 67, 111
Земята след 500, 600 милиона години – 210
Злато – 81, 167, 192 (злато в кръвта), 226
Злини (зло) – 132

Идеал за постижение (Слънцето и Луната) – 247
Идеи (идеите, идейност) – 58, 68
Излишна енергия в човека – 39

Излъчване (излизане) от тялото – 16
Изолацията на Земята от целия Космос – 220
Иманяри (иманярство) – 24
Исая – 49

Качества (и състояния) в човека и връзката им с планетите от 
Сл. система – 194

Кислород (виж: Въздух) – 77
Климат (земни климатични явления и промени) – 111, 138 (кли-

мат на Луната)
Колонии на човечеството извън Земята, поради висока числе-

ност на населението – 149
Косми – 233
Космически течения – 11
Котка (котки) – 158
Кръвообращението – 46
Кръговете (циркуси) на Луната – 138, 197
Куче – 42
Късмет – 24, 176

Лечение, Здраве – 22, 39, 56, 59 (зъбобол), 79, 96, 119, 129, 138 
(сребро), 185, 194, 228

Лимфа – 96
Лицата на хората от бъдещето – 21
Лотария (хазарт) – 262
Лунните желания (желанията на Луната) – 68
Луната като Емблема на… – 13, 15, 70, 187, 195
Лунната соната (Л. В. Бетховен) – 171
Лунни типове (лунатици) – 24, 29, 41, 58, 205
Лъв – 156
Лъжа – 27, 201 (лъжата и Луната)
Любовта – 17, 118, 180 (на Слънцето, Луната и звездите към 

хората)

Мажорна, минорна гама – 225
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Майка (баща, братя, семейство) – 173
Маймуните (тяхната еволюция) – 133
Марс – 24
Материя – 131
Меркурий – 19, 24 (края)
Месечината като „екран“ на човешките мисли и желания – 242
Методи на Луната – 84
Методи на Слънцето – 84 – виж сборника: Виделината на 

Слънцето
Мисли (мислите) – 205
Мисловна енергия концентрирана на определени места на Лу-

ната – 138
Мисловно (въображаемо) упражнение срещу трудности – 60
Мит (легенда) за Земята и Месечината, като „кандидатки за 

женитба“ със Слънцето – 203
Мирът на планетите – 259
Млад човек – 2
Мнението на Лунните жители относно Земните жители – 213
Мода – 261
Мозък (човешкия мозък) – 1, 39, 47, 218
Молитвата на Христос (времето за молитва) – 
Море на Луната – 71
Музика – 219, 257 (музика от/на Луната)
Мъжът – 52
Мъртви хора – 40

Надценяване на собствените си възможности – 100
Напускане (евакуация) на Земята след 500, 600 милиона годи-

ни – 210
Наука на Луната (по-висока култура на Луната) – 199
Научна теория за образуване на Луната (в случая Учителя ци-

тира светската наука) – 146
Неразположение – 114, 190, 228
Нервна система – 99, 119 (нервност)
Непостоянство – 43

Нечистота (нечистотии, нечисти влияния) – 5, 12, 58, 105, 132
Низходящи и възходящи влияния – 84
Нова Галактика (в съприкосновение с нашата Галактика) – 122
Нова Луна (явяване/образуване на нова Луна) – 26, 146
Новата култура – 11
Новото в света (нови условия, нова живот, нова Земя) – 26
Нова Земя, ново Слънце, нова Луна, нови звезди, нови хора – 

214

Обичта – 254
Обич към Месечината – 206, 209, 228
Обсерватории на Луната – 134
Огън на Месечината (физическия огън на Венера и Луната) – 

136
Окултна наука (окултисти) – 111, 126, 134, 153
Омразата на съществата живеещи на Луната – 245
Органично Сребро – 30
Органи в човешкото тяло за складиране на нехармонични 

енергии – 29
Осветяване на Земята отвсякъде – 67
Оста на Луната – 181, 195, 201
Отиване до Луната (пътуване, пребиваване на Луната) – 11, 16, 

18, 57, 68, 71, 98, 99, 110, 118, 119, 120, 126, 134, 148, 155, 160, 183, 
202(българи на Луната), 239

Отиване (пребиваване) на различни Слънца и Планети – 112
Отношения мъж - жена – 44
Отразяване на Слънчевата светлина от Луната към др. тела – 40
Отчаяние, обезсърчаване (мисловно упражнение срещу тези 

състояния) – 60
Очите (окото) на човека – 124

Паднали звезди – Земята, Луната, Венера, Марс, Юпитер – 35
Песен на Планетите – 257
Планетите от слънчевата система и връзката им с металите – 81
Планетите като разумни общества (съобщества) – 231
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Подреждане, чистене, оправяне на неразбориите в къщи – 33
Погребване на Луната – 195
Погрешки – 262
Поезия (поет, за писането, стихотворение) – 29, 106
Полумесец – 1
Поклонение към Слънцето и/или Луната – 94, 132 (края на ци-

тата), 228 (последно изречение)
Понеделник – 10, 33, 34, 167, 258
Почивка – 251
Праведния след смъртта – 232
Пребиваване на човека слез завършване курса/класа на Земя-

та – 153
Предаване думи (словесно обяснение) на това което се вижда 

на Месечината – 243
Предание за хора живели на Месечината – 36
Предателство – 188
Пренасяне на материята – 46
Престъпления – 174
Преувеличение (за преувеличението) – 19
Приливи и отливи в моретата и океаните – 43, 53
Природен закон (един от законите) – 72
Произход на човечеството – 118
Променливост (изменчивост, двоумене) – 8, 54, 261
Промяна в светлината и цвета на Луната – 105
Пространството – 115
Пълен (т.е. телесно наднормен) човек – 114
Пълнене и празнене на Луната– 4, 7, 14, 39, 69
Първия час на Понеделник – 34
Път (пътека) до Луната – 148
Пътуване – 11

Радвайте се – 256
Развращение (развращава) – 12
Разочарование – 39
Разстояние и промените в разстоянието между Земя , Слънце, 

Луна – 37
Разстояние Земя – Луна (в случая Учителя цитира данни на 

науката от онова време – бел.съст.) – 150
Разумното същество, което ръководи Луната – 53
Разчитайки на хората… – 147
Рамената (широчина) – 236
Растения (растителност) на Месечината – 132, 175, 232
Растенията на Земята – влиянието на Луната върху тях – 27, 39, 

49, 182, 211
Реалността – 113
Религиозни вярвания (религиозност, религия) – 47, 52, 55, 95 

(края на цитата), 174 (последно изречение), 206, 237

Савел – 8
Светлината на Месечината – промяна – 122, 158
Светло бъдеще – 186
Свещено отношение към всичко, чрез което Бог се проявява – 

240
Седем вълни/вериги, през които ще премине човечеството – 

118
Семейство, семеен живот – 95, 96
Скептицизма – 19
Слабостите – 63
Слава (думата слава) – 51
Слушане – 7
Слънцето – виж сборника Виделината на Слънцето
„Слънцето и Луната ще потъмнеят“ (според библията – тълку-

ване от Учителя) – 20, 32, 179
Скъпоценни камъни на Луната – 202
Смърт (мъртво нещо) – 12, 16, 71(края на цитата)
Собственост върху една Луна подарена от Господ – 115
Соломон (библ.) – 139
Спокойствие – 60
Сребро – 24 (края на цитата), 30 (органично сребро), 43, 81, 88 

(сребро в кръвта), 96, 119, 138, 167, 189, 191 (сребро в кръвта)
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Сребролюбието – 43
Стар човек – 2
Страх (страхливост) – 107
Студенината на Луната – 40
Студен пояс между Земята и Месечината – 18
Студенина (хладина) в човека – 128
Съветите (съветване) с вътрешната Луна в човека – 201 
Съвършения човек – 73
Създаване на Луната (една от причините) – 29, 58 (в кой ден е 

създадена)
Съобщения с Луната (комуникации, контакт с лунните жи-

тели и/или Луната) – 11, 71, 72 (края на цитата), 200, 222, 
263(радиоприемник към Луната)

Сън (спане) – 39, 130, 132 (средата на цитата)
Сърце – 4, 5, 39, 128, 169, 241
Състояния (смяна на състоянията) – 114
Същества на Луната (лунни жители) – 71, 72, 75, 213, 232, 259

Тегло (според светската наука) на Земята и Луната – 166
Температура на Луната – 174
Трансформатор на Слънчевата енергия е Луната – 205, 224
Турци (Турция) – 24 (поговорка) 54, 58
Тъмна (невидима) планета между Земята и Слънцето – 47 
Тъмните нощи на Христос (времето Му за молитва) – 38

Ум (човешкия ум) – 1, 39, 47, 49, 50, 99, 128, 169, 177, 204, 205, 
206, 242

Условия на Земята преди милиони години – 29
Умствено упражнение (визуализация, мисловна „маневра“) – 23
Учените (светски учени, научен свят) – 16, 69, 70, 75, 104, 108. 

132, 166, 244 (теориите на науката)

Фа (тонът фа) – 143, 225
Фантазия – 97, 261
Фламарион – 72

Формула за лечение на зъб (само за ученици) – 59

Хората в миналото са живели на Луната – 75
Хора на въображението – 24
Хората – 163
Храмовете на бъдещето – 64
Христос – 15

Цветове (здравословни и нездравословни) – 82
Цигулката – 246
Църква – 32

Челото на човека – 168, 201 (месечина на челото)
Черен дроб – 193
Число на илюзии – 188
Чистене, чистота (пречистване, очистване) – 88, 105, 119 (края 

на цитата), 121, 132, 190, 227
Чистилище – 232
Чистият разум – 221
Човекът като малка, микроскопична вселена – 45
Човешката любов – 180

Щастието – 152
Юда – 188
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ЧИСЛА (цифри) част от показалеца

Единицата – 227, 252
Числото 2, двойката (число на Луната) – 227, 252, 253
2 часът (за 02.00ч. на часовника) – 250
Числото 4 – 86
4 часа̀ от денонощието (за 04.00ч. на часовника) – 250
4 пъти в месеца промяна в ума на хората със силно лунно влия-

ние – 177
Четвъртия ден от Сътворението – 238
12 разговорни езика, за да отидем до/на Луната – 134
Родените на дата 13-ти – 61
13 месеца, 13 луни в годината – 117
13 новолуния в годината – 157
14 дни – 4, 6
- 150 градуса (под нулата) на Земята след 500, 600 милиона го-

дини – 210
19 колебания в движението на Земята – 47
Числото 19 – 12
23° отклонение на земната ос – 47, 111
250 грама маса/тежест на човека, ако е на Луната – 162
26 дена неизпълнение на обещаното от хората със силно лун-

но влияние – 177 
27 дена и няколко часа (за реализиране на Лунно желание) – 68
- 270 градуса (под нулата) температура на Луната – 174 (Учи-

теля цитира светската наука)
28 дена – 5
33 сребърника – 188
75% намаляване на злините/нечистотиите благодарение на 

Луната – 146
75% от изклченията се дължат на Луната – 111
След 2100 години – 122
След 25 000 години път (пътека) до Луната – 148 
25 000 години – 148

75 000 години – 148
„Хиляда и една нощ“* – 197, 232
Сто хиляди души (жители) на Луната** – 78, 210 
144 хиляди човека*** население на Луната – 125**** 
500 000 000 (преди петстотин милиона години) – 146
6 000 000 000 000 000 000 000 – 46
740 000 000 000 000 000 000 – 46

* Често използвана метафора от Учителя
** Учителя дава приблизителен брой – бел.съст.)
*** Жители
**** Предание, мит или окултна истина от миналото. Това не е 
твърдение на самия Учител и следва да се прави разлика, когато той 
изнася Истината, и когато цитира някой или нещо друго. В контекста 
на настоящия цитат Учителя Беинса Дуно цитира „едно старо преда-
ние“ – бел.съст.)
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Съкращения:*

НБ –  Неделни беседи (1914 – 1944)
СБ –  Съборни беседи (1906 – 1944)
БС –   Беседи пред сестрите (Четвъртъчни беседи)   

(1917 – 1932)
ООК –  Общ Окултен клас (1922 – 1944)
МОК –   Младежки Окултен клас (Специален клас)  

(1922 – 1944)
ИБ –  Извънредни беседи (1897 – 1944)
КД –  Клас на Добродетелите (1920 – 1926)
МС –  Младежки събори (Съборни) (1923 – 1930) 
РБ –  Рилски беседи (Съборни) (1929 – 1944) 
УС –  Утрини Слова (1930 – 1944)
ПС –  Последно Слово (1943 – 1944)
  Съществуват и Беседи (разговори) пред   

Ръководителите (БР)

* Относно различията в заглавията и/или съдържанието 
при издаването на някои беседи: Посочените различни заглавия 
се отнасят за съдържанието на една и съща беседа. Тези, както и дру-
ги различия са получени при стенографирането и/или издаването на 
беседите по времето на Учителя, или в по-късен период.
 Беседите/Лекциите на Петър Дънов са стенографирано говорно 
Слово. Стенограмите на беседите са написани, дешифрирани/раз-
четени, коригирани и/или редактирани и публикувани от различни 
последователи на Учителя по различно време, както и от различни 
издателства с некомерсиална или комерсиална цел. На това се дъл-
жат различията, както в някои заглавия, така и в съдържанието на 
част от беседите. Съставителя в този, а и другите сборници е съблю-
давал за запазването на автентичността и оригиналността на Слово-
то, дадено в стила, изказа, словореда и вида, характерен за Учителя 
и записан от стенографите. В случая дигиталния базов източник, 
чрез който са съставени томовете Свещени Методи е сайта: www.
petardanov.com. – бел. съст.

СЪДЪРЖАНИЕ:
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