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ПЪРВА ЧАСТ – КЪМ БЪЛГАРИНА 
 

Бъдете силни, защото Бог живее във Вас! 

Учителя 

 

„Може още докато съм на земята, а може и като замина на ония 

свят, но ще накарам всички българи да познаят Бога. Това е моята 

задача: да науча българите да се кланят на Живия Бог, който е дал 

всички блага, да разберат смисъла на живота, да придобият 

истинската култура. Седем пъти ще ги прекарам през огън, но ще 

станат истински човеци, носители на новата култура.“ 

„За ония, който вижда разумността в природата, не може да 

става въпрос дали съществува Бог или не. Аз считам да светотатство 

да се разисква въпроса за съществуването на Бога. Смешно е мравките 

да доказват дали съществувам аз или не. По отношение 

съществуването на Бога човешката философия е мравешка. Когато 

хората представата да спорят има би Бог или не, тогава светът ще се 

оправи. Първата работа на човека е да се освободи от всички лъжливи 

учения на миналото и сам да се убеди по вътрешен път, че Бог 

съществува.“ 

„Богомилите сега идат отново. Животът минава в нова фаза. Ако 

българският народ приеме това учение, ще стане велик народ. Ако не го 

приеме – ще пропадне.“ 

„Богомилите са сегашните ученици на Бялото Братство.“ 

„Моята задача е да ви предам Божественото учение. Вашата 

задача, като ученици, е да го предадете на българския народ. Задачата 

на българския народ е да го предаде на другите народи. Аз отговарям пред 

Бога, ако не изпълня задачата си. Вие отговаряте, ако не предадете на 
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българския народ това Учение. И българският народ отговаря пред Бога, 

ако не предаде Учението на другите народи.“ 

„По какво се познава идването на шестата раса на земята? – По 

особеното лазурно сияние, което се забелязва на небето по целия 

Балкански полуостров. Това сияние е резултат на особени психически 

влияния, които действат в пространството и променят даже 

атмосферата. Това показва, че целия разумен свят, всички разумни 

същества, усилено работят и пречистват както физическата, така и 

духовната атмосфера на земята. Те създават добри условия за растене, 

за развитие и за работа на хората. 

Не се страхувайте! Още малко и всичко ще се нареди, ще тръгне на 

добър път. Иде новата култура! Иде шестата раса! Иде Божественото 

в света!“ 

Учителя 

 

БЪЛГАРИНО! 

Отвори ушите си – и слушай! 

Отвори сърцето си и ума си, отвори душата си за Великото, което 

днес идва. Приеми със смирение, с радост и благодарност великата 

Божия благодат, която се излива над тебе, и която, ако я приемеш с 

готовност и използваш разумно, ще те направи да засияеш като слънце 

на земята – да станеш водач на народите, носител на светлината, 

проводник на Божественото, извор, през който протичат великите 

Божии блага за всички хора на земята. 

 

БЪЛГАРИНО! 

На тебе, чрез тебе се дава днес на цялото човечество Хляба -

Небесния, Божествения, насъщния Хляб на Божественото Слово – 

който единствен днес може да задоволи великия духовен глад на 
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всички будни или намиращи се пред пробуждане души, на всички 

търсещи души. на всички, които жадуват истински живот – живот в 

мир, в любов, в братство и единство, в Божествена чистота и красота, в 

хармония и разумност. 

 

БЪЛГАРИНО! 

Ударил е вече часът, за който Провидението те е избрало и 

подготвяло грижливо, внимателно, с бащинска грижа, от няколко 

хилядолетия насам – часът да разкриеш своите вътрешни духовни 

богатства, да направиш здрава, непосредствена, жива и съзнателна 

връзка с Божествения свят -извора на всички блага в живота – за да се 

излее обилно над тебе, и чрез тебе над цялото човечество, океана на 

великата Божия благодат. 

Ударил е вече часът – да се ликвидира със старото! Ударил е часът 

– да се тръгне по нов път! Ударил е часът – човечеството да влезе в 

Обетованата земя – да слезе Божието Царство на земята, да заживее 

човек разумно. 

Чрез тебе, българино, идва Великото в света! Чрез тебе идва 

Светлината в света! Чрез тебе идва Любовта в света! – Теб избра Небето 

да станеш, в днешните съдбоносни часове на човечеството, спасителен 

Маяк, който да привлече всички погледи и да отправи всички народи 

по верния път, към спасение и истинско добруване. 

При тебе, българино, слезе от безкрайните небеса Великият 

Учител, за когото Христос казва: „ И Аз ще помоля Отца си, и ще ви 

даде друг Утешител, за да пребивава с вас до веки...Той ще ви научи на 

всичко и ще ви припомни всичко, което съм ви говорил“. 

Ев. Йоана, гл. 11:16, 26 

 

Дойде в България Великият Учител! 
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И донесе – за нас, за света, за всеки човек – Божественото Слово – 

великата организираща творческа Сила, която ще направи всичко 

ново, която ще създаде новия свят – свят на мир и любов, на братство и 

единство, на свобода и красота, на истинска разумност – свят, в който 

ще царува Доброто, свят, в който ще царува Любовта! 

Никой народ, никой човек на земята не е лишен от възможността 

да вземе участие на великата Божествена Трапеза! Всички са поканени, 

за всички има място, на всички се предлага Небесния Хляб – 

Божественото Слово – което, чрез България, чрез българския език, ще 

се разлее по земята, на всички езици, сред всички народи, и което ще 

насити глада и жаждата на всички човеци, които го приемат, на всички, 

които жадуват за доброто, които търсят доброто, разумното, красивото. 

Ето – на всички вас, на всички, които приемат, на всички, които 

имат доброто желание и добрата воля – се дава възможност да вземат 

участие във Великата Симфония, която започва, която е вече 

започнала: да заемат своето място в изграждането на Новото, на 

Великото, за да се изпълнят самите те със светлина и сила, с красота и 

величие, да станат извор, проводник на тези Божествени блага, които 

да разнасят, да раздават навред – за спасение, просветление и 

обновяване на всички жадуващи души. 

Лесно ли е да се отиде до Новото, до Великото, да се приеме 

Новото – великото и красивото? 

И лесно е, и трудно е, едновременно. 

Ако ти си се хванал и се държиш здраво за материалното – за 

външното, временното, физическото – и мислиш, че то е единствено 

реалното, че нищо друго не съществува; 

Ако ти не желаеш да погледнеш, да отправиш погледа си по-

надалече, по-нависоко и по-дълбоко в себе си и във всичко, което те 

заобикаля; 
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Ако ти не си способен, не желаеш да направиш и най-малката 

жертва за нещо повече от всекидневното, за нещо, за някого вън от себе 

си – за тази светлина и красота, за тази велика Любов, за този велик 

Живот, които те очакват, които ти се предлагат; 

Ако ти живееш само за себе си, ако ти си се ограничил в кръга на 

своите лични интереси, в кръга на материалното, в кръга на егоизма, 

доволен си от този си живот и не желаеш нещо повече, нещо по-хубаво, 

по-красиво и възвишено – тогава е трудно, много е трудно да бъдеш 

докоснат от Новото, да възприемеш Новото, да се обновиш и 

подмладиш – да засияеш в светлината и красотата на новия живот... 

Но ако твоята душа копнее за нещо по-хубаво от това, което е било 

досега, ако ти желаеш доброто – истинското добро – както за себе си, 

така и за всички твои братя и сестри на земята;  

Ако ти разбереш, почувстваш, съзнаеш, че няма нищо на света, че 

няма нищо в живота, което да е по-велико, по-могъщо, по-необходимо, 

по-скъпо, по-спасително от Любовта; 

Ако ти можеш да направиш необходимото усилие да се издигнеш 

над тъмната заледена сфера на изключително личния живот; ако ти 

можеш да направиш нужната жертва – да дадеш нещо от себе си – за 

да получиш в замяна всичко; да направиш решителна крачка, да се 

определиш ясно и категорично – за Новото, за великото и красивото, 

за Божественото-тогава е лесно, много е лесно да влезеш в буйния, в 

свещения, в Божествения поток на Любовта, да се отворят духовните ти 

очи и уши – да видиш и чуеш това, което „око не е видяло и ухо не е 

чуло“ – да заживееш в това, което не можем да изразим, не можем да 

наречем другояче освен – небесна Симфония на живота. 

Или ти мислиш, че всичко това не съществува? Или ти мислиш, 

че това са само празни илюзии, неосъществими блянове, мечти, по 

нещо, което е неосъществимо на земята, което не е присъщо на 
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човешката природа, която, според тебе, представлява и завинаги ще си 

остане в основата и в същността си нещо животинско? Или ти мислиш, 

че човек е наистина животно и завинаги ще остане такова, че „човек за 

човека е вълк“ и че вечният закон на нашия земен живот е 

безпощадната „борба за съществуване“ – вечната борба на всички 

против всички? 

******* 

 

Съществува Великото и Красивото! Съществува Свещеното, 

Божественото! Съществуват великата Любов, великата Мъдрост, 

великото Знание! Съществува този велик нов Живот! 

Той е тук, у нас, в нас – в душите ни, в сърцата ни, в умовете ни -

като велика Реалност, като безценно Съкровище, като свръхмощна 

сила, пред която бледнеят като сенки, като измамни миражи, всички 

земни сили, всички земни ценности, всички земни блага и богатства. 

Този, който е видял с очите си, този, който е почувствал с душата 

си, със сърцето си Новото, той знае, че това е свещен трепет, свещено 

опиянение на любещи души, които са навлезли в атмосферата на нещо 

необикновено, на нещо неземно, на нещо невероятно красиво, на нещо 

неизразимо на нашия обикновен човешки език... 

Съществува този велик живот, съществува тази велика красота, 

съществува това свещено, Божествено единение на душите – 

съществува Любовта!.... 

Съществува туй на земята, при нас, в нас, като една велика 

Реалност, както една безгранична Божествена Сила, като един мощен 

заряд, комуто предстои да обнови света – да запали във всички сърца 

огъня на Любовта. 

Трудно е, непозволено е дори да се говори за Свещеното... 
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Очите, които са го видели, с благоговение, със смирение се 

затварят пред неговата ослепителна, неземна светлина; устата с трепет 

тихо шепнат слова на благодарност; душата мълчаливо се опива от 

неговата неизразима красота... 

А ще го видят още мнозина. Ще го видят всички, които пожелаят 

това. Ще го приемат в себе си, в душите си и в сърцата си всички, които 

тръгнат по пътя към него, които пожелаят и решат да служат на Бога – 

на Великата Разумност, на Великата Любов, на Великата Реалност – на 

Това, което ни дава сила и живот: светлината и топлината, въздуха и 

водата, хляба и плодовете, и всичко, всичко. На Това, което ни дава 

Любовта... 

Защото Бог не е туй, което хората в досегашното си земно 

ограничение си мислят и представят. Великата Реалност вече навлиза 

в нашия земен живот и ще даде възможност на всички искрено 

търсещи, жадуващи Истината, да познаят, че БОГ Е ЛЮБОВ, БОГ Е 

МЪДРОСТ, БОГ Е СВЕТЛИНА! 

Бог е Великата Разумност, което е създала, изпълнила е с живот и 

непрекъснато храни, поддържа и управлява Вселената – милиардите 

светове, милиардите слънца и планети. 

БОГ Е ВСЕОБГРЪЩАЩ! 

Клетката в твоето тяло съществува, защото ти съществуваш. Тя 

живее от твоя живот, храни се от твоя живот. Твоето сърце е, което 

тупти непрестанно за нея – да я храни! 

По същия начин – и ние живеем в Бога, чрез Бога и от Бога. Ний 

сме само малки клетки в Божествения организъм, частици от Неговото 

Тяло: „В Бога ний живеем, движим се и съществуваме“. 

Частта не може да отрече, да се противопостави на Цялото. 

Клетката не трябва да си въобразява, че Цялото, че целият Божествен 
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Организъм не съществува. В нас тече животът на Бога. Чрез Него, с 

Него и в Него ние живеем. Без Него ний сме мъртви... 

 

БЪЛГАРИНО! 

Не мисли, че смисъла на живота, че същественото, най-важното в 

него е яденето и пиенето, удоволстването – неограниченото 

използване на земните, на материалните блага. 

Всеки е свободен да мисли и да постъпва както желае, но тези, 

чийто поглед е спрял изключително върху материалното, земното, 

тези, които в яденето и пиенето, в удобствата и развлеченията, в 

охолството. в материалните блага намират смисъла на живота, те не ще 

имат дял, те много по-трудно ще се приобщят към великата вълна на 

новия живот, който носи в себе си и изисква от хората по-високи, по-

тънки, по-нежни вибрации, правещи ни способни да възприемем този 

възвишен нов живот, идващ от Безкрайността, от съвършените светове, 

от безграничния Космос... 

Нужно е да се отворят очите ни, духовните ни очи. за да видим 

великата, непреходната Реалност. Нужно е, преди всичко, да разберем, 

да осъзнаем, че ние не сме само материални, физически същества, а че 

физическото, тялото в нас, е само носител, оръдие, средство за изява на 

нашето истинско „Аз“; че ние сме души, че ние сме духове, надарени с 

ум. сърце и воля, надарени със съзнание, надарени с творческа мощ. че 

нуждите на нашето истинско „Аз“ са в известно противоречие с 

желанията и стремежите на нашето физическо естество, и че в 

правилното хармониране, в правилното съотношение между тях – а 

именно в надмощието на духовното над физическото, на Духа над 

плътта, на разума – над слепия неразумен животински инстинкт, се 

крие възможността за нашата истинска, пълна, цялостна изява, на 

нашата еволюция, за нашия напредък, за нашия истински нов живот. 
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Велики блага, велики възможности, велики дарби се крият във 

всяка човешка душа. Но ний сме ги забравили, ний сме ги изоставили, 

ний сме ги затрупали в праха и нечистотиите на едно временно, 

ограничено, сляпо и неразумно съществуване. Ний сме се върнали 

назад, отклонили сме се от правия път на живота, изгубили сме 

първоначалния си Божествен образ. 

Спомнете си митологията: пред властния магически жезъл на 

земната изкусителка – Цирцея – хората, човешките души, са 

превърнати в свини. Те са забравили кои са, те са забравили какви са, 

те са забравили откъде идат и за какво са дошли на земята, те са 

забравили своя Божествен произход, те са забравили, че са души, че са 

човеци – те се мислят за свини, те са заживели със съзнанието, ча се 

свини, че не се нуждаят от нищо друго, освен от ядене и пиене, и се 

чувстват доволни от изобилната храна, която им се предлага в тяхната 

кочина... 

Това е истинското лице на днешния земен живот. Митологията е 

права. В нея са скрити великите духовни истини на живота, в нея 

можем да разкрием всички тайни, в нея можем да намерим отговора на 

всички неразрешени досега задачи на човека и човечеството. 

Потъналият в материалното, завладеният от съзнанието, че той е 

само нещо материално, нещо физическо човек – човекът, за когото 

животът на индивида е само краткотрайно мъждукане, завършваща с 

една абсолютна нула, т.е. с пълно унищожение – този човек е изгубил 

способността да погледне нагоре, той е изгубил съзнанието за своята 

Божествена същност, за своето безсмъртие – за безкрайното величие 

на своята душа, за безкрайното съвършенство, което му предстои: 

той—живата човешка безсмъртна и Божествена душа – я е принизил в 

съзнанието си до състоянието на поменатото животно: мисли само за 

ядене и пиене, мисли, че е само животно и че нищо повече, нищо по-
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реално от това на земята не съществува. По този начин той, повече или 

по-малко, прекъсва връзките си, затрупва пътищата, по които идат към 

него великите богатства на далечните светове, на безграничния 

Космос, на Бога. Той се лишава от великите духовни блага, той се 

лишава от великата Любов, от великото Знание, от великия Живот... 

Какво му е нужно на животното – на превърналия се в животно 

човек? – Да яде и да пие. Да живее при най-големите възможни 

удобства. Да задоволи своите лични, дребнави амбиции… Властна е, 

могъща е, като че ли безкрайно силна е земната Цирцея! Всички хора 

на земята, кой повече, кой по-малко, се намират под нейната власт. 

Загубили сме, забравили сме Божествената връзка, отклонили сме 

се от правия път, влезли сме в безпътицата на блудния син от притчата, 

живеем със съзнанието само за временното, което — в определен 

смисъл – е нереално, като бързолреходно. И само от време навреме, в 

редки случаи, дочуваме гласа на Божественото в нас, което ни напомня 

– какво сме ний всъщност, откъде сме дошли, какво бъдеще ни очаква, 

какво ни предстои и за какво, преди всичко друго, трябва да мислим и 

работим, към какво трябва да се стремим... 

Дигни очите си нагоре! 

Виж небесата сини! 

Виж небесата звездни! 

Това е твоят Бащин Дом! 

Това е твоето истинско жилище, това е твоето истинско Отечество, 

о, душа човешка! 

За да се подготвиш за него, именно, си слязла ти тук на земята, 

във великото Земно Училище, да получиш нужните уроци, да 

придобиеш нужните знания. да развиеш, да проявиш безкрайното 

богатство, безценните дарби, скрити в тебе, за да можеш пълно правно 

и с достойнство да заемеш своето място в Царството на Небесата. 
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За да се разтвори пред теб безграничния Космос! 

За да летиш с крилата на светлината, с крилата на мисълта, от 

планета на планета, от слънце на слънце, от галактика в галактика. 

Безкрайността на необятния Божи свят те очаква тебе, 

безсмъртната човешка душа. дъщерята на Бога, наследницата на 

Неговото Царство. 

Ето какво е човекът! 

Ето с какво съзнание той трябва да живее! 

Ето към каква цел той трябва да се стреми! 

Това е неговото бъдеще и, за да може с твърди стъпки да върви 

неотклонно към него, той трябва да отхвърли хипнозата на земната 

Цирция, да се освободи от лъжата, че е само едно материално земно, 

физическо същество. 

Човекът, новият човек, трябва да заживее със съзнанието, че е Син 

Божий, че е безсмъртен Дух, дете на Бога, и че нему принадлежат 

Вечността и Безкрайността. 

Това, което притежава Бащата, то е едновременно достояние и на 

сина… 

******* 

 

„Като говорим за културата на онзи свят, подразбираме всички 

разумни Същества, които са завършили своето развитие преди 

милиони години още, и днес управляват целия Космос. 

Всички светове и слънца са училища, университети на природата, 

където се учат съществувата от целокупната човешка раса, от която 

хората на земята са само една малка част. 

Като схваща ония космичен път и своето отношение към 

космичното човечество, човек посреща смело изпитанията на земята, 

научава всичко, черпи ценни познания и жив опит. 
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Пред вас стои една велика задача. Цялата Вселена, със своите 

слънца и планети е една Велика Школа, която трябва да минете. Вие 

трябва да изучавате всички предмети в тази Школа и да се 

възпитавате от тях. 

… В шестата раса човек ще може да посещава планетите и 

Слънцето. Там ще учи в университети и ще се връща. На Слънцето 

живеят интелигентни Същества, които излъчват известни енергии и 

ги пращат на земята. Каква интелигентност имат тези Същества, че 

пращат енергия не само на нашата земя, но и на другите планети! 

… Бъдете уверени, че в света иде нещо много хубаво, Такова, 

каквото човечеството досега не е видяло. 

Ако взема сега да ви разправям какво има на Сириус, каква култура 

същества в Плеядите, Голямата мечка, Орион, какви същества има в 

Млечния път, в тия милиони и милиарди слънчеви системи!... Сега вие 

седите и казвате: „Какъв смисъл има всичко това?“ Ако бих взел на 

крилата си като някой ангел и ви занеса горе, ще кажете: „Имало смисъл 

да се живее“... 

Обърнете вечер погледа си към звездите. Това е великото бъдеще, 

което ви очаква. Всичко това ще го пребродите. И като живеете по сто 

милиона години във всяка слънчева система – а те са милиони слънчеви 

системи – пак ще се срещнем и ще разправяте Великото, което сте 

видели.“ 

Учителя 
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І. УЧЕНИЕ ЗА ЖИВОТА. 

Когато на самозабравилия се всред земи условия и ценни блага 

човек ний сочим небесата, когато отправяме към спящите души зов за 

пробуждане, това съвсем не значи, че ние се откъсваме или предлагаме 

на когото и да било да се откъсне, да се абстрахира от заобикалящата 

ни земна, всекидневна действителност и да заживее в някакъв свят на 

илюзорното. 

Не! Великото учение, което Учителя донесе, безграничната 

Мъдрост, Светлина и Любов, които Небето чрез Учителя ни изпрати, се 

отнасят именно и преди всичко за този наш земен, всекидневен живот, 

за тази заобикаляща ни всекидневна действителност, за тия задачи, 

трудности и препятствия, които имаме да решаваме и преодоляваме 

тук, на земята. 

Великото учение е затова велико, защото то не пропуска, не оставя 

без внимание и най-малката подробност за земния живот на човека. Че 

това е така, всеки може да се убеди като разтвори страниците на живото 

Божествено Слово – беседите и лекциите, които Учителя ни остави, 

които Той завеща на нас, българите, и на цялото човечество. 

Великото, Божественото, Новото учение е учение на живота! За 

този, земния, всекидневен живот, защото в него ние растем, в него ние 

решаваме задачите си, в него ние се подготвяме за великото бъдеще, 

което ни очаква. 

Този, който не е стъпил здраво на земята, той не може да лети в 

небесата. Ние живеем в този свят и не можем да се абстрахираме, да се 

отчуждим от него. Още повече, че фактически, няма „този“ и „онзи“ 

свят, няма този и онзи живот. Този онзи свят са едно. Животът в този 

и в другите светове са едно: това са само стъпала на безкрайната 

Божествена стълба на живота, които са еднакво важни за развитието на 

човека. 
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Затуй всичко, което ни заобикаля, всичко което съществува на 

земята, ни интересува. Защото то е нашето предметно учение, в него е 

включена задачата на нашия земен живот, без чието разрешаване ние 

ще бъдем неспособни да продължим пътя си нагоре, да следваме пътя 

на нашето развитие. 

Учителя ни учи преди всичко как да живеем разумно именно тук, 

в нашия земен живот. Той ни учи как да се справяме с нашите 

всекидневни, обичайни за живота затруднения, как да преодоляваме 

нашите слабости и недостатъци, как да решаваме нашите земни 

задачи. Хиляди и десетки хиляди са правилата, съветите, напътствията, 

законите на природата, към които той насочва внимание, с оглед да 

влезем в потока, в течението на разумния живот, да заживеем 

естествено и свободно, в мир и хармония със себе си и със света, сред 

изобилието, пълното физическо и духовно здраве и вечната младост 

на духа, които носят Разумността и Любовта. 

Учителя, в своето учение, в своите беседи и лекции, разрешава 

въпросите на живота. Хиляди и милиони са тези въпроси, защото 

животът на всеки човек на земята представлява специална задача. Във 

всеки отделен човешки живот, покрай общото, еднаквото с живота на 

другите, има и нещо специфично, нещо само нему присъщо. А 

великото Учение е затова велико, защото отговоря на всички нужди, на 

всички задачи, на всички въпроси, които се явяват или могат да се явят 

пред човека, пред всеки човек, по пътя на неговия земен живот. 

Затова Учението е велико – защото не оставя нито един тъмен 

ъгъл, нито една най-незначителна на пръв поглед подробност на 

земния ни, физически и духовен живот, без внимание – без да хвърли 

светлина върху нея, без да решава това, което напразно бихме се 

опитали ние да решим, лишени от такава светлина. 
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Божественото, Великото, Новото учение, което Учителя донесе е 

всеобгръщащо: то ни учи как да се напълним с физически и духовни 

сили, то ни учи на правилно, разумно отношение към природата и към 

всичко съществуващо в нея, то ни учи как да се справяме с всички 

всекидневни затруднения, спънки, болести, слабости, недостатъци в 

нашия живот; то ни учи как да изправяме нашите погрешки, то ни учи 

как да решаваме всички задачи в нашия живот – от най-малките до 

най-големите. 

Учението на Учителя затова е велико, защото няма област в 

човешкия живот на земята, индивидуален и колективен, физически и 

духовен, идеен, политически и стопански, върху които Той да не 

разлива обилна светлина. 

Възпитанието на подрастващите поколения, самовъзпитанието 

на възрастните, разумното хранене, влиянието и ползата от 

различните видове храни, разумното и правилно дишане, 

използването на слънчева енергия, разходки, екскурзии в планината, 

правилната употреба и използване на водата, отношенията между 

хората, между мъжа и жената, между силния и слабия, напредналия и 

изостаналия, всички, всички безброй въпроси от живота на индивида 

и колектива, намират във Великото Учение своето правилно 

разрешение. 

Учение за живота е то – хляб наш насъщен, всекидневен и 

необходим, като въздуха, като водата и светлината. 

За да можем да влезем в мощния поток на това Учение, за да се 

ползваме от общите блага, съдържащите се в него, и така да 

възвеличим, да направим здрав, разумен, успешен, щастлив нашия 

живот, необходимо е едно – да четем беседите на Учителя и – да 

прилагаме всичко това, което Той ни учи. Защото Великото 

Божествено Учение е учение на приложението, на опита, на живия 
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живот. То не е учение на суха схоластика, на вкостенели догми, на 

безсмислени, безсъдържателни и безполезни спорове. 

Опитайте го – казва Учителя – както хляба се опитва, както водата 

се опитва, както плодовете, както въздуха и светлината се опитват, и 

тогава вярвайте. 

Опитайте го – изяжте този плод и сами ще се уверите в неговото 

благодатно действие. 

Теорията винаги ще си остане теория, докато не се приложи, 

докато не се опита в живота. Неприложената теория, неприложеното 

знание не ни ползват. 

Новото учение е учение на приложението, на живия опит. 

И когато ние го посеем в душите си, в сърцата си и в умовете си, 

когато го възрастим с постоянен труд и грижи, ние ще берем обилните 

плодове на новия живот. 

Да се освободим от робството на тъмните сили в живота, да влезем 

в светлината и радостта, на любовта, на щастието, да влезем в Божието 

Царство на духовното и материалното изобилие, тук, на земята; да 

заживеем в братско единение с всички души, с всички народи; да 

зацарува мир и благоденствие, да се разцъфти великата нова култура 

на земята – това е голямата задача, която днес разрешава Новото 

Учение. И всеки буден човек, всяка жива душа, която се ориентира към 

доброто, трябва да внесе своя скромен дял в разрешаването на това, от 

което зависи бъдещата съдба на цялото човечество и на всеки човек 

поотделно. 

Ако приемем – ще се възвеличим! 

Ако приемем – ще израстем и ще се разцъфтим! 

Ако приемем – ще дадем плод обилен, Божествен, райски – плод, 

който ще насити, ще задоволи глада и жаждата на човешката душа. 
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Ако приемем и приложим – ще се разтворят пред нас вратите на 

изгубения до сега земен рай – Великото Царство ще слезе тук долу на 

земята, както е горе, на Небето. 

Бог ни призовава! 

Бог призовава всичко човешки души на влязат в Неговото Царство 

– в живота на съвършената пълнота и красота, в живота на небесната, 

Божествена хармония, в живота на вечната радост и вечната светлина 

– в живота на Любовта. 

******* 

 

БЪЛГАРИНО! 

Три пъти досега в историята на човечеството твоят народ, твоята 

Земя, България – България на планините, България на Рила, Родопите, 

Пирин и Балкана – е ставала огнище на Божественото, огнище на Нова 

цивилизация, на Нова култура. 

Първо, във времето на Орфей, на този Велик Учител на 

човечеството; 

– Тук бе съсредоточено Божественото Знание, Божествения 

Живот, Божествената Култура, които оттук, от Окултната Школа на 

Орфея, с център на Рила и Родопите, се разнесоха тогава в целия 

Средиземноморски свят и създадоха величието и мощта на античната, 

на тъй наречената Древногръцка Култура, от които източници 

човечеството никога не е преставало да черпи. 

Второ, във времето на Богомилството, във времето на Великия 

Учител, Боян Магът, княз Вениамин, синът на Симеона – основател, 

вдъхновител и ръководител на Богомилското движение, макар гонено 

и преследвано от огън и меч, макар прокудено от България по всички 

страни на тогавашна Европа, то пак изигра своята роля въпреки крайно 

неблагоприятните тогавашни условия, като даде началото на редица 
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Духовни реформаторски движения, като Розенкройцерското братство, 

Чешкото Братство, Илюминатите и други, чрез които се запалиха 

първите искри на Ренесанса, в резултат на което се получи 

съвременната европейска и световна култура. 

Днес за трети път от Българската земя, чрез българския народ, при 

който слезе Великият Учител, чрез донесеното от Него Божествено 

Слово, се разгарят, се разнасят по всички страни на света искрите на 

освобождението, на Обновлението, на Спасението. 

За трети път България е в Златния си век – източник на светлина 

и красота, на Божествено знание, на Божествена любов, на Божествена 

истина – за всички народи по света. 

Оттук, чрез словото на Учителя, чрез Божественото слово, идва 

Спасението в света. 

Сега светлината е толкова голяма, че абсолютно невъзможно е, 

каквато и да било земна сила да се противопостави, да я угаси и 

унищожи. Нищо земно, нищо човешко, никаква вражеска сила адска 

днес не е в състояние да загаси буйния Огън на Божественото Огнище, 

което гори с всичките си Сили – тук в България, и пламъците на което 

се разнасят вече по всички страни, всред всички народи на земята; – За 

да пламне, да загори, да засияе цялото човечество в Божествения Огън 

на Великата Любов, в Божествената Светлина на Великата Разумност и 

на Великата Истина. 

В Братско единение, в Мир и Хармония, за всички хора, всички 

народи на земята да заживеят в Новия живот, в Новата култура, която 

иде. 

Някога в миналото, условията бяха други. Някога в миналото 

Злото имаше надмощие, злото управляваше, ръководеше света – 

нашия земен живот. Някога злите хора бяха силни, а хората на Доброто 

бяха слаби. Затова Божественото не беше прието от хората. В лицето 
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на Орфея, Божественото беше разкъсано от кръвожадните Вакханки. 

последователки на тъмното учение, врагове на Светлината и 

Красотата, призоваващи човека само към грубите земни наслади и към 

егоистичен живот, себичен живот. 

Затова и Богомилството беше разгромено, разпръснато и 

унищожено с огън и меч върху кладите на средновековна Европа. 

Затова и евреите не приеха Христа – не приеха Любовта; а тези, 

които Го приеха – народите на съвременната бяла раса – Го приеха 

само на думи, по форма. Нарекоха се Християни, а учението на Христа 

не приложиха... 

Днес вече е друго! 

Колкото и силно, колкото и могъщо и непобедимо да изглежда все 

още злото на земята, неговите дни са вече преброени. Близо е вече 

неговият край – близо е краят на неговото надмощие. Страх изпълва 

вече всички тъмни сили – те вече предчувстват своя край, те виждат 

своето близко поражение... 

Отсега нататък силата минава и все повече и повече ще минава 

към страната на Доброто. Занапред добрите хора ще управляват, а 

злите ще се подчиняват и служат. 

И ЗЛОТО ЩЕ БЪДЕ ВПРЕГНАТО ДА СЛУЖИ НА ДОБРОТО! 

Антихрист ще се преклони пред нозете на Христа! Това вече става 

днес постепенно пред очите на всички – на тия, които виждат и 

гледат.../ Чети по тоя въпрос „Чудесата на Антихриста“1 от Селма 

Лагерльоф2, пред която се е разкрило в пророческо видение бъдещето/. 

                                                 
1 Лагерльоф, С. Чудесата на Антихриста. Победа, С, 1920. 
2 Селма Отилиа Лувиса Лагерльоф (1858 – 1940) е шведска писателка, която през 1909 

става първата жена, спечелила Нобеловата награда за литература. През 1897 г., след 

като пътува със Софи Елкан до Италия и Сицилия, Селма Лагерльоф написва 

„Чудесата на Антихрист“, социален роман за Сицилия. 
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Такава ще бъде крайната равносметка – такъв ще бъде 

окончателния баланс на тази хилядолетна борба между двете 

враждуващи сили в света. Такъв ще бъде резултата от предстоящите 

събития съдбоносни, които се надигат над хоризонта на близкото 

бъдеще и в скоро време ще се разиграят на световната сцена… 

„Ликвидация на века“, „второ пришествие“, „краят на света“ – 

указани в Апокалипсиса са сега. Сега са, сега предстоят най-

съдбоносните събития в историята на човечеството. 

„Ликвидация на века“ – ликвидация на злото, на кармата, на 

тежките задължения, произлизащи от страшните престъпления, от 

пролетите потоци невинна кръв, от неправдите, насилията, 

жестокостите вършени от безумието на станалия оръдие на злото 

човек, през дългия низ на многовековната му история. 

Всеки ще плати за това, което е извършил. Няма точка на земното 

кълбо, нито пък под земята, където престъпникът да може да се скрие, 

да избяга от своето възмездие. 

„Второ Пришествие“ – второ идване на Христа, не вече като човек 

облечен в плът, във физическа форма, а като безгранична светлина, 

като безгранична любов, като велика разумност, като велик съвършен 

Божествен живот – в душите, в сърцата и умовете на Хората... 

Иде вече Христос! – Иде не да се роди втори път в яслите на 

Витлеем, а да се роди в недрата на всяка пробудена душа човешка, на 

всяка душа, която Го търси и която жадува за доброто. 

„Краят на света“ – краят на злото в света! Краят на насилието в 

света! Краят на братоубийството в света! Краят на проливането на 

човешка и животинска кръв, краят на лъжата, краят на робството, краят 

на омразата!  

Ще се примирят враждуващите сили! 

Няма да има вече врагове! 
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Великата любов ще превърне „враговете“ в приятели, в братя! 

 

БЪЛГАРИНО! 

Удари вече твоят час! 

Бог те зове – Христос те зове! Учителя, Божият Пратеник те зове, 

Бог те зове на подвиг! Зове те към Великото дело, което носи истинско 

освобождение на човечеството! 

Бог те зове – да станеш проводник на Небесните Сили, които ще 

превърнат тази земя в рай – ще сложат край на всяко зло: на войната, 

на омразата, на насилието, на лъжата, на глупостта и на заблудата 

човешка, за да се възцарят мира и братството, Любовта, Истината, 

Свободата и Разумността… 

Бог те зове – да се издигнеш над дребнавостите, над суетата и 

залъгалките на ежедневието. Да се издигнеш над празните интереси 

към лъжливите блясъци на световното жонгльорство и над световния 

шум. Да издигнеш съзнанието си високо над упадъчната, възвръщаща 

ни към тъмното и жестоко минало „музика“, идваща от изостанали в 

развитието си народи и индивиди; да потърсиш нещо по-сериозно в 

живота си от това – да гледаш с увлечение, с часове, и да смяташ за 

много важно нещо ритането на топката и това кой ще е „победил“. 

Бог те зове към нещо сериозно, към нещо важно, към нещо 

велико, към нещо съдбоносно, към нещо неотложно, защото времето 

го изисква: Бог те зове да приемеш в Душата си, в сърцето и ума си 

Небесната Светлина на Божественото Учение, донесено ни от Учителя, 

да заживеем в нея, да я приложиш в личния си живот, в отношенията 

си със своите близки и с всички живи същества, да усвояваш все повече 

и повече Божествената Мъдрост, съдържаща се в Неговото Слово, да 

проявяваш все по-пълно и по-съвършено Великата Любов, към която 

Той ни зове, за да се подготвиш за апостол, за носител и 
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разпространител на Светлината, на Свободата, на Мъдростта и 

Любовта, на хармонията и мира. 

Да направиш жива връзка с Небесата, от която ще протекат към 

теб мощни Божествени Сили, ще изпълнят Душата ти, сърцето ти, 

Волята ти и Ума ти и ще те направят способен да разнесеш по всички 

части на земята Божественото учение – за да пламне света в огъня на 

великата любов, в която ще изгори всяко зло, всяка неправда, всяко 

насилие, всяко робство, всяка лъжа. 

Бог те зове да дадеш пример с живота си – че може да се живее в 

Любовта, че може човек с радост да се жертва, че може човек да забрави 

себе си и да заживее за другите, да живее за един Висок идеал! 

Когато човек обича, когато Любовта изпълни сърцето му и заличи 

границите между душите, между народите, между „мое“ и „твое“, 

между човека и Бога. 

Това е твоят път! Това е твоята мисия! Това е твоята възложена от 

Небето задача в днешните съдбоносни за човечеството дни. Това е за 

пробудените души! То е за пробудените българи! То е за истинските 

българи! 

Учителя казва, че думата „българин“ произхожда от незапомнени 

времена. Че историята на българите обхваща много и много 

хилядолетия, обгърнати засега в тайната на неизвестността, и че 

съкровеното, истинското значение на думата „българин“ от гледището 

на Божествената филология значи: „човек, който търси и намира своя 

Велик Учител, за да приложи неговото Учение и да покаже на своя 

народ и на своя ближен как трябва да се живее.“ 

„Има два вида българи – по плът и по Дух. По плът са повече, а по 

Дух са по-малко.“ 

Българите по Дух – това са истинските българи. Те са добри, умни, 

честни и справедливи. Към тях, към истинските българи се отправя 
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Божествения зов. Към пробудените Души, към душите, които жадуват 

за красотата, за Свободата и Любовта. 

Спящите ще продължават да спят. А тия души, които се 

приближават към края на своя сън, Божественият зов, Божественото 

Учение ще ги пробуди. 

Станете! Събудете се! Отворете очите си! 

Вижте Великата Красота, Великата Мъдрост, Великата Любов, с 

които Нашият Небесен Баща е създал всичко, което ни заобикаля и 

цялата тази безгранична Вселена. 

Изпълнете се с радост и Благодарност за Великата задача, за 

Великата Благодат, която ви се дава – да станете съработници на Бога, 

да станете носители, проводници на Неговата Велика Любов, на 

Неговата Велика Мъдрост, на Неговата Велика Истина. 

Да станете разпространители на великото живо Слово Божие, 

слязло от Небесата и донесено ни от Учителя. 

Да станете носители на този Нов Живот, на тази Нова Култура, на 

тази нова ера, която е пред прага на нашите дни. 

Спящите ще продължават да спят. Тия, които не желаят да станат, 

които не желаят да отворят очите си, за да видят Светлината и 

Красотата, да приемат в душите си Любовта, те ще останат като 

далечни резерви на човечеството. 

За сега те няма да имат дял във Великото, което иде. Няма да 

вземат участие във Великия празник на Любовта. Ще дойде някога, в 

далечни времена, денят на тяхното пробуждане… 

******* 

 

Кратко е времето, оставащо за самоопределяне… 

Великият дележ е вече започнал. Наистина сме в „края на века.“ 

Наистина сме пред окончателната ликвидация на доброто и злото и в 
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нашия, в човешкия живот. Наистина сме пред „Деня на Съда.“ И всеки 

сам ще се определи – за Великото, или за обикновеното. За човешкото 

– за ограниченото, за егоизма, или – за Божественото, за Любовта. 

Който пропусне влака – Божествения Влак на Доброто, Великата 

вълна на еволюцията, на Любовта, която идва да подигне готовите и 

будни души – той ще изгуби добрите условия и ще има да чака 

подобен случай много и много години… 

******* 

 

БЪЛГАРИНО! 

На теб се проповядва Учението на Любовта! 

Ти трябва да приемеш Учението на Любовта! 

Ти трябва да приемеш Божественото Учение! 

Ти трябва да отвориш душата си, сърцето и ума си за великата 

Божествена, Космична вълна – вълната на Любовта, вълната на новия 

живот, вълната на Божественото, която идва да ликвидира с 

безлюбието и егоизма, с омразата и лъжата, с разединението и войната 

– с братоубийството. Тази велика Духовна вълна, която идва да 

претвори всичко в света, в този, в нашия земен свят; да направи всичко 

ново! 

Тази Велика Божествена Вълна идва с такава Сила, с такова 

напрежение, с такова могъщество, всеобхватност и всепроницателност, 

с такъв потенциал, каквито нашия беден ум не може дори да си 

въобрази. 

Тя идва, защото се изпълниха сроковете – защото е дошъл деня за 

нейното идване. И защото премного сме стояли вече тук, на нашата 

земя. под владичеството на злото – на тъмнината, на 

човекоубийството, на омразата, на разединението, на лъжата. Защото 

е дошъл часа на нашето освобождение от веригите на злото. 
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Тя идва да обнови земята, човекът, всичко. Тя идва да пречупи, да 

сломи злата Воля на всички, които упорстват, настояват, продължават 

да вървят по пътя на старото. Тя идва да очисти света, да измете всичко 

и всички, които спъват света, които спъват човечеството в неговия 

Възход. 

Тя засяга всеки човек, всеки народ, всеки ум, всяко сърце, всяка 

дума! 

От нея укриване, изплъзване, бягство, противопоставяне – няма. 

Тя ще те намери където и да си. С огън ще изгори тя твоите дрипели – 

дрипелите на твоето божество духовно, на твоята духовна нищета, на 

твоето себелюбие и егоизъм. Противопоставяш ли се, тя ще те изпрати 

много лесно вън от земята – тя ще те изпрати под земята. И там ще 

учиш ти урока си – страшния урок, който Съдбата носи за тези, които 

се противопоставят на Бога. 

Учителя каза, че всички, които не могат да повишат своите 

вибрации – трептенията, степента, духовното състояние, духовното 

ниво на своята психика – в съгласие, в Хармония със силните вибрации 

на тази Велика Божествена Вълна, ще бъдат задигнати – не ще бъдат 

оставени на земята. 

Всеки, който не приеме любовта, ще приеме смъртта! Всеки, който 

не се откаже доброволно от злото, ще изгори в огъня на Любовта. И 

всеки, който доброволно, с радост и готовност приеме в Душата си, в 

Сърцето си, в ума си Новия Живот – Божественото, Любовта, той ще се 

разцъфти, ща засияе, ще зазвучи в Прекрасната Симфония на Новия 

Живот. 

Днес мнозина вече си отиват – съвсем набързо, съвсем 

неочаквано, съвсем необяснимо от този свят, в разгара, в зенита на своя 

земен живот, при всичките си запазени, неизчерпаеми физически 
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сили. Отиват си силите, защо и как става това. На съвременен 

медицински език, това се нарича – инфаркт.  

Да! – Можеш да бъдеш здрав и силен, с неизчерпаеми сили 

физически, със силна жажда и способност за живот; не можеш ли, не 

желаеш ли, не съумееш ли да подигнеш своите вибрации – своето 

духовно състояние -да влезеш в хармония, и съответствие с тая Велика 

Огнена Вълна, която обзема, която вече облива земята, твоят 

психофизически апарат не ще устои – твоето сърце ще се пръсне. Това 

става и ще става все по-често и по-често! 

Човек не може да се бори, не може да се противопоставя на 

Божественото. Божествената Метла, която е дошла да очисти света, 

вече мете и ще продължава да мете. Който желае, който приеме Новото, 

ще се очисти. Който не желае – ще бъде очистен! 

И не само по този начин! – Това засега е най-мекия, най-лекия, 

най-безболезнения начин за пречистване на земята, на човечеството, 

на човека. Това е, тъй да се каже, само предварителен, нежен полъх, 

нежен ветрец, предшественик, признак на идващото Голямо 

пречистване-очистване. 

Идват по-големи бури, идват страшни бури, идва Големият Огън, 

който ще изгори всичко нечисто, който ще обнови всичко в света. 

Защото няма друг начин! 

Защото всички други средства са вече опитани. 

Защото само в огъня на Страданието нашите души ще възкръснат 

за Новия живот. 

Това са дни на пречистване! 

Това са дни на изпитания! 

Това са дни на разплащане, на ликвидация на злото! 

Това са дни на Съдба! 
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БЪЛГАРИНО! 

Не мисли, че ще ти бъде лесно да се откажеш, да се 

противопоставиш или да изхитруваш, да се укриеш по някакъв начин 

от тази Великата Божествена Вълна на Любовта. 

Спомни си думите на Писанието: „Не ти е позволено да риташ 

срещу остен“. И още: „Бъди топъл или студен, защото иначе ще те 

изхвърля из устата си“. 

Спомни си съдбата на българския народ, петстотингодишното 

робство, когато не прие втората Велика Вълна на Любовта – 

Богомилството. Спомни си, припомни си цялата човешка история, за 

да видиш, че няма народ, няма човек, няма общество, които да са 

отхвърлили Божественото, които да са отхвърлили зова на Любовта, и 

да не са платили прескъпо за това. Земята е пълна със загинали, с 

погребани цивилизации. 

Защото навремето си, са отказвали да приемат Любовта... 

Защото се самоизключвали, защото са се самоотрекли от Живота. 

Защото животът е само в Любовта! 

Защото безлюбието е смърт! 

 

БЪЛГАРИНО! 

Днес ти си изправен пред една Велика, съдбоносна дилема: Да 

приемеш Доброто, да приемеш Любовта, да приемеш Божественото; Да 

разшириш Душата си до безкрайност, за да обгърнеш в нея всичко в 

света и да живееш. 

 

Или да си останеш в черупката на своя егоизъм, на своята 

отделност, на своето себелюбие – в тъмнината, в студа, безверието, 

лъжата и жестокостта на безлюбието и да умреш. 
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Да умреш с физическата и духовна смърт на тези, за които не ще 

има вече място на земята... 

Казва Великият Учител: Земята ще бъде пречистена! Земята ще 

бъде очистена от злите хора. Не ще им се дава вече място и възможност 

да се раждат на земята. Всеки, който упорства в злото, всеки, който се 

откаже да приеме Любовта, ще бъде отхвърлен – ще изостане от хода 

на еволюцията, ще бъде изпратен в други сфери на живота – на 

изправление! И там ще бъде – „плач и скърцане със зъби“... 

 

БЪЛГАРИНО! 

Тебе ти предстои да избираш между Доброто и Злото! Среден път 

няма! 

Не може повече да се служи и Богу и Мамону. Дошло е вече 

„Време разделно“. 

Съдбата не чака. Тя не ще се задоволи с полумерки: и тук да си и 

там да си. Не! – Или – или! 

Или с живота – или със смъртта. Или с Доброто – или със злото. 

На Бога – или на Мамона ще служиш? Полумерките бяха досега! – Това 

– да се стараеш да угодиш и на Бога и на света – беше досега. Това – 

„да си гледаш живота“ – пък който страда, който е в лишение, който 

има нужда от твоята помощ – нека сам да се погрижи за себе си – и 

това беше досега. 

Не да живееш за себе си, както досега: „никому не съм сторил зло“.  

Да! – Но никому не си направил Добро! А това значи, че си 

заровил в земята талантите, дадени ти от Бога. Любовта изисква твоето 

активно участие на страната на Доброто. Любовта изисква да 

престанеш да мислиш само за себе си. Любовта изисква от тебе да 

правиш непрестанно Добро – малкото добро, микроскопическото, 

всекидневното, спасителното добро -това, което е възможно за теб. Да 
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се включиш решително, окончателно, завинаги във веригата на 

Доброто. Днес са нужни герои! 

Времето е такова, че човек отново да стане героичен. Една нова 

героична епоха предстои. 

/Спомни си словата на великия Карлайл3/.  

Но с геройството на миналото, на досегашното, трябва да се 

ликвидира. То отживя своя век. Днес не са нужни вече герои на бойното 

поле – герои на братоубийството, на насилието, на разрушението и 

смъртта. 

Днес са нужни герои на Доброто, герои на творческото 

изграждане на Живота – герои на любовта! 

Днес са нужни герои на Жертвата – герои, които с делата си да 

посочат на всички, да дадат пример на всички, че Новото – Любовта, 

Истината, Свободата е в това: да даваш, а не да взимаш. 

Любовта иска Жертви. Без Жертви Любовта не може да живее! 

Пред прага на Новото, пред прага на Великото, пред прага на 

Божественото, ти трябва да захвърлиш една по една всички дрипели на 

твоя досегашен живот, посветен в служене на себе си: 

Ти трябва да се откажеш от омразата! Да се откажеш от лъжата! 

Ти трябва да се откажеш от Завистта! Да се откажеш от Ревността! 

Ти трябва да се откажеш от Месоядството! Да се откажеш от 

Убийството! 

Ти трябва да се откажеш от Злото! Ти трябва да преодолееш 

Страха! 

Любовта иска от тебе това! Любовта не може да оживее без това! 

Любовта не може да изпълни сърцето ти и Душата ти без това! 

А само в Любовта е Живота! Само в Любовта е твоето бъдеще! 

Само в Любовта е Спасението на човека и света! 

                                                 
3 Томас Карлайл 1795 – 1881) е шотландски писател, философ, историк-медиевист. 
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Ти не можеш да стоиш повече на едно място, в инерция, както 

досега – по средата на Доброто и злото! – Величието, Красотата, Силата 

и Славата на Новия Живот, който иде, са в Любовта! 

 

БЪЛГАРИНО! 

Приеми с готовност, с радост и благодарност своята мисия, която 

Небето, която Бог ти дава. Целият свят, цялото човечество те очаква. 

Ти трябва да приемеш любовта!  

 

БЪЛГАРИНО! 

Ти, който си истински българин! Ти, който си добър, умен, честен 

и справедлив. Ти, чиято душа е отворена за доброто, за светлината и 

красотата, за истината, за Любовта! 

Към тебе се обръщаме ние. 

Към тебе се обръща Бог. 

Теб зове Учителя! Теб зове Христос: 

Стани! И опаши се, въоръжи се с най-великото с единственото 

всемогъще, свещено и непобедимо оръжие – оръжието на Любовта. 

Приеми в душата си тази безкрайна Божествена Сила! Пред теб е 

светът. Пред теб е твоя народ и цялото човечество. Ти трябва да ги 

завоюваш за Бога! Ти трябва да ги завоюваш за Любовта! Ти трябва да 

станеш служител и съратник на Бога! В това е велаката цел, великия 

смисъл, великото щастие на твоя настоящ земен живот.  

Ти трябва да отвориш душата си – да разшириш душата си и 

сърцето си – да обгърнеш всичко в света. За да протекат пред теб 

Божествените блага на живота – любовта, радостта, мира, величието и 

красотата, които ще ознаменуват идването, възтържестването, 

възстановяването на Божието Царство на Земята. 
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Ти трябва да станеш извор на Божиите блага, който непрекъснато, 

винаги и на всички дава, дава, дава … 

Защото Божественото е неизчерпаемо. 

Защото, който се свърже с Бога, който се свърже с Любовта, става 

едно с Бога – няма край, няма изчерпване силата, светлината, 

изобилието, Могъществото на Любовта! 

 

БЪЛГАРИНО! 

Приеми с готовност, с радост и благодарност в своята мисия, която 

Небето, която Бог ти дава.  

Целият свят, цялото човечество те очаква. 

То се нуждае от Любов, от Мъдрост, от Светлина и красота.  

То се нуждае от Истина и Свобода – то се нуждае от Божественото. 

Бъди носител на Божиите блага за всички хора, за всички народи 

на земята! 

БЪЛГАРИНО! 

Бъди благословен! 

******* 

 

Безсилни са словата, безсилни са всякакви думи на всички 

човешки езици, да изразят, да дадат цялостна представа за Великото, 

която Учителя донесе и което се съдържа в онова Божествено Слово, 

което Той изрече пред своите ученици, пред своите слушатели, в 

течение на повече от четиридесет години. 

До последния ден, до последния час, до последната минута на своя 

земен живот Учителя ни поучаваше, живото Божествено Слово и 

непреривно течеше през Неговата уста, за да завърши в последната 

секунда с думите: 

„Една малка работа завърши“. 
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„Една малка работа!“ – това са стотици томове, това са близо 4000 

беседи, лекции, утринни слова, слова на планините, съборни беседи, 

послания – изтичащи от Него като непреривен поток на Божественото 

Слово.  

Това е новата музика – музиката на новото човечество, на новата 

ера, музиката на възхода, на положителното, на творческия градеж – 

основата на която Той положи.  

Това е Паневритмията – съвършен синтез на музика, поезия, 

пластика и Божествена философия – снета от Небесата, снета от света 

на ангелите и подарена на човечеството като безценно Съкровище, 

като най-могъщо средство за превъзпитаване, претворяване, 

хармонизиране, издигане и одухотворяване на човешкия живот, на 

човешката душа и тяло. 

Това е Живия Огън на пламналите в Любовта човешки души – 

хилядите предани и верни последователи на Учителя, на учението  – 

огън, който гори и се разгаля все по-мощно и по-мощно и ще обгърне 

цялата земя, цялото човечество. 

Това е Светлината, която озари пътя на мнозина, които се бяха 

загубили, които бяха се заблудили в тъмнината. 

Това е братски подадената за помощ ръка на всички, които се 

намираха в противоречията на живота и които напразно, преди това, 

търсеха път за изход.  

Това е великото, безкрайно великото, всеобгръщащо и всесилно 

Божествено Слово, струящо от беседите – най-скъпо богатство, 

безценното съкровище на днешното и бъдещето човечество. 

Защото:  

„В беседите и лекциите са скрити истините, законите, идеите, 

които ще послужат за изграждане на новата култура на Шестата 

раса…“ 
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Безсилни са човешките слова! 

Затова ще се опитаме в следващите страници да дадем отделни, 

малки откъси, отделни малки зрънца, трохи от Великата Божествена 

Трапеза – малки частици от Хляба на Живота, който Учителя донесе за 

насищане глада на човешката душа и за изцеление болките на 

страдащото човечество.  

Думите на Учителя са просто и велики едновременно. Най-

великите истини Той е облякъл в най-обикновена форма. За да бъдат 

понятни за всички.  

Великото Учение е достъпно за всички! 
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ІІ. ФРАГМЕНТИ ИЗ БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО. 

 

ГОСПОДИ, БЛАГОДАРЯ ТИ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО СИ МИ ДАЛ И 

КОЕТО СИ МЕ НАУЧИЛ! 

 

1. УЧИТЕЛЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ И СЛАВЯНСТВОТО. 
 

Христос се явява сега в славянството, с център българския народ. 

В скоро време в Свещения огън на Любовта ще влязат 4444 души 

българи. Знаете ли на какво ще прилича България когато те влязат! 

След това ще се отвори една врата и други ще влязат. След тях още 

други. Българите, които ще влязат през тази врата, ще придобият нещо 

особено. Който ги види, ще каже: „Това са българи!“ Българският народ 

– ще не ще – ще изпълни своята задача. Могат да останат и триста 

хиляди българи, но възложената им Небето мисия ще изпълнят. 

Българите трябва да се повдигнат духовно, у тях трябва да се развие 

вярата, да станат носители на Божествено. В България има много 

ясновидци това е добър признак. То показва, че Духът работи в 

България.  

България сега е в златния век на своята история! 

Тя е още в началото на златния си век. Не е достигнала още 

кулминационната точка. България сега кредитира всичките 

европейски народи и в бъдеще те ще ѝ се отплащат. Понеже България 

е в златния си век, тя ще бъде пазена и закриляна от Провидението. 

Никой няма да стори зло на тази страна, която кредитира духовно цяла 

Европа. Само малко може да бъде засегната, но и то може да бъде 

избегнато. 



40 
 

Има ли условия в България да се яви шестата подраса? – Да. Има 

условия. Затова се работи върху българския народ повече от няколко 

хиляди години. 

Някои казват: „Какво ще стане с България?“ – Щом България 

приеме Божественото Учение, добре ще бъде за нея. Но ако не го 

приеме, зле ще ѝ бъде. Колкото евреите прокопсаха, толкова и 

българите ще прокопсат, ако попречат на Бялото Братство. Нека го 

знаят това българите. 

Любовта ще дойде в България. Любовта ще прочете през 

българите и ще обгърне целия свят. Ако в България изтича един извор, 

няма ли да напои света? Ако този извор е 100 километра широк, няма 

ли да напои света? Любовта като мине през тебе, ти ще бъдеш носител 

на Божественото. 

България направи погрешка, че имаше неприятни отношения с 

Русия. Българите трябва да поправят тази грешка. В Русия ще стане 

духовна промяна. Те ще приемат новите идеи. Русия ще изпълни 

своята духовна мисия. 

В славянството ще се въплътят 8000 Посветени в двадесетия век. В 

славянството има условия да се въплътят тези, които идат отгоре – 

Адептите. Дали те ще дойдат чрез вселяване, или чрез прераждане 

зависи от тяхната степен на развитие. 

Ако България не приеме тези идеи, няма да има добро бъдеще. 

Сега е Златния век на българския народ и ако българите загубят 

днешните условия, тогава това ще се пренесе в друг народ и България 

ще бъде на опашката на другите народи и то закачена на косъм. 

Всички в България ще преминат през изпитания. Тези изпитания 

ще засегнат и вас учениците, за да се види кой ще устои. Българският 

народ се освободи от турското робството именно заради делото на 

Бялото Братство. Като българи вий трябва да разрешите задачата си 
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именно тук в България. В България трябва да се изпълни следното 

между другото: да се приложи новото възпитание в училището. – Да 

се приложи преди всичко Паневритмията в него. България трябва да 

бъде първата държава, от която трябва да излязат велики духовни 

поети. 

Сега при българския народ иде Новото. Това, което стана с 

богомилите втори път няма да стане. В природата събитията не се 

повтарят. 

Личните чувства са много силно развити у българите. Ако и 

моралните им чувства са толкова силно развити, българите щяха да 

бъдат гениални. Религиозното чувство у тях е слабо развито. Тази е 

причината, че българинът няма чувство за благоговение, на почит и 

уважение. Има един тип българи, в които религиозното чувство е по-

силно развито. Те са остатъци от старите славяни. Тези българи живеят 

около Родопите, около Стара планина. Останалите българи са 

претърпели криза в религиозното си чувство, в следствие смесване 

кръвта им с тази на чужди народности. 

Българинът е смесица на няколко народа. В него преобладава 

славянската кръв. Чист тип българи ще се намерят в Родопите. У 

българина има примес от монголска, римска и гръцка кръв. Римските 

типове се познават по широчината на брадата долу. Монголската кръв 

се проявява в скулите на някои българи. Гърците са оставили следи в 

носа. Монголските типове са напълно консервативни. Римските типове 

са смели. У българина има разрушителна енергия. Той е активен. 

Българинът е взел от славянина самопожертването, а от 

Аспаруховата чета е дошла храбростта на българина. Духът на 

самопожертването го има у славяните. Бог извика славяните, за да 

съдействат за Божието Царство на земята. Славяните са определени от 

Бога да бъдат носители на една нова идея. 
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У славяните има доста монголска кръв, от която те трябва да се 

освободят. 

Какво означава думата „българин“? – Тя е от древен произход. 

Коренът ѝ се крие в дълбоката древност. Под „българин“ разбирам 

човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на 

Божествената философия, това значение на думата българин означава: 

българин е всеки човек, който търси и намира своя Велик Учител, за да 

приложи Неговото Учение и да покаже на своя народ и на своя ближен 

как трябва да се живее. 

Аз ви проповядвам за живия Господ, за Господа на 20-тия век, 

който събаря затвори, пуща затворниците и носи хармония, ред и 

порядък, радост и веселие. Той носи такива блага, за които хората не са 

и помисляли. Ще превърне тази земя в райска градина и вие българите, 

ще живеете в нея. 

Бъдещето на българския народ, с малки изключения, е светло. 

Бъдещето на славяните е добро. Те носят такава култура, каквато никой 

не подозира. Всички народи ще черпят от тази култура. Тя ще бъде 

култура на братство, равенство и свобода. В името на тази свобода 

всички народи ще се обединят и то така, че големите народи ще 

покровителстват малките. 

И тъй, да престане борбата между народите. Всеки народи да се 

стреми да стане велик по дух, мъдрост и любов, а не голям, да владее и 

управлява другите народи. Който препятства на славянството да се 

прояви, няма да види добро. В бъдеще всички народи ще работят за 

славянството. Така е писано в Божествената книга. Славяните са богати 

хора. Техните житници, техните кесии ще се отворят за всички народи 

и ще кажат: „Братя, елате при нас да живеем в мир и съгласие, в 

братство, равенство по между си.“ Това носи новата култура за цялото 

човечество. 
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Ще дойдат истинските писатели в света, които ще служат на 

Истината. Светът се нуждае от истински учени, музиканти, 

художници, които да разбират истината и да я прилагат. Навсякъде 

има такива хора. И в България ги има, но няма още условия за тяхното 

проявяване. Народите още не могат да почитат своите даровити хора. 

Според притчата, Христос ще излезе рано сутринта на пазаря да 

наеме работници и ще ги прати на лозето си. В дадения случай, лозето 

на Христа е българския народ. Каквито и да сте по положение – 

свещеници, учители, съдии, търговци, земеделци – всички трябва да 

бъдете готови за работа. Този е пътят, по който българският народ 

може да се подигне. 

Иде Божието Благословение върху българския народ. Иде 

Божието Благословение за всички народи. Които са готови ще проверят 

това след десет години. Други някои след сто години. А най-

неподготвените след хиляда години. 

Помнете: няма зло за България. Българският народ ще се подигне. 

Бог ще даде на България толкова земя, колкото ѝ е необходима. 

България ще се превърне в райска градина, а българите ще бъдат 

облечени в празнични премени. 

Какво научиха българите от много войни на своето минало? – 

Изхарчиха милиони и милиарди. Какво още научиха? – Станаха 

упорити, твърди като кремък и развиха крайно критичен ум. Всички 

войни, които българите направиха от началото на своето съществуване 

до сега се диктуват от Сатурн, който управлява България. 

Да обичаме истината с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с 

всичката си душа и с всичката си сила, това е първото нещо, което е 

необходимо да българите без разлика от най-големия до най-малкия. 

Второто нещо: българинът трябва да обича светлината, абсолютната 

светлина за ума и да я желае с всичката си душа и с всичката си сила. 
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После третото нещо: българинът трябва да обича чистотата на сърцето 

си и да я желае с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си 

ум и с всичката си сила. Ако можем да приложим тия три неща в 

България, вътре в една година ще имаме една съвършено нова култура. 

В една година българите ще отидат хиляди години напред. И не само 

това, но в десет години черепът на българите ще се измени и няма да 

бъде както досега, ще придобие много правилен профил, правилен нос, 

ушите му ще се изменят, цялото му лице ще се измени, цялото му тяло. 

И европейците ще дойдат да видят новия тип на българина, който само 

при истината, чистотата и светлината може да има. Думите, които ви 

казвам, не са мои. Ако ги приемете, ще ги опитате, че тези думи се 

верни и истинни. Трябва коренно да се измените и да станете нови 

хора, хора на истината, без никаква лъжа. 

Аз ви призовавам да се запишете в новата мобилизация. По цял 

свят е издадена вече поканата, в цяла Европа, в Америка и във всички 

християнски народи, и в езическите, навсякъде стават тия записвания. 

И тия, които се запишат, ще се нарекат Божий народ. Те ще бъдат 

избран народ. Ще бъдат царе и свещеници на Живия Господ. Те ще 

образуват новите поколения, те ще бъдат гражданите на новата 

култура, на Божието Царство. 

Небе и земя ще поздравява всички ония от вас, които се запишат.  

В българина религиозното чувство е слабо развито. Затова 

горната част на главата му дето се намира центъра на религиозността 

е сплескана. Отсъствието на религиозното чувство му създава големи 

нещастия. За да развитие религиозното си чувство, българинът трябва 

да намери специфичен научен метод. 

Българите са изпратени на Балканския полуостров, между 

славяните, с единствената цел да развият религиозното си чувство и 
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любов към Бога. Религиозното чувство се нуждае от специални условия 

и специална храна за развитието си. 

Имате повече от 10-15 министри избити по улиците като псета. От 

де е това? Ами само това ли е? Не ви желая злото, но не трябва да се 

лъжете – това не е българщина, това е варварщина. И когато западните 

народи искат да определят българина казва: „Вие сте варвари.“ И 

донякъде имат право. Всички нещастия на народите идат от нечисти 

мисли, желания и постъпки. 

Едно време, когато тръгвах от Слънцето за земята, запитах 

Господа: „Какво да кажа на българите?“ Той ми отговори: „Ще им 

кажеш да бъдат умни, добри, честни и справедливи“. Това изискват 

слънчевите жители от вас. Това изисква Бог от вас.  

Българите бяха петстотин години под турско робство за 

наказание, поради гонението на богомилите. 

Защо България е била изпрана по-рано като център Богомилското 

движение и сега пак движението на Бялото Братство почна от 

България? – Защото в България има много планини. От Рилския масив 

слиза възвишена Божествена струя. Тези, които са били до този масив, 

естествено е, че имат условия за повдигане, понеже влиянията са били 

по-благоприятни. 

Разумните сили в природата – Бялото Братство – са подготвили 

българите от преди пет хиляди и четиристотин години за днешните 

времена. Сега провидението и всички помагат на България. Понеже 

България е в златния си век никой не може да ѝ повреди и напакости. 

Никой не може да отнеме благоприятните условия, при които тя се 

намира. 

Досега българите слугуваха на силите на тъмнината, а сега служат 

на силите на Светлината. 



46 
 

България сега е като обетована земя. Донесоха ми дюли 1000 грама 

тежки и 700 грама тежки. 

Единственото място, дето небето се е изменила, е България. От 20-

30 години то е станало като това на Италия. 

Ако България приеме Новото Учение, ще получи всичко, което ѝ 

е нужно. Ако не го приеме, няма да ѝ се даде. 

Христос проповядва на евреите преди 2000 години, но те не приеха 

това учение. И ето 2000 години се изминаха и те продължават да скитат 

по света без отечество. Мислят ли българите, че като не приемат 

Новото Учение по-добра съдба ги очаква? Ако българският народ не 

приеме това учение нещо страшно иде за него. 

Какво ще стане с българския народ? – велико бъдеще го очаква. 

Той трябва да повярва в Живия Господ и да каже: Щом Бог е с нас, 

никой не е против нас. 

Българинът страда от преяждане. Ако яде по-малко, всичко ще се 

оправи. 

Всичко, което проповядвам ще се сбъдне. Голямо благо иде за 

всички. Бог носи това благо от небето. Едно се иска от всички: да бъдем 

истински българи. 

Аз бих желал българите първи да дадат пример. Ако всички 

приемат Новото Учение, пътищата им ще се оправят. Семейството и 

училището ще се подигнат и тогава ще ти бъде приятно да минаваш 

от единия край на България до другия – ще бъдеш като в Рай. Ще 

вървиш и ще се радваш. Навсякъде ще се чуват песни и игри. 

За това Учение се работи тук в България, сред българите, които 

представляват сравнително една по-твърда почва. С това ще се опита 

Силата на Учението. За да се покаже силата на едно учение, то трябва 

да влезе в една по-неорганизирана материя и тя трябва да се 

организира и подготви за живота. В Швейцария, Англия и други няма 



47 
 

такива големи препятствия като тук. И там има препятствия, но там 

може по-лесно да се работи. Вие сте пратени в България. Тук е 

неразработена, много сурова почва, с троскот, та трябва човек да копае 

половин метър, за да изкопае троскота. Който иска да се научи твърд и 

устойчив, само при българите може да научи това. Българинът се 

отличава с голяма твърдост, упоритост, поради Рила, която има голяма 

сила. Богомилите са дошли тук, за да добият това качество – 

твърдостта – за да могат да проповядват добре Божественото учение. 

Българинът нека бъде твърд, но разумно твърд, тоест твърд не за 

обикновените неща, за тях той може да бъде отстъпчив, но за 

Божественото той трябва да бъде готов да се жертва, да не го е страх от 

смъртта. Човек, който го е страх от смъртта нищо не може да постигне. 

В България българското духовенство вместо да работи разумно, да 

използва туй благословение, което Небето изпраща, иска да тури в 

изпълнение разни планове, за да ни спъне. Те трябва да разберат, че с 

това сами себе си ще спънат. Туй течение може да се отбие, и тогава те 

ще останат с празни ръце. Къде ще отиде? – От България може да се 

отиде в Чехия, може да се отиде в Сърбия, може да се отиде в Русия и 

другаде. Туй течение може да се отбие, не мислете, че не може. Ако вие 

не го използвате, други ще го използват.  

Българите имат за задача да предадат това учение на другите 

народи. Ако приемете великите божии закони: Любовта и Мъдростта, 

вие ще бъдете велик народ и държавата ви ще бъде по целия свят. 

Тогава ще царувате на чрез насилие, но чрез Божественото учение, 

което ще излезе из вашите сърца. То навсякъде ще дава изобилно 

сладки и вкусни плодове. 

Българинът в своя първоначален живот, когато е стоял по-високо 

проявявал се е като музикант, но от после е изгубил тази своя 

музикална култура. Музикален е българинът. Той имал култура, но 
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като изгубил своята музика, изгубил и своята книжнина. И сега от 

книжнината на славяните нищо не е останало. А при това славяните са 

много музикален народ, но у тях отново трябва да се събуди този 

музикален дух. 

България трябва да бъде първата държава, която да приложи 

Божия закон на земята – хляба да се дава даром. 

Голямо проклятие виси над човечеството, защото продават хляба, 

великото благо на живота. Абсолютно забранено е да се продават хляба 

и брашното. Първите хора, които са злоупотребили с житото, като са 

го купували и продавали, не са видели добро до четвъртото поколение. 

Помнете: кармичния закон не прощава. Не казвам, че новата идея да се 

дава хляба даром ще се приеме изведнъж, важно е тази идея да 

проникне в човешкия ум и постепенно да се пробива път. Никакъв 

спомен не трябва да остане от мисълта, че хляба трябва да се продава. 

Хлябът трябва да бъде без пари! – така е казал Господ 

първоначално! Аз ще бъда първият, който ще работи без пари. Ще 

изорем нивите, ще ги посеем, ще ги ожънем без пари, за да бъде хлябът 

за всички хора без пари. Да работим всички, за да бъде хлябът даром… 

Тази истина – да ядеш хляб даром – трябва да се приложи на 

земята. Не е позволено да продаваш хляб на брата си. Не е позволено 

да купуваш хляб от брата си. Яжте хляб без пари, даром! Това е Новото 

учение! Ако го приложите, ще получите благословението на всички 

светли сили, които работят в света и на всички добри хора по лицето 

на Земята. 

В хиляда години българският народ е направил сто и петдесет 

войни и толкова много убийства. Где е Велика България? Като дойдоха 

богомилите, всичките ги разпръснаха, избиха ги. Какво стана с 

България? Духовенството имаше желание да спаси народа? Спаси ли 
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го? Испания чрез избиването на маврите спаси ли се? Кой народ се е 

спасил чрез война? 

Най-хубавото у славяните и това, че те имат силно развито 

религиозно чувство, но не фанатично, а алтруистично, общочовешко. 

За да се развият силите, заложени у славяните, изисква се една мощна 

духовна среда, която да ги видоизмени и приспособи за общополезна 

работа. На Славяните предстои да внесат чувството на съзнателно 

побратимяване между народите. Също тъй и правилото, че всеки народ 

трябва в политическо отношение да действа не с насилие, а със силата 

на моралното въздействие и човеколюбието. 

Славянинът съвършено трябва да изключи насилието от живота 

си. Защото насилието прилича на остър нож, който не признава 

никакъв господар, никакво добро, никакво право, освен правото на 

оногова, в чиято ръка се намира. А тоя нож, с който отрязваш главата 

на други, със същия нож ще отрежат и твоята глава, ако попадне той в 

чужда ръка. Славяните не трябва да поддържат политиката на точилото 

и ножа. И ножът и точилото се изхабяват. Това показва, че всички 

народи, които употребяват тия методи на насилието, физически се 

изтощават и изхабяват, а морално се смаляват и обезобразяват. А това 

на съвременен език значи: израждат се. Всеки народ, всяко общество, 

всеки индивид, всички които си служат с насилието и неправдата, 

самоосъждат се и ще погинат. 

На Славяните препоръчваме следните четири неща: Великият 

закон на Братството е произвел четири лъча от себе си и ги е 

проектирал в света. Тия лъчи са: Светлината, Животът, Любовта и 

Свободата. Всеки народ, за да намери своя път трябва да има Светлина 

в ума си. Всеки народ, за да постигне целта си, необходимо е да има 

съзнателен Живот в душата си; той трябва да има чисто и непокварено 

сърце. Трябва да разбира методите на Любовта, която е една от най-



50 
 

могъщите сили, които свързват живите същества и ги подготвят за 

вътрешния смисъл на живота; и накрая – Свободата, която трябва да 

внесе хармония в човешкия дух, да примири всички противоречия и да 

даде правилна насока на всички сили, умствени, духовни и физически, 

към едва велика цел – Божественото в света. Само чрез тези четири 

лъча ще изгрее новия живот и ще се появи Новата култура, която ще 

даде нова насока на Славяните и на всички други народи към великата 

цел на обединението им. 

Нека покажем сега какъв метод се налага на Славяните, за да 

постигнат своето обединение, но не обединение частично, но 

обединение общочовешко: 

1. Никакво насилие.  

2. Да приложат Светлината, Живота, Любовта и Свободата! 

Славяните наближават Златния век на своята история, но само при 

тия условия те ще могат да изпълнят своята мисия. Защото всяко 

нарушение на един природен закон води към смърт. И цели раси са 

били изтребени. Много раси има, които са изчезнали поради 

неспазване на тези закони в природата. Всички народи, които живеят 

с неправда ще се бъдат изродени. Това е закон. Всички ръководители 

на народите трябва да знаят това. 

Славяните сега, със изключение на българите, преживяват 

железния си век. Затова са сегашните изпитания в различните 

славянски народи. Към края на 20-тия век Славянството ще излезе от 

железния си век и ще навлезе в златния век на своята история. 

Единственият народ, който се намира сега в златния век, това са 

българите. 

Златния век е започнал в България, когато Бялото Братство е 

започнало да работи в тая страна. Богомилите едно време от България 

се разпространиха на запад. И сега това движение от България ще се 
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пренесе в другите славянски народи и навсякъде. Сега искат да ни 

изгонят. Казвам: Трябва да знаете, че зад нас е цялото Небе. 

Разногласието на Славяните е пословично. Понеже Бог ги обича, 

Бог ги прекарва през огън, за да се обединят. Няма други народи в 

света, които да са минали през толкова страдания както Славяните. Бог 

казва: От вас трябва да излезе нещо добро. 

Славянството ще бъде ковачницата на Новата култура. Там вече 

работят силите. Там се натрупва материала и ще дойдат онези, които 

ще използват натрупаните материали и ще изградят новото. 

Славянската раса ще бъде жизнения център на Новата култура. 

Това ще бъде на първо време. А след това ще дойде Шестата раса. У 

всички славянски народи ще се въплътят напреднали души. И това е 

вече почнало. 

Днес Бог благоволи към Славянството. Иска да го тури на работа, 

да свърши една велика мисия за човечеството. Големи блага, велики 

условия се предвиждат за Славянството. Но за това се изискват 

разумни, просветени хора, които да използват тия условия правилно. 

Ако Славянството не използва благоприятните условия, вместо 

него ще дойдат други, но Божият план ще се реализира. Всеки народ, 

като един човек трябва да изпълни своята мисия. 

Слабата черта на душата Ви е общото разединение и разногласие, 

което спъва святото дело на Славянския род, но верен съм в делото на 

Този, Който ме е проводил. За Него няма препятствие, няма мъчнотии. 

Волята Му е воля вечна и непреклонна. И все що е рекъл, ще бъде. Но 

не във Вашите дни, ако се повърнете назад, както израелския народ в 

пустинята, ще оставите костите си, както тях за Вашето малодушие и 

общо неверие. 
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Но новото поколение, което сам Бог на Силите ще въздигне, ще 

осъществи Неговите намерения и всичко предопределено ще се 

изпълни.  

Можете да осуетите и да затрудните вървежа на Вашето дело, ако 

се вдадете на разпуснатия живот, на покварените народи. Това ме 

прави повече да бодърствам за вас, да не би отново да се повърнете и 

паднете в примката на лукавия, което падение ще Ви коства живота.  

Това ме принуди да сляза отгоре помежду ви и премахна адската 

омраза с братския вам род, който е положил за вас безброй человечески 

жертви. Той е свята Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще – да 

изпълни волята Му, за ваша слава и славата на Неговото Царство. Ще 

приемете от нея дан, както Мелхиседек от Аврама, когото и благослови. 

Днешната си сила и слава на вас дължи. Такива са Божиите наредби: 

един сее, друг жъне, в края всички ще участват в Божието благо. 

Днес адската злоба се отстранява, ходът на работите взема друг 

вид, адските сили отстъпват от първите сили на бойното поле. 

Разрушителите на Божия мир ще бъдат наказани на всякъде и правдата 

Му ще се възстанови на земята. Царството, което ида да възстановя, не 

е царство на омраза, но на любов.  

(1898 година) 

Които не приемат Божественото Учение, те са изменници не само 

на своят народ, но и на цялото човечество. Защо? – Защото 

Божествената енергия открива нов път, нови условия за човечеството. 

Това трябва всички да знаят. Ние не казваме на хората да вярват, но им 

казваме да опитват нещата. 
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2. ВЕЛИКОТО ВСЕМИРНО БРАТСТВО. 
 

Когато ние говорим за Великото Всемирно Братство, 

подразбираме онази йерархия от разумни същества, които са 

завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди 

хората и сега направляват целия Космос. Те го направляват, защото 

сами са взели участие в неговото създаване, под прякото ръководство 

на великия Божи Дух. 

И като се има предвид разумното устройство на цялата Вселена с 

всичките нейни галактични системи, с всичките и безбройни слънца и 

планети, като се има предвид дори само онази висша механика и 

техническо съвършенство, с което Земята е построена, може да се съди, 

какъв мощен ум, какъв мощен дух са имали тези гениални творци, 

които са работили за осъществяване на Божествения план на 

Мирозданието. 

Според степента на знание и развитие и според службата, която 

изпълняват, тези Същества са наредени в една йерархична стълба, в 

едно органично чиноначалие, чиито степени са познати под имената: 

Серафими – Братя на Любовта; Херувими – Братя на хармонията; 

Престоли – Братя на силата; Господства – Братя на интелигентността и 

на радостта; Сили – Братя на движението и растенето; Власти – Братя 

на външните форми и изкуствата; Началства – Братя на времето, 

състоянието и такта; Архангели – Братя на огъня и топлината; Ангели 

– носители на Живота и растителността. Последният, десети, чин ще 

заемат напредналите човешки души. Всички вкупом представляват 

великият Космичен Човек. 

Дейността на тези  същества е така хармонично разпределена, че 

всяко от тях знае кога, как и какво да работи. Те направляват функциите 
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на великия миров организъм, който включва в себе си всички слънчеви 

системи. 

Небето, за което се говори в Свещените писания, не е онзи син 

свод над нас, зад който се губи мировото пространство, и на който 

светят нощем звездите. Небето е организирано от Висши същества, от 

велики души и затова то е велико в своите действия. Ангелите, които 

населяват Небето, са велики души, които постоянно изпращат 

Светлината си по целия свят. Енергията на тяхната мощна мисъл се 

разпределя из целия Космос и движи като една колективна сила всичко 

в света. 

Не мислете, че Ангелите са някакви невеществени същества, 

някакви призрачни „духове“. Те са Същества, чиито тела са високо 

организирани, образувани от чиста, лъчиста материя. Един Ангел 

може така да владее тялото си, че да става видим и невидим. Той може 

свободно да пътува в безпределното пространство със скорост, много 

по-голяма от тази на светлината. Той може да преброди цели слънчеви 

системи, цели звездни вселени. 

Тези велики братя на човечеството са произлезли все от 

човешката раса, но са минали по свой път на развитие милиарди 

години преди земния човек, при условия, много по-благоприятни, 

които са използвали разумно. 

И ако животът на човечеството върви по известен план, ако на 

Земята процъфтяват култури с техните науки, религии, изкуства, ако 

хората имат един вечен стремеж към развитие и съвършенство, това се 

дължи на тези Разумни същества, които са тясно свързани с хората и 

постоянно работят и се грижат за тях. От техните сърца блика Любов, 

Радост и Живот. И благодарение на този техен импулс хората живеят 

и се стремят. Тяхното желание е човечеството да добие онази Светлина, 

която те имат, онази Свобода, на която те се радват. Те искат да научат 
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човеците да живеят съобразно с онези велики закони, по които те 

живеят. А те прилагат най-разумните закони в света. Те водят най-

чистия и възвишен живот, живот на абсолютно безкористие. В своята 

велика самоотверженост тези любящи служители на Бога сами слизат 

на Земята в човешка форма, за да помагат на хората. Те постоянно 

изпращат на Земята свои посланици в една или друга форма. Всички 

гении на човечеството, всички велики хора, светии, адепти, всички 

учени, писатели, държавници, които помагат за развитието на 

човечеството в едно или друго направление, са все служители на 

Великото Всемирно Братство. То избира изсред човечеството най-

напредналите души и ги подготвя за духовна работа сред техните 

братя. 

И така, помнете: единствената велика Общност, която сега 

същества в света, това е Великото Всемирно Братство. 

Ония членове от Великото Всемирно Братство, които ръководят 

развитието на човечеството и го водят към светли бъднини, не 

образуват някакво видимо за хората общество или организация. Те 

съставят един жив колектив, една разумна общност, съществуваща 

извън покварените условия, всред които хората живеят. И затова е 

смешно да се говори, че седалището на това Братство е тук или там, 

сред този или онзи народ.  

Някои казват, че Бялото Братство е в България. Голяма чест е 

направило то на България, ако наистина е тука. Всемирното Бяло 

Братство не може да избере един такъв малък народ за свое седалище. 

То не е избрало нито Англия, нито Франция, нито Германия, нито 

Русия, другаде си има свое седалище 

******* 
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Ония велики учители на Всемирното Бяло Братство направляват 

целия космос и които след завършване на всяка еволюция създават 

нови еволюционни вълни, следващи друг план и друг ритъм. Под 

ръководството на техния мощен Дух са слезли някога от високите 

върхове на Битието ония възвишени духове, които са създали 

слънчевите системи – в това число и нашата. Те са създали и устроили 

първичната „космична“ земя, някогашния „рай“. На тази „космична 

земя“ и някогашния рай. На тази космична земя и досега живеят ония 

съвършени прачовеци, които са завършили своето развитие. Те са 

великите Предци на човечеството. Тези Творци на миналото, тези 

велики предци, и днес пак слизат на нашата земя. И те ще я превърнат 

в рай. С тях ще дойдат и ония 144,000 души, за които се говори в 

Откровението и между които има представители от всички народи на 

миналото и настоящето. Ще дойдат всички адепти, светии и Учители 

от памтивека. Те ще впрегнат със своя мощен дух всички пробудени 

души от четирите краища на земята и всички купно ще въведат 

истински ред и порядък в света. След свършване на своята работа те ще 

се оттеглят и ще оставят човеците да живеят и да работят при новите 

условия. Така ще се възстанови съобщението между видимия и 

невидим свят. Така е работило, работи и ще работи Великото Всемирно 

Братство в света. 

В архивите на Бялото Братство се пазят всички тайни. Няма нищо 

пропуснато. Всички светии са негови членове и действат от негово име. 

В края на века всички те ще бъдат на Земята. Те са вече на Земята. Не 

казвам, че са тук на Земята в плът, но в една или в друга форма са на 

Земята и работят. 

Учението на Бялото Братство е неизменно. То е основано на 

канара, която не може да се разбие. В това учение още от създаването 

на света, още от самото начало има ред факти, които са записани и се 
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пазят. И един ден, когато вие се развиете, ще четете това, ще видите, 

каква е историята за създаването на света от началото до сега. Ще 

разберете всички стадии, през които сте минали, ще почнете да 

виждате тези фази. Те ще се явят пред вас като живи картини. Ще се 

стремите да придобиете това изкуство. Няма изведнъж да дойде, но 

постепенно. Един ден ще си кажете: „Благодарим, че тръгнахме в този 

път.“ Колкото по-рано тръгнете, толкова по-добре. Щом сте верни на 

закона на Любовта, няма да има никакво изключение и тогава на 

всичко ще се научите. Сега искам да запиша за ученици онези от вас, 

които искат да влязат в първия клас на Любовта. Белите Братя ви 

отварят място в своята школа. Ще започнете всички с Любовта. Това е 

Божественият път. Бялото Братство върви по пътя на Любовта. Като 

влезете в този път, ще видите, че няма друг по-хубав път. И в един 

живот няма да го научите. И в два, три, десет живота няма да го 

научите. Пътят на Всемирното Бяло Братство е път на Любовта, 

Мъдростта и Истината едновременно. Основната цел е Любовта, а 

Мъдростта и Истината крепят Любовта. 

******* 

 

Време е вече да излезем да говорим по-открито за богомилите. 

Във Франция има намерени документи, от които се вижда, че 

богомилите приемали прераждането. Прераждането е метод за 

самоусъвършенстване. Самоусъвършенстване без прераждане не може 

да има. И Христос дойде на Земята да помага, да работи. Втори път пак 

ще дойде, но в душите. Богомилите едно време работиха и понеже 

българите не бяха готови, паднаха под робство. Богомилите отидоха 

горе и сега, като се освободи България, пак дойдоха. 

Богомилите са сегашните ученици на Бялото Братство! 



58 
 

Богомилите, в широк смисъл на думата, са били в Египет, Асирия, 

Вавилон, Персия, Гърция и пр. Те са били там в разни свои 

прераждания. Във време на Христа са минали в Палестина и от там пак 

в Гърция, от Гърция в Рим, Англия, Германия и пр. 

Богомилите, в широк смисъл на думата, се разделят на три клона. 

И трите клона са живели дълго време в Египет. И трите клона са били 

в Индия, само че са излезли от там в разни времена. Първият клон 

можем да наречем египетски. Той отива от Египет в Персия, Гърция и 

пр. 

Вторият клон можем да наречем палестински. Той от Египет отива 

в Палестина и в християнската епоха отива в Рим, Англия, Германия и 

пр. 

Третият клон можем да наречем богомилски в тесен смисъл на 

думата, или български клон. Той от Египет отива в Индия, от там в 

Арабия, Сирия, Мала Азия и България. Учениците на Всемирното Бяло 

Братство в днешната епоха представляват сбор от трите клона. Сега в 

България работят и трите клона. 

Тези три клона – Египетски, Палестински и Богомилски в тесния 

смисъл на думата – идат от едно по-високо място. 

Тези, които ръководят трите клона, са посветени. Най-рано е 

излязъл първият, египетският клон, после палестинският и най-после 

българският или богомилският клон. Тези три клона могат да се 

нарекат клонове на Всемирното Бяло Братство. 

В Гърция те се наричат Орфеисти, в Палестина – Есеисти, в Египет 

– Херметисти, в Персия – Маздеисти. 

Първият клон имал за цел да подготви условията за 

християнството. Да подготви съзнанието на човечеството за 

християнството. Вторият клон имал за цел да внесе християнството в 

света, да го разпространи. Третият клон имал за цел да реализира 
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Божественото учение, християнството. Богомилите не са успели 

поради гонението от реакционните кръгове, но са дали мощен тласък 

на европейската култура. Розенкройцерите са разклонение на третия, 

богомилския клон. И те имат за цел подготвянето на новата култура. 

Българите, които изгониха Богомилите пострадаха и попаднаха 

под турско робство.  Най-виден богомил е бил Боян Магът. Поп 

Богомил е бил проповедник, разпространител. Чешкото братство в 

Чехия, квакерите в Англия, илюминатите и пр. са произлезли все от 

богомилите. После, реформацията се разрази в богомилски дух. 

Богомилите не са били мирен елемент. От България са отишли във 

Франция, Англия и много други страни. След откриването на Америка 

са отишли и там. Богомилите са били много смели. 

Законът е такъв: „Дето е текло вода пак ще тече“. Сега тук се 

работи за Царството Божие на Земята.  
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3. ТОВА, КОЕТО ИДЕ (УЧИТЕЛЯ ЗА БЪДЕЩЕТО). 
 

В съзнанието си човечеството е минало и минава през една тъмна 

епоха – нощ, която индусите наричат Кали-Юга. Дълъг е периодът на 

тъмната нощ, но вече сме в неговия край. Намираме се на 

демаркационната линия между две епохи – между епохата на Кали-

Юга и новата епоха, в която встъпваме. Иде вече постепенното 

подобрение в човешките мисли, чувства и постъпки, в човешките 

организации. 

Всички хора ще бъдат подложени на Божествения огън, за да се 

пречистят и подготвят за новата епоха. Човек ще се повдигне и на по-

високо стъпало от това, на което се намира днес. Само така той ще 

влезе в новия живот. Това се нарича новораждане. Няма да мине много 

време и този огън ще дойде. Той ще преобрази света и ще донесе новия 

морал. От космичното пространство иде една велика вълна. Тя иде с 

голяма бързина и ще залее целия свят. Всички хора, които се противят, 

ще бъдат отнесени от нея на друго място.  Макар всички да не 

притежават еднаква степен на развитие, новата вълна няма да остави 

никога незасегнат. Не само на Земята, но и в целия космос става това 

преобразуване. В сегашния век тази огнена вълна вече докосва Земята. 

Това е силна магнетична вълна, която има няколко милиона волта. 

Единственото нещо, което човек трябва да направи сега, е да се обърне 

към Бога – да подобри и повиши трептенията на своето тяло, тоест да 

бъде в хармония с тази вълна. Другояче ще дойдат епидемии, хората 

ще измират. Сега невидимият свят употребява огъня като най-

ефикасно средство за пречистване на Земята. Ние навлизаме вече в 

една нова зона, в едно Божествено състояние на материята, дето всички 

неща ще се преустроят и пречистят. Как? – Чрез този Божествен огън. 

Новият живот, който иде сега на Земята, ще обнови материята, ще я 
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направи по-фина. Всичко това, което принася полза, ще го въздигне. А 

всичко онова, което не принася полза, ще го изхвърли навън. И тъй, 

освобождението на народите ще дойде от Невидимия свят, чрез огън. 

Аз не говоря за видимия огън, който може да се мери с градуси. Този 

огън, за който говоря, не може да се измерва с никакъв термометър. 

Когато дойде, ще пречисти сърцата ви, ще ги освободи от 

безпокойствията, смущенията и те ще светнат. В този огън всички 

отрицателни мисли, чувства и действия ще изгорят. Той няма да 

засегне добрите хора, ще засегне лошите, понеже техните трептения 

не са в хармония със силните трептения на тази вълна. 

Идеята за братството иде! Земята ще стане място на 

благословение. Това ще стане скоро. Но докато дойде то, хората ще 

минат през големи страдания, които ще пробудят съзнанието им. 

Събраният от хиляди години грях на Земята трябва да се пречисти. 

Тази огнена вълна се праща, за да се ликвидира старата карма. Това се 

нарича ликвидация на старата епоха. Ликвидация на всички 

досегашни престъпления на човечеството. Повече не може да се отлага, 

защото ще спрете развитието си. Под Земята се готви нещо страшно. 

Природата приготовлява революция. Тези революции, които сега 

стават, са нищо пред онази, която Природата приготовлява. Тя ще бъде 

такава, каквато светът не помни, каквато светът никога не е виждал. 

Сегашните хора седят и си играят с огъня. Още продължават да лъжат. 

Не, всички трябва да служат на Любовта. Единственото нещо, което 

може да ни спаси, да ни избави, е да се свържем с Бога на Любовта. 

Бог е решил да оправи света и ще го оправи. Иде една слънчева 

култура на Земята. Ще бъдете зрители на онова великото, което Бог 

приготовлява за цялото човечество. Това е второто пришествие, края 

на века – това е стария порядък, който се заменя с нов. Идва ново Небе 

и нова Земя, иде порядък, в който ще царува Любовта в света. Идването 
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на Христа преди 2000 години беше предисловие. Христос преди 2000 

години подготви пътя, за да дойде новия порядък. Светът няма да се 

поправи, докато не мине през огън. Това са изпитания, страдания, през 

които всички хора ще трябва да минат, за да се пречистят. 

Днес целият свят страда. Изорава се почвата, в която ще се сеят 

великите блага на живота. Докога ще страдаме? – Докато се 

усъвършенстваме. Докато страданието ви не се превърне в радост. 

Радостта идва, когато изпълним Божия закон. 

******* 

 

Ние присъстваме в една епоха, когато светът се оправя. Става цял 

преврат във възгледите, във всичко. Преврат в политическо, в 

икономическо, в духовно отношение, в домовете, във всичко. Победата 

е на страната на Доброто. Цялата слънчева система е навлязла в една 

нова област на Духа. Това навлизане е почнало в 1914 година. По този 

начин и Земята е навлязла в тази зона. Или с други думи, ние сме 

навлезли във връзка с една девствена материя. Онези, които са готови 

за това време ще възприемат новата вълна. Иде нещо ново, което 

трябва да се изучава! Иде епохата на Любовта! Това бъдеще е близко. 

Ще дойдат по-разумни същества да се въплътят на Земята и това, което 

същества на Земята като дисхармония, ще изчезне. Събитията, които 

сега стават показват, че Господ слиза на Земята, за да оправи 

човечеството. Всички преобразования стават отвътре навън. 

Човечеството трябва да се приготовлява за големите изпитания, които 

идат. То ще мине през изпитания, но ще придобие онази свобода, към 

която се стремим. Защото сега е краят на века. Сегашните страдания са 

родилните мъки. Края на века – това е този век на егоизма, който по-

скоро ще си отиде.  
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Сега иде вълната на шестата раса, за която всеки трябва да бъде 

готов. Тя носи нови условия за развитието на човечеството. Такива 

вълни рядко идат на Земята. Тази вълна ще повдигне растенията, 

животните и човека. Вашето предназначение е да се приготвите за 

шестата раса. Трябва да знаете, че едно от качествата на шестата раса е 

братолюбието. Членовете на шестата раса ще бъдат преход между 

ангели и човеци. Те ще бъдат по-близко до ангелите. Човек, който 

започва да свети, става ангел. Сега само главата му свет – като мисли, 

главата му свети, а когато цял просветне, ще бъде вече ангел. 

В шестата раса всички ще бъдат ясновидци. Тя е раса на Любовта. 

Те ще въдворят Божието Царството на Земята. Сега се строи континент 

за нея във Великия океан. Човечеството минава вече в шестата раса. 

Можем да я наречем шести клас. То е клас на разумното, на добро 

сърце, на Любовта. Отворен е вече шестият клас, и който ще влезе, 

изпит ще държи. Който живее в шестата раса, той забравя своите лични 

интереси и се стреми към едно: да приложи Любовта в своя живот. 

Бялата раса е на интелекта, а шестата раса ще се нарече расата на 

Любовта. Това е бъдещата култура, която иде. Новите хора наричам 

„братя на човечеството“ или „синове на Любовта.“ Те ще бъдат 

устойчиви като диамант. И в миналото са живели на Земята 

напреднали същества. И в миналото е бил реализиран идеала на 

Божието Царство на Земята, само че в по-малък кръг хора. Сега се 

очаква това да обхване цялата земя. В този кръг ще влязат пробудените 

души. 

И в миналото са живели на Земята напреднали същества. И в 

миналото е бил реализиран идеала за Божието Царство на Земята, само 

че в по-малък кръг хора. Сега се очаква това да обхване цялата земя. В 

този кръг ще влязат пробудените души. 
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Пред вас е едно велико бъдеще. Сега ще почнете да живеете. Ще 

се създаде един нов тип човек. Това е културата на безсмъртните. В 

шестата раса ще живеят безсмъртните – хората на идеала. Сегашното 

проявление на Христа ще бъде проявление на Синовете Божи на 

земята, или на съвременен език казано: побратимяване на хората. 

Общото Братство ще се създаде по целия свят. 

Човечеството е миналото през подсъзнателния и съзнателния 

живот, но постепенно ще влезе и в свръхсъзнателния живот. 

Свръхсъзнателният живот е граница, към която се приближаваме. 

Свръхсъзданието ще даде друго направление на човешката еволюция. 

От дълбочините на подсъзнателния живот сега човек вече се издига 

постепенно до по-висок съзнателен живот, а именно 

самопожертовавинето, което показва, че в него почва да проблясва 

свръхсъзнателен живот, т.е. Проявата на Божественото. Това е новият 

тип човек. Това е новата раса, която иде. 

Иде сега Христос да ви изведе от тоя затвор на вашия егоизъм, да 

ви заведе във великата природа, дето ще играете и ще скачате при 

изворите. За вас е това. Това е новия живот, който иде. Това е 

възкресението. 

При новото съзнание всички хора ще образуват едно семейство и 

всеки народ ще бъде орган на това велико тяло и народите ще 

управляват взаимно и ще се почитат, както сега се почитат краката и 

ръцете. Това ще бъде култура на братство и сестринство. Когато 

говорим за Новата раса, Новата култура, подразбираме Любовта, 

проявена по новия начин, за който сегашния свят има смътна идея. И 

тогава човек ще се намери в един красив хармоничен свят, където няма 

да има никакви противоречия. И това бъдеще живо верую ще обедини 

всички хора в едно цяло. 
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Животът в сегашните условия е робство, голям затвор. Не си 

правете никакви илюзии, разберете положението и излезте из него. 

Казвам ви: излезте из този затвор! Ако можех да плача, бих ви оплакал. 

Бих плакал не за вашите страдания, а за вашите заблуждения –  че не 

знаете как да бъдете щастливи на Земята и не искате да разберете къде 

е щастието ви. Всичко това, което виждате сега, ще се срути. Няма да 

остане нищо от сегашните закони. Такъв ще бъде свършекът на света 

с неговата извратеност. Ще настане нова култура, когато хората ще 

слушат своя ум и своето сърце и ще живеят братски. Кажете на всички, 

че е дошло крайно време да заживеят човешки живот на Земята. 

Правото е на наша страна. Общо Братство ще се създаде по целия свят. 

Всичко, което ви говоря, влиза вече в Живота. Никой не може да се 

отклони от влиянието на моята мисъл! Тя ще произведе своя ефект. 

Като казвам „моята мисъл“, разбирам новата мисъл, мисълта на Живия 

Бог, с Когото съм свързан. Защото както мисли Бог, така и Аз мисля. 

Всяка нова култура руши старата. Всеки човек трябва да се откаже 

от старото, за да съгради нещо ново, по-красиво и по-здраво. И старата 

религия ще се разруши. Ще дойде нова религия – религията на труда. 

Бъдещето е нейно. Докато трае религията на труда, има опасност 

големците да ударят на ядене и на пиене, на гуляи. 

/Казано от Учителя през 1910 година/ 

Дошло е време, когато християнските народи трябва да се 

побратимят и да се приготвят за новата култура, която иде. След 1945 г. 

тя ще дойде, ще се наложи на човечеството и ще го преобрази. Тя е 

религията на труда. След нея ще дойде новото учение — учението на 

живота. Докато живеят в религията на труда, хората все още ще се 

карат, ще се бият, но влязат ли в учението на живота, всичко това ще 

изчезне. 

/Казано на 09.02.1919 година/ 
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В бъдеще хората ще работят по-малко, отколкото днес. Те ще имат 

време за умствена и духовна работа. Тогава въпросът между жената и 

мъжа ще се разреши правилно. Мъжът ще остави жената да се проявява 

свободно, но и жената ще остави мъжа си да се проявява свободно. 

Никой човек няма право да препятства на свободата на когото и да е. 

Между всички хора трябва да има взаимно уважение и почитание. 

В продължение на сто години най-много няма да остане 

онеправдан човек на земята. В продължение на сто години ще се тури 

ред и порядък в света. Божието благословение ще дойде върху вас и 

върху децата ви. 

/Казано в 1919 година/ 

Настанал е денят, когато трябва да служим на любовта. Ако 

тръгнем по пътя на любовта, по пътя на новото учение, ще се явят 

милиони гениални хора, които ще пресъздадат света. Ако новото е 

страшно, какво спечелиха евреите, като подържаха и до днес още 

подържат старото? На времето си още те се отказаха от новото учение, 

което Бог им изпрати. Сега питам българите: Какво ще спечелят и те, 

ако не приемат моето учение? Казвам: Ако искате да оздравеете, трябва 

ли да се съмнявате? Опитвайте нещата и вижте, какъв резултат ще 

имате. Приложете Божия закон. Който не се подчинява на тоя закон, 

носи отговорност. Евреите трябваше да приемат Христовото учение. И 

християните не са Го още приели. 

Мнозина ме питат: Какво ни очаква в бъдеще? Казвам: по-славно 

бъдеще от това, което иде, никога не е идвало. Нов свят се гради. Когато 

Божието царство дойде на земята, българите ще бъдат на мястото си. 

Не само българите, но и всички народи – англичани, американци, 

руснаци, французи, германци, италианци, сърби – всички ще бъдат на 

местата си. Бог готви велико бъдеще за ония, които искат да живеят 

разумно.  
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Ще дойде ден, когато жителите на земята ще пътуват от една 

слънчева система в друга.  

Сегашните астрономи са открили една звезда, пет хиляди пъти 

по-голяма от слънцето, с топлина пет хиляди пъти по-голяма от 

слънчевата. Като я наблюдават с телескоп, светлината е толкова голяма, 

че изглежда като голям пожар. Тая звезда означава идването на новата 

епоха. Бъдещата култура ще бъде представена чрез една от видните 

звезди на небето. Радвайте се, че и слънцето, и звездите, и луната 

предсказват бъдещето.  

Радвайте се на звездите, които помагат за развитието на вашите 

дарби. Радвайте се, че имате възможност да се ползувате от енергиите 

на планетите. Радвайте се, че всичко в света работи за вас – малките 

деца във Вселената, които са предимно учение за възвишените и 

разумни същества.  

Всички трябва да знаят, че за лошите хора в света настъпва черен 

период, т. е. катастрофи. Времето, което иде сега, ще им покаже, че те 

са изгубили добрите условия и няма да намерят това, което търсят. 

Нека се помни следното: Тези, които от сега нататък мислят да правят 

зло, късно са се родили! За лошите хора няма никакъв шанс да живеят. 

Бъдещето е на кротките хора. Под „кротки“ разбирам разумните: не 

само да се молят, но и да работят.  

На злото са останали много малко патрони, без муниции е вече. 

И забележете, че лошите хора са вече много страхливи. Те са останали 

с последни сили.  

Светът няма да се разруши, но човешкият живот ще се обнови 

изцяло. Какво очакват хората сега? Те очакват по-добри външни 

условия. Мислят, че външните условия ще изменят живота. Не!  

Само мисълта е в състояние да измени живота! Светлите и чисти 

мисли могат да подобрят живота.  
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Вие се занимавате с дребнави мисли и казвате, че естеството или 

природата ви е такава. Не унижавайте естеството си. Естеството на 

човека не е дребнаво, но той се занимава с дребни мисли, не знае как 

да работи и отдава всичко това на своята природа. Ако само по един 

час на ден мислиш за доброто, за великото в света, тоя час ще създаде 

в твоя бъдещ живот условия за гениалност.  

Всички култури на миналото, както и сегашната, са 

приготовление за бъдещето. Няма да мине много време и от сегашната 

култура няма да остане ни помен.  

Земята не е наше отечество нито бащин дом. Земята е временен 

приют за хората, а небето е бащин дом за нас – там трябва всеки да се 

върне.  

Съвременните хора са дошли вече до края на пропастта. И ако 

направят още една крачка, ще се намерят в пропастта, в гъстата 

материя, отдето мъчно могат да излезят. Тази пропаст не е нищо друго, 

освен тъй наречената тринадесета сфера, най-гъстата материя в света, 

в която попадне ли човек веднъж, мъчно излиза на бял свят. Ето защо, 

всички разумни сили, които ръководят човечеството, го спират там и 

казват, че трябва да се покае. Какво нещо е покаянието? – Покаянието 

подразбира човек да престане да върши онова, което води към 

пропастта. И днес Божественото казва на всеки човек: Спри! – Пред 

какво? – Спри пред престъплението си! Спри пред безумието си! Спри 

кривите си постъпки!  

В света идат такива страдания, каквито хората не могат да си 

представят. Страданията ще оправят хората. От дума те не се учат, не 

се възпитават.  

Стават и ще стават земетресения. Ще се разтърсва земята докато 

всички хора разберат, че не те, а други я управляват. Земетресението 

не е само механически процес. То е процес, от който се разтърсват 
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умовете и сърцата на хората, за да се освободят от заблужденията си и 

всички да заемат своето място.  

Христос дойде на земята преди две хиляди години с цел да спаси 

света от катастрофата, която се готвеше на времето. Той успя да го 

спаси, вследствие на което катастрофата се отмени. Днес разумните, 

добрите хора правят опити да отложат предстоящата катастрофа. По 

който и да е начин, светът трябва да се оправи. По стария начин не 

може да се живее. За в бъдеще трябва да се живее според закона на 

Любовта.  

Това, което добрите хора вършат в света, то е за благото на цялото 

човечество. Това е начина, по който човечеството може да се избави от 

голямата катастрофа, която виси над главата му. Знаете ли каква 

катастрофа виси над цялата земя? Ако опитът излезе сполучлив, 

катастрофата ще се размине.  

Не се спирайте върху това, кой как изпълнява, но всеки да каже в 

себе си: Аз дойдох в България да изпълня Божия закон. И ако всеки в 

себе си каже така, великият опит ще даде такива добри резултати, 

каквито очакваме. В този опит седи спасението на човечеството.  

Сега е Второто Пришествие, краят на века. Всички неща, които са 

писани в 24. Глава на Матея и в 12. Глава на пророк Данаила, се отнасят 

за сегашните времена. Тия дни на страдания, ако не се съкратят, ни 

една плът не би се избавила. Но заради избраните тия дни ще се 

съкратят… ще станат големи кръвопролития. В много държави ще има 

граждански войни, но който народ е по-близо до Бога, лесно ще мине. 

Тогава силите небесни, самата природа ще се възмутят. Ще дойдат 

големи земетресения. Където е суша ще стане вода. А където е вода, ще 

стане сухо.  

След тия страдания, които се спасят, ще влязат в Царството Божие, 

където е безкрайна красота. Будни бъдете вие, защото нито косъм от 
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главата на предания няма да падне. Будни бъдете, защото който 

издържи на всички страдания, ще влезе в Божието Царство. А в 

сегашните най-големи страхотии и страдания човек да има вътрешен 

мир, вътрешна вяра и вътрешна любов, за да не се обезкуражи, но да 

работи.  

(Казано в 1943 година)  

20. глава на Откровението съответства на 20 век. В тази глава се 

говори за змията, която е символ на светската мъдрост, която сега ще 

залезе. Приелите белега на челото означава тези, които са съгрешили 

с ума си. Приелите белега на ръцете, са тези, които са съгрешили с 

волята си. Под думата „змия“ се разбира сегашния строй, който ще се 

разруши. Морето в тази глава означава астралния свят, отдето всички 

ще бъдат преродени на земята, за да бъдат съдени. Адът означава 

вързаните за земята духове, които ще излезят, за да бъдат съдени. Този 

век съответствува на онези времена, за които се говори в притчата за 

поканените на сватбата, а те не отишли. В този век ще се даде достъп 

на ония, които до сега са били вън, като социалистите, нихилистите и 

пр., а не на ония, които са се броили уж за християни, обаче не 

изпълниха освен формата.  

Ангелът на благовестието е, който носи Новото Учение. От 1914 

година е започнало съденето на света и ще продължи усилено до 21 

век. Не се страхувайте от последствията. Никоя сила не може да измени 

Божия път. Всички ще минат седем пъти през огън и ще станат кротки, 

умни и добри. Ще дойде времето, за което казва Исая, че вълкът и 

агнето заедно ще живеят. Тук се подразбира думата „вълци“ пак хора, 

които са вълци със скрити зъби и нокти, които не разсъждават, а само 

дращят и хапят. Всички досегашни учения, като християнство, 

будизъм, мохамеданство, теософия и пр., в тяхната формална външна 

страна, си изиграха вече ролята. Сега ще дойде новото учение на 
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Христа, което ще ви възкреси. През целия този 20. Век ще бъде съдбата 

на света. В 20. Век ще се възстанови Царството Христово на земята.  

(Казано в 1916 година) 

Синовете на Силата и Разумната Воля ще осъществят Третия 

Завет на Бога и тогава на земята ще се извърши най-великото чудо: 

Злото ще стане слуга на доброто. Ще паднат всички посредници, 

мистерии и обряди. Човечеството ще мине през третото си посвещение 

и ще влезе в непосредствена връзка с духовния свят.  

Вие нямате представа какво велико бъдеще ви чака! В бъдеще вие 

ще разполагате с билет за всички планети, за всички слънца и системи. 

Но сега, каквото и да се говори, съвременните хора не могат да се 

ползуват от такива билети. Техните тела не са пригодени за такива 

пътешествия.  

Всички светове, които виждаме, са създадени за развлечение на 

малките Божии чада. Под думата „развлечение“ ние разбираме 

пътешествие. Човек трябва да пътува по световете, за да разбере реда и 

порядъка, които съществуват в различните светове, да разбере 

вътрешното съдържание на живота. Като изучи всички светове, човек 

ще познае Божествения свят – главата на Вселената.  

Човек постепенно трябва да привиква към все по-висока и по-

висока температура, защото ще дойде ден, когато той ще живее в 

огъня, в температурата на светлината. Тогава той ще диша светлината 

така, както днес диша въздуха.  

Христовото учение носи огъня на Любовта. Това учение носи 

вътрешна свобода, към която всеки се стреми. Това учение иска от 

всички народи да направи един народ, какъвто всъщност съществува.  

Един народ съществува в света, а не много народи!  



72 
 

Той е Божият народ, съставен от хора с високо, с Божествено 

съзнание. Когато всички съзнания в света се сплотят около хора с 

Божествено съзнание, тогава светът ще се оправи.  

Небето, това е  съвокупност от живи светове, в които Божественото 

се проявява. Небето, това е надеждата на света. Който се е 

обезнадеждил, той трябва да излиза всяка вечер вън, да гледа небето. 

Като наблюдава звездите, да са радва на техния живот. Звездите пък са 

писмото, което Свещената Книга съдържа. Всяка душа има възможност 

да чете и да разбира това писмо, да възприема радостта, която 

съществува в тия светове.  

Всяка звезда говори на хората на специален език. Говорът ѝ се 

разбира от влиянието, което тя оказва на човека. За пример: всички 

благородни хора, със светли умове и чисти сърца, се намират под 

влиянието на Сириус. По култура Сириус е близо до слънцето. 

Съществувата, които живеят на Слънцето и тия на Сириус, се 

съобщават помежду си.  

Да изследвате небето, това значи да четете Свещената Книга на 

живота, да вървите по свещените стъпки на Твореца.  

Всички същества в света, от най-малкото до най-голямото, имат 

свое предназначение. На всички хора сега предстои да свършат по една 

работа за Бялото Братство, т. е. за идването на Божието Царство на 

земята.  

Израждането на Петата, на Бялата раса, е признак за идването на 

друга раса, която ще използва условията, които Петата раса не може да 

използва. Тя ще спаси Петата раса, но ще вземе всичко в ръцете си.  

Една разумна Божествена вълна иде и ще преустрои света. Кога 

ще дойде тази вълна в по-силен размер? – след няколко десетки 

години. Преди това ще има един период на чистене. Които разбират, 

трябва да потърпят малко. Някои ще останат за в бъдеще. Не могат да 
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се спасят сега, понеже не могат да възприемат Словото – не могат да 

възприемат Любовта.  

Сегашният ред на нещата ще се измени в наше време. Новият 

живот иде. Който разбира, трябва да се радва, че се е родил в сегашните 

времена. Новият ред се налага. Пространството е пълно с разумни 

същества, които постоянно изливат светлина в хорските умове, 

преустройват нещата.  

Любовта трябва да изпълни въздуха. Ражда се новото съзнание у 

хората. Онези, които са готови, се радват, а тези, които не са готови, 

треперят от страх. Вие питате какво ще стане. – От старото нищо няма 

да остане. Иде светла епоха. Иде доброто. Тези събития, които стават, 

са само началото. Сегашните хора живеят в един свят на големи 

противоречия, в който царува злото, а доброто слугува. Сега се създава 

нов свят, с нов порядък, в който злото ще слугува, а доброто ще царува. 

По-важни времена от сегашните няма. Човек трябва да ги използва. 

Това е едно преходно състояние.  

За да се развие новата култура на земята, последната трябва да 

премине в пространството известни зони. Цялото пространство е живо. 

Земята трябва да премине известни пространства, за да дойде 

необходимата енергия за новия живот. Сега вече влизаме в нови 

области. Земята има вече възходящо движение. Тя по-рано е слизала, а 

сега се качва. Затова всички трябва да бъдат в хармония с възходящото 

движение на земята и слънцето. А който не се подчинява на този закон, 

ще изгуби всички условия.  

Земята излиза из тринадесетата сфера, излиза из гъстата материя. 

Всички учени същества от Всемирното Бяло Братство са 

мобилизирани и приготовляват новата култура. Бялото Братство ще 

превърне всичко в добро. В беседата „Новото човечество“ се говори за 

изключенията в движението на слънчевата система. Сега иде това 
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изключение, но във възходяща степен, в благоприятен смисъл. Това 

изменение със земята сега, това изключение, няма да стане 

катастрофално, но земята ще се преобрази. Цялата слънчева система 

влиза във връзка с нещо по-висше. Изменяват се умовете на хората. 

Политиците не могат да се ориентират в своята политика. Много бързо 

стават нещата.  

От хиляди години слънчевата система минава през една област в 

пространството, която е пълна с отрова. Сега тя излиза из тази област 

и навлиза в една по-духовна област, в която живеят по-напреднали 

същества, отколкото в досегашната област. И влизането в тази област 

ще разшири кръгозора на човечеството за познаване на природата и 

ще го направи по-възприемчиво към новите идеи, които сега слизат 

към земята. Тези, които не могат да се издигнат, ще останат долу.  

Земята е стояла в тринадесетата сфера милиони години и сега 

излиза и се качва нагоре. Като излезе в нова атмосфера, ще каже: „Деца, 

избавихме се вече!“  

Тъмната епоха, Кали-юга, изтича. От няколко години ние сме 

навлезли вече в епохата на Водолея. Периодът на Водолей е една 

мистична епоха. Главното качество на Водолей е чистотата. След 2 100 

години земята ще навлезе в друга зодия, но сега е във Водолей. Епохата 

на Водолей ще примири всичко. Старото ще се разглежда като нещо 

архаично. Идва пробуждането на висшето съзнание у човека. Тогава 

той ще обича всички същества. Ще бъде изпълнен с радост, блаженство 

и дух на служене.  

Черната ложа от две хиляди години се е старала да отмени 

Любовта, да тури в света една изопачена идея за любовта – че Любовта 

е за глупавите хора. На хората трябва да се каже, че това, което те са 

опитали, не е любов. Защото Любовта е най-висшето, най-разумното. 

Черната ложа си е турила за цел да омаловажи всичко, да изопачи 
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Любовта и да мислят хората, че любов е това, което наричат упадък, 

разврат.  

Астралният свят е вече очистен. Земята е вече арена на борбата. И 

от тук тъмните сили ще отстъпят, ще отидат под земята. И земята ще 

се очисти.  

Хората, като видят, че друг път няма, най-после ще дойдат до 

новото. Иначе, ако изостанат, чака ги смърт. Ще тръгнат по този 

спасителен път. 

Ако някои мислят, че могат да тикнат света по път, който 

Божественото не иска, те много се лъжат, защото има едно място, 

отдето се регулират нещата.  

Бъдещата култура се отличава с три неща: 1. Повдигане на жената; 

2. Повдигане на бедните, на слабите в света; 3. Застъпване за правата 

на човека – човещина, свобода и никакво насилие. Ние сме против 

всякакво насилие. Хората трябва да се учат вечно и да се утвърждават в 

истината. Трябва да познаваме постоянно Бога – великата Любов, 

великата Разумност – все повече и повече. Това е идеалът, към който 

трябва да се стремим. „Бъдете съвършени“ – е многократен, безкраен 

процес.  

Любовта е потребна за спасението на света. Любовта е 

единствената сила, която може да примири народите. Всеки един 

народ има мисия в света. Любовта е започнала вече да се проявява. В 

света ще победи доброто, любовта, правдата, светлината. Това е въпрос 

само на време.  

Всички вярващи трябва да се сплотят. Всички да се съгласят в един 

принцип: от каквото и да са верую, да турят Любовта като основа. Да се 

съгласят, че трябва да има любов и братство. Това е общата основа.  

Когато почнат да идват късите вълни на космичното 

електричество, лошите хора не ще могат да издържат. Тези къси вълни 
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идат от пространството. Трябва да сме в любовно отношение, в 

хармония с природата, за да се акордираме с тях. Нова епоха като 

дойде, ще ликвидира всички сметки. Тъмните сили, които вървят в 

пътя на злото, ще бъдат пратени във вечния огън, за да изгори в тях 

злото. След това и те ще се покаят. Защото е казано: „Всяка плът ще 

слави Господа“.  

Никакво отлагане! Трябва да се използва Божествената вълна, 

която сега се подема, но не е дошла още в истинската си сила. Затова 

можем да кажем, че тя иде. Който е дошъл на земята, трябва да 

използва тия хубави условия, да не отлага.  

Сега иде една обща пролет, обща духовна вълна, която ще засегне 

всички. Само че които са по-напреднали, ще имат повече условия за 

напредък. Но всички ще придобият по нещо. Сега е една епоха, когато 

нещата са кондензирани. Това, което за хиляди години щеше да се 

ликвидира, сега може само за десет години да се ликвидира в 

сегашната епоха. Затова идат големи напрежения, противоречия.  

Всички велики Учители на човечеството: Хермес, Орфей, Буда, 

Мойсей, самият Христос и апостолите и сега работят. Сега най-много 

работят. Сега са настанали такива благоприятни времена за духовни 

постижения, че за една година можете да добиете това, което по-рано 

не можехте да добиете за сто и за хиляда години.  

Казах по-рано, че осем хиляди адепти ще се въплотят на земята и 

те ще дадат нова насока на обществения, религиозния и семейния 

живот, както и на цялата култура. Всичко досега съществуващо ще се 

измени в нов, правилен живот, какъвто хората днес не познават. 

Мъчениците на миналото сега идат на земята, едни по закона на 

вселяването, други чрез въплотяване. Най-лошите прояви ще се сменят 

с най-добри. Войната, например, ще се смени с обратен процес.  
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Провидението избира тези, които имат добрата воля, а онези, 

които още служат на себе си, то ги изоставя.  

Тези, които работят за другите, ще имат вечна радост. Те имат 

връзка с Божественото съзнание.  

Силни бъдете! Няма да бъдете страхливи. Като служиш на Бога, 

ти си силен. Във времето на богомилите вие сте били много гонени, 

изгаряни, не се страхувайте, това няма да са повтори. Говорете, не се 

бойте! Ще работите разумно. Не по буквата на закона трябва да се 

ръководи човек, но по духа на нещата.  

Сега ще стане една промяна със земята. Ще я видим такава, 

каквато не сме я виждали. Великият океан се приготовлява сега за една 

бъдеща култура. И вие ще се въплотите в новия континент, който ще 

се издигне във Великия океан. Някои земи ще потънат. Земята ще се 

измени климатически и органически.  

Съдбата на човека не е абсолютна. Всичко можем да изменим. 

Щом влезе Божественото в нас, можем да смекчим цялата наша карма. 

Ако Бог живее в нас, ще бъдем силни.  

На Шестата раса ѝ трябват триста хиляди години да се развива. 

Шестата раса е започнала в своето най-слабо начало. Представители на 

Шестата раса сега има навсякъде. Те вече постепенно ще заемат 

ръководството в свои ръце. От квакерите, които са много добри хора, 

ще излязат хора от Шестата раса. И Толстой ще дойде в Шестата раса. 

Шестата раса ще има 90 градуса Камперов ъгъл. Хората на Шестата раса 

ще бъдат ясновидци. Бъдещите хора ще стават видими и невидими. Те 

няма да имат останки, няма да има нужда да ги погребват. Като живее 

човек 120-150 години, ще си замине, ще стане невидим. Раждането на 

хората ще се измени. Ще има тъй нареченото самовъплотяване.  

За в бъдеще ще се ликвидира с готвенето. Като дойде Шестата раса 

земята ще има умерен климат. Димът, който покваря въздуха, ще се 
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премахне, като за всичко се въведе електричеството. Зазоряването на 

новата култура ще дойде рано, но Шестата раса, в пълния си разцвет и 

красота, ще бъде на земята след 2100 години. Господ е оставил хубавото 

за най-после.  

Пътят, по който вървите, е път, по който постепенно ще дойдат 

постиженията. Те няма да дойдат изведнъж. Ще се изкачите на най-

високия връх и ще имате най-високите дарби. По пътя, по който 

вървите, ще ви се даде това. Да не затваряте вратата си към Бога. Да 

любиш – това значи да бъде вратата ти отворена към Бога. И тогава 

Божественото ще дойде и ще ви помогне.  

Ние сме пред един от великите опити, които невидимият свят 

прави, за да спаси човечеството и да го постави в неговия правилен път 

на развитие. Всичко старо вече си отива. Всички философстване, 

всички науки трябва да се видоизменят. И това вече става. Всички 

религиозни форми ще изгубят смисъла си. Религиозните хора ще имат 

ново понятие за Бога.  

Светли същества идват да изменят условията на живота. Тези 

велики Братя на човечеството разполагат със сили, които ще внесат 

новата култура в света. Тогава именно духовното знание ще се 

приложи на земята, на физическия свят. И затова ще има нужда от 

работници повече отколкото всеки друг път. Всеки, който следва пътя 

на Христа, всеки, който е възприел новите разбирания в света, трябва 

да работи върху своето развитие, ако иска да служи на Бога.  

Напредналите същества – Силите на Светлината – воюват със 

силите на тъмнината. Победата е на страната на светлите сили – на 

доброто. Доброто ще победи. Сега се водят големи сражения между 

тези две сили, между доброто и злото. Но човечеството ще измине този 

път. Ще дойде до Обетованата земя и ще си почине.  
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Причините за неуспехите на миналите култури са дълбоки и 

далечни. Днес тия причини са отстранени и има условия да дойде на 

земята един красив и възвишен живот.  

Най-красивият живот иде сега. Иде побратимяването на хората. 

Хората ще заживеят като братя и сестри, като деца на своя небесен 

Баща. Страданията, които съвременното човечество изживява, 

показват идването на новото. Те са родилните мъки. След тези 

страдания ще дойдат великите блага на живота. Противоречия и 

страдания ще има и те ще продължават до тогава, докато дойде 

Любовта в света. Любовта и силата, която преодолява всичко, която 

разкрива истинския път на развитие и живот.  

Новото учение не трябва да вдига шум около себе си. Всеки на 

своето място да проявява Любовта. Ние не сме дошли да разораваме и 

да кореним. Други ще вършат това. А ние ще сеем семената и ще ги 

отглеждаме тихо и спокойно докато израстат.  

Досега злите са управлявали, а добрите са слугували на злите, 

които са били господари. Но сега ще стане обратното – лошите хора 

ще слугуват на добрите. Сега редът се сменява – доброто ще 

господарува, а злото ще слугува. Доброто ще вземе ръководството в 

света.  

Този, който иска да върви по новия път, не трябва да се занимава 

със злото и с неговите прояви. Той не трябва да спира своето внимание 

върху лошите хора, независимо дали са далечни или негови близки. Те 

ще се изменят, когато станат великите преобразование в света. Но ти, 

който искаш да вървиш по пътя на доброто, ти изпълни своята задача 

– служене на Бога: мислене, чувстване и действане с любов.  

Човечеството е в своето зазоряване. То влиза в една нова епоха. 

Целият двадесети век ще бъде век на големи преобразования, век на 

големи приготовления. Всички трябва да работим в тая подготовка, да 
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служим на Доброто, на Любовта. Където и да си, при каквито и условия 

да си, ти прояви доброто, прояви Любовта – служи на Живия Бог на 

Любовта.  

******* 

 

Мен е жал много, когато искам да предам за урок назидателен 

нещо и това ми придаване остава неизползвано. Добре е както за 

ученика, така и за Учителя, когато зададеният урок се усърдно заучава. 

С това Учителя се радва, че има вниманието на ученика обърнато към 

него и от друга страна отваря път за нов материал и така постепенно 

ученикът се учи и Учителя се радва, че е намерил място да пласира 

знанието, което носи. Работя вече ред години, но малцина има, които 

приемат и прилагат това, което давам. Това ме омъчнява. Аз съм дошъл 

на земята между българския народ да донеса светлината на Любовта, 

да покажа новия начин на живеене, от който всички доволни ще 

останат, да намерят смисъла на живота, целта, за която са дошли на 

земята, защо живеят и какво ги очаква. Дойдох да изявя Истината, да 

се освободят от гнета на робството. Дойдох да покажа пътя към 

светлото бъдеще – към Вечността, където мир и радост цари за душите, 

радост в познание Божиите наредби. Говорих много, но онова 

секретното, тайното още не съм казал по нямане готови за него.  

Сега е време да се изяви нещо повече от даденото и това ще 

направя. Ще дам ключа на някой, който Духът ми е избрал, за да 

продължат делото ми, което е дело на Отца. С този ключ, който ще дам, 

ще могат да работят между народа, защото този народ е избран народ, 

и като такъв трябва да застане на мястото на избраните народи, трябва 

да получи нужната за това просвета. Досега слабо приема, но ще 

приеме, защото трябва да бъде квас за Славянството и за другите 

народи. Славянството в скоро време трябва да възприеме новата 
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култура, а за това се изискват работници, които за да приготвя, реших 

да дам ключа на тайната на тия, които Духът ми е избрал за такива. 

Времето е назряло вече и чака за работници.  

Не се безпокойте за това, що става навсякъде. Знайте, че така 

както върви света, е в плана Господен.  

(1933 г.)  

Новото, което иде – Царството Божие, изисква съвършени форми, 

нови възгледи и вярвания. Старото ще се снеме от гърба на хората, като 

стара дреха, и ще се смени с нова. Дядото, който умрял и заровили в 

гроба, един ден ще възкръсне. Пак дядо ли ще бъде? Не, той ще се роди 

като младенец с нови сили за живот. Това е новото учение – учение на 

Любовта, учение на Мъдростта и учение на Истината. Това е учението, 

което бъдещата култура носи на човечеството. В бъдещата култура 

няма да има полици, няма да се подписват платец и поръчители. 

Нямам време да ви опиша, какво носи бъдещата култура. Тогава хората 

няма да се съобщават с железници, параходи, аероплани, автомобили, 

както сега. Например, искаш да изпратиш писмо до свой приятел. 

Писмото ще бъде написано на особена фина материя, което чрез силата 

на своя ум и воля ще изпратиш точно дето трябва. То ще се пренесе 

чрез пространството и ще стигне направо до твоя приятел. Ако 

приятелят ти е на разстояние 1000 км от тебе, в една минута писмото 

ти ще бъде на неговата маса. Имаш нужда от един килограм картофи. 

Няма да ходиш от една бакалница в друга да купуваш, но веднага ще 

намериш на масата си нужното количество картофи. – Как са дошли 

те? Някой твой приятел възприел мисълта ти и веднага изпратил 

картофите. Имаш нужда от ябълки – и те дохождат по същия начин. 

Искаш да видиш приятеля си, да си поприказвате. Сядаш на стола си, 

отправяш мисълта си към него и се понасяш в пространството. След 

една минута си при него. Като си поприказвате, ти насочваш мисълта 
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си към своя дом и се намериш в пространството. И да е затворена 

вратата на къщата ти, свободно ще минеш през нея. В бъдеще, 

ключовете няма да имат сила. Всеки ще влиза и излиза и през 

затворени врати. Това носи бъдещата възвишена култура на хората. 

Ще кажете, като турците, че това са странни работи. И да вярвате, и да 

не вярвате, така ще бъде. Тогава отношенията между мъжа и жената ще 

бъдат правилни, хармонични. Всички хора ще работят с любов. Малко 

ще работят, много ще придобиват. И тогава ще имат ниви и градини 

за обработване, за разходки, но работата и учението им ще дават добри 

плодове. Хората на шестата раса ще са не само по земята, но и по 

другите планети. Те ще пътуват по слънцето, по луната и ще изучават 

живота на планетите. – Какъв свят ще бъде този? – Какъвто не сте 

помислили. Както сега има същества от шестата раса на земята, така и 

в бъдеще ще има хора от земята в шестата раса, в новата култура. Тя е 

готова вече, но постепенно слиза на земята. 

Християнството, в сегашната си форма, приготвя хората за новата 

култура, за възвишения живот. Този живот иде вече, но и от вас се иска 

да направите едно малко усилие. За да не се съмнявате в новото, трябва 

да правите опити. Без опити нищо не се постига. Всички трябва да се 

подмладите, да станете млади по ум – със светли идеи, млади по сърце 

– с благородни и възвишени чувства и млади по воля – с добри и 

правилни постъпки. Бъдещето е в ръцете на младите – на децата. И 

Христос казва: „На такива е Царството Божие“. Всички трябва да бъдем 

Божествени деца. Всички съмнения, раздори, недоразумения да турим 

настрана. Да впрегнем в работа онези сили, които досега не са били 

проявени.  

 

По какво се познава идването на Шестата раса на земята? – по 

особеното лазурно сияние, което се забелязва на небето по целия 
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Балкански полуостров. Това сияние е резултат на особени психически 

влияния, които действат в пространството и променят даже 

атмосферата. Това показва, че целият разумен свят, всички разумни 

същества, усилено работят и пречистват както физическата така и 

духовната атмосфера на земята. Те създават добри условия за растене, 

за развитие и за работа на хората.  

Както лозето се чисти от изсъхнали и гнили листа, от паразити, 

така и невидимият свят подготвя ония хора, които искат да служат на 

Бога. Той им дава добри условия да растат и да се развиват, като им 

казва: Не се страхувайте! Още малко и всичко ще се нареди, ще тръгне 

по добър път!  

Сега питате: Новата култура ще има ли отношение към старата?  

– Има, разбира се. Новата култура ще се ползува от придобивките 

на старата култура и ще създаде нова наука за ума, за сърцето и волята. 

Старото ще мине, новото ще дойде. Нова светлина иде! Тя ще 

преобрази възгледите на хората за материалния свят. Тя ще им покаже, 

че има и други начини за изучаване на природата. Който иска да влезе 

в новата култура, трябва да учи, да работи съзнателно, да се готви за 

новите условия.  

Иде новата култура! Иде Шестата раса!  

Иде божественото в света!  

(казано от Учителя на 25 март, 1923 година)  
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4. ПОСЛЕДНИ СЛОВА. 
(Казани от Учителя при заминаването Му от земята – 25, 26 и 27 

декември 1944 година) 

 

Сега са последните времена на света. Всичко старо си заминава. 

Няма да се мине дълго време и този век ще завлече всичко. Всички 

философствания, всички науки трябва да се видоизменят. Бог е решил 

това. Вече е турен план. Човечеството не може да живее в тези дрипели.  

Кармата на европейските народи е назряла. Този катаклизъм, 

който сега ще дойде, ще бъде социален и природен. Всички 

религиозни форми ще изгубят смисъл. Невидимият свят е решил. 

Въпросът е решен, има си програма. И като се натисне бутона, всичко 

е свършено. В бъдеще ще дойдат души, които сега стоят в 

пространството в Рая. Сегашното поколение ще загине. То няма да има 

дял.  

Вас защо ви извиках? Вие ще имате дял в бъдещата култура. В 

невидимия свят има хиляди, милиони души, които са напреднали. Те 

ще дойдат на земята и ще турят ред и порядък. Те ще кажат: „Ето, това 

е животът!“.  

Тези, които не искат да служат, ще бъдат задигнати. Ще видиш, 

че хората, които са в управлението, съвсем са се изменили. Станало е 

промяна в тях – вселяване. Апостол Павел казва: „Аз не живея, но 

Христос живее в мен“. Виждаш, че този човек е вече съвсем друг. Това 

ще стане скоро. В този век ще станат големи преобразования.  

Целият век ще бъде век на преобразования.  

Всички трябва да работят. Това е подготовка. Това е близо вече. 

Целият ХХ век ще бъде век на приготовление. Сега, ако си заминете, 

пак ще дойдете към 1975 година, защото ще има важна работа. Няма да 

стоите дълго в пространството.  
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Само с Любов светът ще се оправи!  

Обичай всичко, което аз обичам. Радвай се на всичко, на което аз 

се радвам. Служи на всичко, на което аз служа. Люби всичко, което аз 

любя.  

Аз отивам за ваше добро и за доброто на България. Не смущавайте 

Духът ми. Радвайте се и веселете се за мене. Не се обличайте в други 

форми, освен в които аз съм ви облякъл. Времето е кратко. Бъдете 

будни и не се отчайвайте. Всички ще тръгнат с по-голяма ревност. 

Моето дело не е само тук. То ще продължи и горе. Верни бъдете на 

призванието си. Мир ви давам на всички и приемете го. Една малка 

работа завърши!  
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5. БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО Е ВЕЧНО, БЕЗСМЪРТНО! 
 

Учителя е говорил, говори и ще говори!  

Нека никой не си въобразява, че със заминаването на Учителя от 

земята, великият извор на Божественото Слово е престанал да блика. 

Нека никой от нас, учениците на Учителя, учениците на Великото 

Всемирно Бяло Братство не мисли, че ние, след заминаването на 

Учителя, сме останали сираци тук, на земята. Нека никой не мисли, че 

Учителя ще ни остави някога, когато и да било, без своята подкрепа – 

без вдъхновение, без напътвания, без грижи за нас – за нашето 

развитие, за нашата работа за великото Божие Дело.  

Не! Учителя е бил и винаги ще бъде при нас, с нас. Той никога не 

ще остави своите си. Той никога не ще напусне започнатото от Него 

Велико Дело! Той никога не ще позволи да загасне запаления от Него 

Божествен Огън на Любовта, комуто предстои да пресъздаде света.  

Още повече, че тъкмо днес ние се намираме в най-ранните 

предутринни зори на Великото Разсъмване, на Великото Пробуждане 

на човешката душа, на човешкия ум и на човешкото сърце за новия 

живот, който иде.  

Още повече, че тъкмо сега от нас се иска толкова много работа, 

работа, работа! …  

Ний учихме десетки години. Слушахме Словото. Възприемахме 

Божественото. Толкова работа е извършил Учителя над нас – над 

нашите души, умове и сърца – за нашата подготовка, за да станем 

достойни пазители, носители и разпространители на Великото, на 

Божественото, което Той ни повери – на Свещеното Слово, което чрез 

Него се изля над земята, над човечеството.  

Сега остава да приложим. Сега остава да покажем на дело, какво 

сме научили. Сега от нас се иска работа, работа, работа!  
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Всеки от нас е годен за нещо. Всекиму е определено по нещо. За 

всеки е предвидена специална задача. За всеки – който има желанието 

да работи. Нека никой не се меси в работата на другите. Нека никой не 

се старае да направлява и да нарежда – кой как и какво трябва да 

работи. Задачите на всеки един от нас се дават отгоре – от Небето, а не 

от земята. Който има доброто желание – той чува гласа на Бога, гласа 

на Учителя, гласа на Христа, гласа на своя Ръководител. Той ги чува 

вътре в себе си, в душата си. Който има доброто желание, той е покорен 

на Гласа, той изпълнява дадените му отвътре, отгоре нареждания: с 

радост, с благодарност, със свещен трепет в душата си.  

Учителя никого не е изоставил, никого не е забравил и никого не 

ще забрави: за всеки един Той е предвидил специална работа. 

Вслушайте се в гласа на Бога. Вслушайте се в гласа на Учителя. Той 

говори вътре в душата ви. Той, само Той ще ви каже какво трябва да 

правите!...  

Слушайте свещения Глас на Учителя, на Бога!  

Учителя е говорил, говори и ще говори!  

Той говори на всеки от нас. Говори всекиму съобразно с неговите 

възможности, съобразно с неговите способности – да разбере, да 

приеме и да приложи.  

Говори и чрез свои избрани ученици – будни души, развили в по-

висока степен своето духовно виждане и своето духовно, вътрешно 

слушане. Учителя не ни е оставил и не ще ни остави!  

И ний познаваме Словото на Учителя, откъдето и да иде то, както 

малките, невръстни деца познават своята майка. Ний сме закърмени с 

него, израсли сме с него, живели сме и живеем с него.  

Ний познаваме Словото на Учителя!  

Учителя говори!  
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6. УЧИТЕЛЯ ГОВОРИ!  
 

За да дойде светлината, трябва да се работи много. Светът е 

изсмукван от тъмните сили. Иска, вика за помощ, но клопката го е 

стегнала с двата крака и не пуща. Здраво го стиска. От никого няма 

помощ да поиска – никого не познава. Живее в тъмнина и на къде 

отива този мрачен свят, сам не знае.  

Блажени сте – казва ви Учителя ви – че Господ ви е изпратил в 

една велика Школа. Ако я разберете и добре учите, ще ви бъде добре и 

Аз ще ви свържа с Бялото Братство. Ангелите ще ви научат на 

Божествените закони и правила. Школата ще ви свърже със земята и 

небето. Ще пуснете корени в земята и вятър, бури да минават – нищо 

не ще ви раздруса. Знайте, че сега идват такива дни – ще има голямо 

друсане: земетресения, бедствия по света. Ще ги чувате. Но, ако 

държите здраво това, което Аз съм казал и завещал, ще бъдете добре.  

От 70-та година Господ е слязъл на земята. Как ще се уверите и 

повярвате? – чрез вашите страдания и изпитания. Той ви търпеше, 

търпеше вашите груби постъпки и каза на своите помощници: 

„Вземете чуковете и инструментите си, за да работите върху грубия 

народ. Тези, които сега се раждат, ще ги поодялате, поочукате и ще ги 

запишете в новата епоха. И с другите, върху които работите, ще ги 

правите годни за работа и ще ги записвате в Книгата на новата епоха“. 

От 70-та година няма да остане нито един, който да не го одялат и 

поочукат и да го запишат в новата епоха. Генерална проверка и 

чистене ще стане върху човечеството.  

Вие мислите, че светът е толкова развратен и как ли ще се оправи. 

Не мислете за това. Има кой да се разправя с него. Но си гледайте 

вашите дневници, да получите добри бележки, а за другите не мислете. 

Има кой да се занимава с тях.  
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Знаете ли колко души Бог е избрал от всички държави за кадри и 

горе ги занимават, подготвят ги за новия ред и порядък на земята сега? 

Когато им дадат дипломите, ще ги пратят в малката България, във 

великата страна, която е родила Духът, Управителя на целия свят. 

Инспекторът на всички Школи е успял да отдели една малка част, за да 

им открие тайната на разумния живот. Те ще бъдат посрещачи, 

приемници на школите на Шестата раса. Има какво да им дадете. 

Затова ви водих из Рила и в последни дни ви завещах Рила, Школата, 

Салоните, Молитвения връх, Близнаците, Острец, Дамга, Мусала. Има 

какво да им покажете. Дадох ви и шестте упражнения всяко със 

съответно мото и Паневритмията, придружена с музика. При едно 

изпълнение на Паневритмията пулсът се повишава, кръвното налягане 

се намалява. Казвам: ако един болен от каквато и да е болест влезе да 

играе в кръга на Паневритмията с нужната концентрация на мисълта, 

ще бъде излекуван.  

Разберете, че за една важна работа сме слезли на земята. Тя е един 

университет. Колко години трябва да се учи, за да се вземе изпит?  

Ще дойдат от Индия, Франция, Германия, Африка и от всички 

държави да посетят малката България. На Господа са му дотегнали 

престъпленията, които се вършат сега. И на вас казвам – ако не 

изправите живота си, същото ви чака. Великата вълна, която сега иде, 

е разумна вълна – тя идва да се справи с човешкия егоизъм. След тия 

събития ще дойде правдата, истината, добродетелта, мъдростта и 

любовта в света. И на вас казвам – да изправите живота си.  

Казвате: Не сме готови, Учителю. – Ами кога ще сте готови? – Не 

е дошло времето. – Ами кога ще дойде?...  

Иде един нов Великден. Господ ще обезоръжи всички въоръжени 

по земята. Ще унищожи атома, бомбите и ще ги замени с взрива на 

Любовта, Мъдростта и Истината. И ще ги пусне в действие…  
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За новия ден ви говоря Аз, вашият Учител, Вестител, – да ви кажа 

какво има да стане.  

А вие станете ясновидци, за да ме видите, че Аз ви говоря. Имам 

още много да ви кажа, но сега ще ви кажа – до виждане!  

Бъдете верни!   

(пред Великден, 1970 г.)  

******* 

 

Давам ви задача, мили чада: ежечасно слагайте в молитва: да слезе 

Любовта Божия над младите подрастващи души. Те ще бъдат основа 

на Новото, което идва на земята. Така с тая помощ вие ще парирате 

делото пъклено на злия гений, който иска да плени младите души. За 

да събори Божествения порядък, обгръща в тъмнина, действа 

отрицателно, в гнет държи душите. Оронва всяка брилянтна частица и 

не дава възможност да се съгради оня брилянт, който е необходим за 

изграждане на Великото. Затова, мили мои чада, застанете на поста си 

да помагате.  

Заповед ви давам – не само на вас – когото срещнете и с когото 

имате връзка от верните ми, на всекиго кажете и подканете, не от ваше 

име, а от мое и от името на Бог Отец и на цялата разумна природа – да 

се притече на помощ.  

И Небето върши своята работа, изпращайки своите сили. Но 

разберете! Вие ще действате тука, на физическия свят (понеже злият 

гений работи концентриран във физическия свят). Предприемете една 

голяма и важна задача, за да се помогне на Доброто, на Любовта, която 

трябва да залее земята и да подготви пътя за идването на Спасителя.  

******* 
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Смирението държи ключа на Мъдростта, мълчанието – ключа на 

великото знание. Това ако приложите, ще почувствате блаженството на 

това Царство, което носите в себе си. Не говорете излишно. Говорете 

малко, тихо, бавно, за да предадете силата на електричеството и да 

приемете силата на магнетизма.  

Ако вие приложите това, Мъдростта ще ви бъде живот, който ще 

предадете на вашите близки. Любовта ще ви бъде основа, която ще ви 

възкреси във вечния живот. Мъдростта и Любовта са крилете, с които 

ще се издигнете. С тия криле ще отидете там, отдето сте слезли.  

Ако приложите закона на моя завет, Аз ще ви отворя ума да 

проумеете тайната и да научите тайните закони, които са вложени в 

микрокосмоса и движат всички светове.  

Сега ви благославям да имате успех и в двата закона, които 

откриват всички тайни на човека. Сега какво се иска от вас? Колкото се 

изкачвате горе нависоко, толкова вашият ум трябва да утихва, да 

станете кротки и смирени.  

Запитвате се, кога ще се оправи света? – Много време още хората 

ще вървят по същия път. Те постепенно ще се изменят. Този процес е 

неотменим, защото земята влиза в нова област. Всички стари форми 

ще се изменят. Новите форми на живот ще разрушат старите. Ще 

дойдат милиони същества със своите мечове и ще пометат всичко.  

Ние не сме дошли да кореним. Преди нас има други, които ще 

коренят и разорат земята. Ние ще сеем семената, ще ги отглеждаме 

тихо и спокойно, докато пораснат.  

Вижте какво прави светлината. Тя удря върху пъпките на 

растенията, за да излезе цветът. Ударите, които тя произвежда върху 

пъпките са силни, макар и мълчаливи. Те разтварят цветовете, 

изхвърлят излишното, лошавото навън и изкарват доброто, което е 
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било вътре. Дойде ли Божественото в човека, то ще изкара лошавото 

из него и умът му ще отвори път на доброто, което е в душата му.  

Нали затова разпнаха Христа – те не разбраха думите му, с които 

Той искаше да внесе Божественото в тях и да им покаже пътя.  

И сега ако не познаят, че Аз дойдох да повдигна българския народ 

– какво искат? Аз съм им говорил в миналото и ще продължавам да 

говоря, да проявявам силата на Духа, който изхожда от моя Отец.  

Горко та този, който се съблазни в моята Светлина. Светлината 

дойде, но те приеха тъмнината, отхвърлиха Светлината.  

Казвам на вас, които приехте Светлината на Мъдростта – 

заживейте в една Любов, в един Мир. Мирът Божий да царува сред вас 

и да ви изпълни със сила!...  

Бъдете благословени! Давам ви моята Любов, като условие за 

вашето развитие. Аз съм връзката между Небето и земята. Вие сте 

блажени, че приехте Божественото учение. Вие се наредихте в първите 

редици на изпълнението. Какво се иска от вас? – да се прояви Любовта. 

А Любовта се проявява, когато има послушание, единство, 

разбирателство.  

Декември, 1970 г.  

******* 

 

Слязъл съм на земята да покажа какво нещо е човекът, какво е 

неговото значение. Животът казва: ако искаш да ме разбереш, трябва 

да научиш езика на страданието. Щом научиш езика на страданието, 

ще научиш и езика на Любовта. Човекът съдържа всички възможности 

за един разумен живот. Вие дължите всичко на невидимия свят. Няма 

по-велико нещо в света от това да служите на Бога. Вие, младите 

фиданки, млади дръвчета, сте се накичили със слънчева енергия, 

направили сте контакт със силата на Любовта и няма да мине много 
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време и ще влезете в една нова вълна. Трябва да бъдете готови! Търсете 

и ще намерите! Хлопайте и ще ви се отвори – както казва стиха. Най-

първо да се роди във вас силното желание да познаете Истината и чрез 

Истината да познаете Бога.  

Някой казва: „Защо трябва да обичаме? – за да растем! На вас, 

младите, казвам: Най-необходимото е растенето – да растете, да се 

проявите. Да се пробуди съзнанието ви, да разберете защо сте дошли 

на земята, на този свят.  

Който служи на Бога, всичко има. Вие сте пред скончаването на 

този век. Изпращате старото, грубото, очаквате новото, хубавото, което 

ще изгрее с голяма светлина.  

То ще изтегли човечеството из гибелта и ще донесе истинското 

братство, което ще бъде условие да се прояви всеки тъй, както трябва. 

Тези страдания, които сега имате, този ограничен живот – всичко това 

ще рухне, ще се събори. Нов живот, нови условия ще имате. Не е 

далече, всички ще го видите.  

******* 

 

Казано е: „Хлопайте и ще ви се отвори. Искайте и ще ви се даде, 

търсете и ще намерите“. Пожелавам на братята и сестрите смело да 

хлопат и широко ще им се отворят вратите. Пожелавам на братята и 

сестрите  по-смело да искат, защото, който смело иска, нему се дава 

пълна мяра. Пожелавам на братята и сестрите по-смело да търсят, 

защото на положителния всеки има доверие. Доверието е едно 

положително духовно качество, което изхожда от заветната любов. Да 

имаш доверие, значи да си определен, да си натоварен, да си предвиден 

за голяма работа. Доверието е синовно качество. Не може синът да бъде 

по-близо до баща си, ако бащата не храни доверие към него. Доверието 

е свързано и с вярата. Само в този има доверие, в когото има 
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положителна вяра. Положителна вяра има само този, който знае че е 

натоварен, предвиден, определен.  

Духовното пробуждане се определя главно от тези фактори: 

вярата, знанието и любовта, като венец на пълнота. Вам много се 

говори за любовта, за вярата, за надеждата, добродетелта и мъдростта. 

Вашето съзнание е доста много натоварено, тъй като през него минаха 

много завършени Божествени идеи като мисъл, като чувство и като 

дело… ако вашето съзнание се освободи от завършените, повдигнатите 

идеи, то ще представлява една безплодна нива. Затова ний ще 

натоварим с още повече идеи вашето съзнание, защото то ще бъде 

бъдещ представител на великото Божествено Начало. Така стои 

въпросът с всички ония ученици, които хлопат, които искат и които 

търсят. Търсиха и намериха. Искаха и им се даде. Хлопаха и им се 

отвори. И какво още им трябва?  

Не е достатъчно само да се отвори вратата, но трябва смело да 

влезеш вътре в Светая Светих, в Светилището на Духа. Не е достатъчно 

само да им се даде, но трябва да вземеш това богатство и да го вложиш 

в духовна, идейна работа, за да даде принос. Не е достатъчно да 

намерите великите възможности, а трябва да се опознаеш добре с тях, 

да ги въведеш в своята душа, да ги запознаеш с делата на твоя Дух и 

така намерените опознати, добре разбрани Божествени възможности 

да конструират у вас Великото Светилище на Духа, там където ще 

посветите вашите духовни същности.  

Това е неотложна бърза работа, защото за учениците сега е 

Петдесетница. Великите Бели Братя са в голяма, дълга екскурзия към 

земята. Техният Предводител е Духът на Великото Бяло Братство. Ще 

дойдат тези Братя, тези Посветени, за да приготвят място у вас за 

идването на Духа.  
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Любезни ученици, вие сте в изпълнителния свят – живеете при 

противоречия, съблазни и природни стихии. Но знайте, това е 

временна обстановка. Вие ще можете да се справите с главните сили на 

противоположните идеи. Защото има противоположни идеи към 

идеите на Великото Всемирно Бяло Братство. Вие ще научите в тази 

временна обстановка още, че вие сте гости, дошли на земята да 

извършите една Божествена планова работа. Тази Божествена планова 

работа се състои в това, да намерите ключа, да отворите тайните и 

завоювате Мъдростта. Тия три главни идеи трябва да ви вълнуват. Да 

имате ключа на великите възможности, да откриете тайната на вашето 

съществуване и най-после да можете да влизате безпрепятствено в 

света на Великата Мъдрост.  

Ключът на заветната Любов е едно съществено положение. Трябва 

ви повече изтънченост, повече будност, защото ключът е разгадката на 

великото, незнайното. За да разкрие ученика тайните, било в сферата, 

било в слънчевите системи, било във вътрешната Божествена 

организация, му е необходим ключ. Ключът се владее, когато се 

пробудят духовните сили. Тия духовни сили са същественото, 

разумното в основата на живота. За да може вещият ум да владее тези 

велики същини, той трябва да има способността да владее, да действа 

с този ключ. Ключът се дава като Слово, като похват, като 

проникновение, като озарение и абсолютна способност, той е 

съществената работа за стремящия си ученик.   

Ученикът има да се справи със сложни задачи, и ако той няма 

ключа на знанието, ключа на словото, ключа на светлината, ключа на 

Мъдростта и на Духа, той е в затъмнение. Той трябва да знае кога да 

хлопа, къде да хлопа и защо. Той трябва да знае какво да търси и защо. 

Той трябва да знае какво да иска, от кого и защо. Трябва трезвен ум, 

широко и благородно сърце, крепък зрял Дух.  
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Ученикът сам трябва да стане ключ – да може да отваря и затваря, 

да може да намира и да опазва, да може да иска, и когато му се даде, да 

знае защо. Ученикът живее в света на големите противоположности, 

защото у него има естество, което още не е префинено, не е очистено.  

Победете света на противоречията. Борбата е усилена, не е още 

завършена. Но вие ще победите, защото правото е на ваша страна.  

Вие ще се освободите, защото любовта е на ваша страна. Вие ще 

знаете, защото мъдростта е на ваша страна.  

Учениците на Окултната школа са ключове на Духа. Така е било в 

миналото, така е и сега, така ще бъде и в бъдеще. Който е станал ученик 

на Школата на Всемирното Бяло Братство, той е предаден в ръцете на 

Духа като ключ и Духът разключва, разкрива новите възможности за 

неговата душа и Дух. И тъй, бъдете този ключ на Духа, да ви помни 

земята, да можете да отключвате тайните ѝ съкровища, откъдето ще 

извадите ценни блага за вашия живот.  

Велика епоха настъпва на земята. Тя ще бъде епоха на заветната 

любов. Ще изчезнат противоречията. Ще се премахнат големите 

народни настъпления, ще изчезне голямото зло – войната. Ще се 

възстанови абсолютната вяра, абсолютното знание и заветната любов. 

Новата епоха ще възроди човечеството. Тя ще му покаже светлите 

страници на великия живот, защото великият живот настъпва. Той 

идна като една положителна мярка, която ще отмери всяко действие 

съгласно великите закони на Божественото Битие. За да имаш тази 

мярка, трябва да бъдеш положителен.  

Великото Начало не е създало сфери на противоречия. То е 

създало само разумните закони, а противоречията идват от 

нарушенията на законите.  

Сега ви се напомня да оцените по-правилно живота, защото 

животът ве и даден с цена много скъпа. Много същества се пожертваха 
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за вашия живот, много безпокойства, много грижи са дадени за вашия 

живот. Следователно, пазете живота! Скъпете живота! Опреснявайте 

живота, облагородявайте силите на живота. С това ще бъдете добре 

оценени като истински представители и ученици на Всемирното Бяло 

Братство. Всемирното Бяло Братство има за цел и идея да подобри 

живота на учениците, защото от съществените дела на този живот ще 

зависи и живота на планетата земя. Колкото повече богати на живот 

същества живеят на земята, толкова повече прииждането на светли 

сили ще бъде знамение за земята. Посредством идването на тези сили 

ще стане пълно въплощение на Божия Дух върху земята и пустините 

ще оживеят и ще бликне изобилен живот. Това е новото бъдеще, което 

предвещава Всемирното Бяло Братство. Сега се заражда новата раса, 

която очакваме с трепет, да внесе благородния елемент, богатия Дух и 

светлата Душа. Новата раса е проводник на големи Божествени 

възможности за хората на земята. Ще настъпи историческо 

избавление. Народите ще се ориентират от блясъка на светлия свят. 

Новата раса ще осъществи принципите и идеите на Христа, на Сина 

Божий. Защото Христос предизвести за идването на Шестата раса. 

Христос е звездата, която огря небосвода освети земята и обогати 

земята, за да бъде истинска съкровищница, която ще отхрани 

шесторасовците. Христовите идеи, Христовите методи са идеи и 

методи на великата Заветна Любов и на светлото бъдеще. На всяка 

врата, на всеки път, на всеки континент ще има написано: Заветът на 

Любовта. Защото Заветът на Любовта е завещал на живота пълнота и 

крас8ота.  

Вие знаете и учите и продължавате да учите, но не е престанал 

Учителя да се интересува от вас. За вашата подготовка, за вашите 

постъпки, вашите отношения към битието, към Бога. Учителя не 

престава да се интересува за разцъфтяването на вашия живот, за 
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пробуждането на вашата душа, за свободата на вашия Дух. Учителя не 

е престанал да мисли за насъщният ви хляб, за голямата ви жажда, 

необходимите ви условия, да имате  по-големи възможности да 

градите своя характер, да съвършенствате своята култура. Учителя не е 

престанал да разчиства пътя ви, по който вървите, по който има много 

спънки, много препятствия. Учителя бди за любовта към великото Дело 

на Всемирното Бяло Братство. Той по този вътрешен път разчиства 

полетата на вашето сърце, за да могат да бъдат огрявани пряко от 

лъчите на Любовта. Учителя не е престанал да разширява Любовта си 

във вашите души, защото от количеството Любов ще зависи и 

качеството на вашите дела. Великото ви дело е системна работа на 

голямата Любов. И тъй, Учителя ви създава един от на-благоприятните 

условия, за да се освободите от големите заблуждения на стария свят.  

Старият свят си отива. Новият свят заживява по лицето на земята 

и той ще бъде кредитиран от Всемирното Бяло Братство, защото Духът 

е разчистил пътя, по който ще слизат и възлизат ангелските сили. 

Духът е открил великия замисъл на голямата Божия Душа, която сега 

се въплъщава в народите, затова те ще се осъзнаят. Всички религии ще 

се обновят, защото въплътената Голяма Душа ще изобличи жреците на 

религията, – жреците, които понастоящем крепят религиозната мисъл 

и държат народите в заблуждение. Новата религия на Всемирното Бяло 

Братство е религия на светли дела и всемирна Любов. Новите народи 

ще осъществяват тия дела и ще въплътят тая любов. Или – ще се внесе 

един Божествен критерий за пълния смисъл на живота. Там ще има 

думата Божият Дух.  

И тъй, поддържайте, подкрепяйте Духа на Братството, за да се 

внесе повече Дух, Любов и Светлина. Да крепне Братското Дело, за да 

се осъществи Братското чудо. Братското Дело в България е истинско 

чудо. Това добре да знае светът. От тук ще започне новата култура. 
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Братското дело е истинска Божествена семка, която ще бъде, ще стане 

истинско лекарство, лек за всички болни души. Братското дело по 

стойност, по качество, по същина, по естество и състояние е Божието 

Дело. Братското Дело е Божият Глас, Божият замисъл, затова то ще 

доминира в света, ще преобрази света. Братското дело е спасително 

дело, то дава на силните могъщество, на слабите хляб, на светиите 

мъдрост. Братското дело и дело на истинския Божи живот. Братското 

дело е първата свята стъпка към новия живот и към повече светлина. 

То е олицетворение на истинския Божи Дух, който ръководи великите 

съдбини на всемирния, голям Божи свят. Рекох: Бъдете истинско дело, 

както ви родиха светлите Синове Божии. Бъдете истинска основа като 

дело, като светлина, любов и Дух.  

Нека се внесе повече просветление в братския живот. Внасяйте 

повече мисъл и повече пожелания. Наредете по-интензивна връзка с 

всички братства в България и вън от нея, за да може да се създаде по-

голяма светлинна мрежа в пространството. Колкото повече се внасят 

добри мисли, добри чувства, толкова повече доброто взема надмощие 

над злото, а доброто у голямата необходимост за ориентиране на 

човешките души. Без доброто човешката душа не може да се 

ориентира правилно. Доброто е среда за душевните сили.  

Какво ви трябва? – Трябва ви повече кураж, повече сили и смелост, 

да не се плашите от цирковите артисти. Те ще вършат престъпленията 

си и ще си отидат. Макар цирковите номера да са фатални, доста 

опасни, не се плашете, защото зад вас стоят Могъщи Сили – силите на 

Доброто, силите на Разума, силите на Любовта и Духа. Не се 

страхувайте за утрешния ден. Той е ден да се прояви Славата Божия. 

Утрешният ден разрешава въпросите на вековете. Сега е преход, 

събитията бързо се развиват. Старата култура си отива. Старите 
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храмове падат, защото идва нещо ново, велико, чисто, а то е пълното 

въплощение на Божия Дух.  

Дайте повече място в себе си, да се всели светлината на Духа, да 

стане тя душа у вас, която душа да роди новия свят. Внасяйте в себе си 

духа на живото Слово, да крепне този дух в слово, в мъдрост и в знание. 

Бъдете уверени, че бъдещето е за ваше добро и постижения. Ценете 

силите на Братството, дайте повече жертви, за да укрепите в тях духът 

на светлината, защото сега има най-голяма нужда от светлина. 

Положителното е на ваша страна, затова ще крепне у вас Духът, за да 

стане изявление на Божията светлина. Нека всички братя и сестри, 

ученици и ученички да крепнат в този Дух! Да растат в тази Светлина, 

да могат да завършат с успех школуването, задачите, които им са 

дадени.  

Всички да знаете, че силата на Всемирното Бяло Братство работи 

над вас, създават добри условия правилно да се развива вашия духовен 

мир, затова прегърнете делото на Братството, за да крепне и завладее 

света. Този е Духът, който пробужда душите и сърцата – душите, които 

приемат Духа и сърцата, които приемат Любовта. Това е едно от 

съществените положения, защото на света му предстои голямо, 

мъчително изпитание.  

Силите на тъмното царство наново са развързани и развихрени. 

Но да знаете, че дяволът е въстанал срещу себе си. Той сега е късоглед 

и не може да види Светлите Сили. Очите му са наранени и затова 

светлите сили на братята и сестрите са невидими за дявола!  

Не се бъркайте в делата на дявола! Не оправяйте работите на 

дявола! Не се надявайте на печалби от дявола. Всичко негово дръжте 

настрана – неговите произведения и дела не са за вас. Не стремете да 

го надхитряте, защото той колкото е будала, толкова е и хитър. От 

хляба на дявола не яж! От питието на дявола не пийте! От дрехите на 
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дявола не носете! От мъдростта на дявола не се учете и от величието на 

дявола не се съблазнявайте. Радостите на дявола са за него. Той е една 

какавида в пашкул. Като прояде пашкула, тогава ще прогледа. Съвет от 

дявола не давайте! Оставете дявола свободен, за да бъдете и вие 

свободни.  

И тъй, нашето пожелание е: Да бъдете винаги укрепени с Духа, 

осветени със Светлината и стоплени с Любовта!  

Нашето пожелание е: Да бъдете свободни, да имате заветна вяра, 

да носите великите идеи по лицето на земята.  

Нашето пожелание е: Да бъдете наистина здрави, истински 

любознателни и винаги разумни.  

Нашите поръчения са: Постоянно в молитви, повече в 

съсредоточени и винаги в медитация.  

Нашите поръчения са: Винаги готови да дадете място в себе си на 

Светлите Сили, винаги добре приготвени да тръгнете, когато ви 

повикат, да направите връзка с всички добри братя , които имат 

поръчението да ви посрещнат.  

Още наши поръчения: Да пазите в неприкосновение нашата 

Светая Светих, където Бог ще се всели, за да се ознаменува великата 

настъпваща епоха – Епохата на Духа.  

Амин!  
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7. ПОЗДРАВ ОТ УЧИТЕЛЯ. 
 

МИР ВАМ, УЧЕНИЦИ!  

Искам тази сутрин, в ранните часове, да изяви това, което Бог ви 

казва.  

Казвам: Сине мой, пази живота. Аз предадох най-силното, най-

благото. Пазете го като зеницата на окото си. То е най-голямата сила. 

Вас ви приготвят да бъдете един храм Божий. Тук Бог е най-силният, 

най-мощният, най-благият. Той се обръща към този дом с думите: 

„Сине мой, пази живота“. Това е една рудница, която се е отворила. 

Това са ангелите, които са открили в тази рудница голямо съкровище. 

На всякой, който поиска, давайте с мяра препълнена.  

Иде, иде вече това, което чакате. Вече се вижда изгряващото 

Слънце и всякой иска да стопли лицето си и ума си, защото аз съм 

слязъл в България да се изявя първо чрез черепа на българите – 

седалището на ума – добре да мисли, добре да чувства и добре да 

действа. Да мисли какво е предназначението му и какво трябва да 

прави. Българският череп е място за просветено съзнание. Интересуват 

ме не всички българи. Аз вземам само кадри от българите. Ще приемат 

ли и ще се обогатят ли?  

Аз предадох на тези кадри – ставайте, посрещайте Слънцето. 

Лъчите, които сутрин идват, ще усилят всичко хубаво, което е в 

българина. Аз не се спирам от това, че всички не ме познават, че 

толкова се измъчвах, когато бях на земята. Мен ми трябват до 10 души, 

за да предам това, за което съм слязъл на земята. А аз слязох за една 

важна работа. Когато съм слязъл, моята майка е плакала. Аз обичам 

майка си (Любовта). Аз търся такива отворени домове, където да мога 

са отседна с моята майка. Аз намерих едно огнище и дойдох да се огрея 

на този огън. Когато ходехме на екскурзия, какво правехме? – 
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наклаждахме огън, стопляхме се, греехме се и аз заговорвах. Колко 

хубаво беше това и аз го оставям като завет на българите. Много се 

радвам, че сега пак намерих едно запалено огнище и искам да се погрея 

на този огън. Запишете този дом като дом на молитви, на песни, на 

служене на най-високия идеал, на най-високата Сила.  

Дошъл съм да изявя Любовта, защото сега е времето за 

пробуждането на всички семена, които съм приготвил от най-хубавите 

растения и които ще засадя. Какво прави трудолюбивата пчеличка? 

Затова ви дадох символа – как вие убихте змията, която се беше 

загнездила и освободихте пчеличките…  

Рекох: Блажени сте, които сте се изкачили на най-високия връх, 

Мусала, защото от там ще изгрее Слънцето, които ще стопли всички 

сърца. Вие убихте змията и освободихте пчелата. Колко сила е нужна, 

за да се справите с тъмните сили! Сега тези пчелички са свободни и 

трябва засеем цветята, за да могат пчеличките да събират нектара. 

Земята ви дава най-хубавите си плодове, за да се храните. Най-

хубавото, което расте по земята за наша храна са картофите, 

националното ядене на българите – бобеца, житото и т. н. Когато някой 

художник рисува, той слага всичкото на мястото му и трябва да има 

души, които да се радват.  

Рекох: Вие тука сте най-блажените, защото Бог където стъпи, 

внася блаженството. Блажени са нищите духом. Бог се проявява и в 

най-малкото. Ние слязохме на земята да свършим една малка работа. 

Оставих ви за художници – да нарисувате всичко, и да го поставите на 

мястото му.  

– Учителю, Ти дойде с най-голямата мъка. Тебе Ти лепнаха 

плесница.  

– Аз приех тази плесница, за да пробудя вас. За да не получите 

вие тази плесница. Вие не можехте издържа. На Изгрева какво стана? 
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Как постъпи Христос? Той не се криеше и никой не можеше да го 

хване. Може ли човек да хване Светлината? – Не може. Аз съм ви дал 

такива инструменти, такава сила, но не можете да хванете светлината, 

въздуха.  

Има една планина. Който иска да се докосне до този идеал, той ще 

стигне Божественото. Аз искам да ви дам правилата, как трябва да се 

докоснете до хубавата мома, за да я освободите от обсебването.  

За една голяма задача сте изпратени. Разкрийте скрития във вас 

талант, благата, които ви са дадени. Вашият дом е предназначен да 

идва Духът да работи. Знаете ли отгоре светлите същества какво искат 

– да внесат във вас най-сладкото, най-святото. Сега вие имате 

препятствия, но имате и сила – без нея нямаше да привлечете Духа.  

Оставям ви. Бъдете разумни, да работите. Оставих ви три мисли, 

три закона, както Мойсей ги е получил на планината. Сега ви дадох и 

на вас Божиите Завети, Божията Сила и Божията Мъдрост. Вие трябва 

да работите върху тия принципи. Блажени сте, защото блаженството 

дойде. Вие запалихте светилника и нека той свети и винаги да огрява 

човешките души.  

Дошъл съм при вас като най-блажен и щастлив, че има хотел да 

се прислоня, да изкажа моя завет като основа на вашия живот. Оставям 

ви благата – с тях да се храните. Да изпълним Божията Воля. Какво е 

живата вода? – Това е водата за измиване на човешките души, за да 

бъдат те чисти и свети пред лицето на Бога.  

Сестрата и братът ще си отидат, но Словото, което ви оставих, с 

него ще се храните. И при най-големи изпитания, ще кажете: „Бог дал, 

Бог взел“. Аз дойдох и не искам да има никакви томовци тук. Това е 

вече изживяно. Гвоздеите, забити в нашите ръце ние можем да 

изтърпим. Това са тъмните сили, които действат.  
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Блажени са майките, дали чада в ръцете на Бога. Бог иска да се 

жертва и казва: „Сине мой, дай ми сърцето си“, – за да го подготви, 

накити, да свети, да бъде светилище на Духа. Запалих огъня, който Бог 

ми даде. Дойде Любовта в този дом – оставих ви Любовта си. Това, 

което ви дадох, е високият идеал, който внесох в тоя дом. Аз ви 

поднесох една блага вест и вие я приехте.  

Запомнете завета ми – работете, учете, разширявайте се! Като 

отидете в София, погрижете се моите думи да се напишат, да не се 

разпиляват, защото един ден това ще бъде храна за Шестата раса. Най-

благословеното е солта, която е дадена на трапезата. А вие ще 

поднесете храната на Шестата раса.  

Аз завършвам. Оставям ви радостта и да бъдете смели и щедри, 

както сте сега.  

Давайте и ще ви се даде!  

Хлопайте и ще ви се отвори!  

Искайте и ще ви се даде!  

******* 

 

Само три години ви отделят от изгряването на онова мощно 

Слънце, което никога вече няма да залезе и което никакви тъмни 

облаци няма да засенчат.  

1972.  
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ІІІ. МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ ЗА ЛЮБОВТА.  

1. НАЙ-ВЕЛИКАТА СИЛА В СВЕТА. 
 

Целият свят е резултат на Любовта.  

Всичко в света живее в Любовта и чрез Любовта.  

Всичко, което виждаме: звездни вселени, слънца, планети, е 

проява на Любовта. Целият Космос, в неговата целокупност, целият 

физически свят, е проявена, материализирана Любов. Това е великото 

„тяло на Бога“. Вън от Любовта ние не познаваме Бога.  

От извора на Любовта са произлезли и ще произтичат всички 

светове през всички вечности.  

Вечна е само Любовта. От нея изтича животът. Любовта е, която 

носи пълния живот.  

Животът без любов няма никакъв смисъл. Такъв живот е 

върволица от страдания, от падания и ставания.  

Смисълът на живота е в това – да обичаш и да те обичат.  

Любовта е това, които не умира.  

Любовта може да се изрази напълно само от душата.  

Да възлюбиш душата на човека – в това се състои истинският 

морал.  

В Божествения свят религия няма. Там същества само Любов. 

Атмосферата на Божествения свят е Любов. Там всичко диша Любов.  

Докато Любовта не влезе в света, той няма да се преобрази.  

Без Любовта не можем да изучаваме човешката душа. Любовта е 

единствената светлина, с която разполагаме, за да познаваме живите 

същества, с които сме заобиколени. За да познаваш хората, в 

истинския смисъл на думата, трябва да ги обичаш.  
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Любовта крие в себе си магическа сила. Силата се добива чрез 

Любовта. Тя е най-силното оръжие, на което ще разчитате.  

Новата епоха ще бъде на Любовта и ще освободи хората от 

ненужни страдания. Хората ще разберат, че няма друг път, освен 

Любовта.  

Любовта е стремеж към Незнайното. При този стремеж Любовта 

ще почне да се разкрива на човека, но тя вечно ще се разкрива все 

повече и повече. И винаги ще има нещо неразкрито от нея, за да има 

вечен копнеж, за да има вечен идеал, към който да се стремим. 

Единствената сила, която може да изправи човешкия живот, е Любовта. 

Приложете Любовта и животът ви сам по себе си ще се изправи.  

– Коя любов? – За която сте готови.  

Любовта има 350 милиона форми. Задача на човека е да изучава 

формите на Любовта и да ги различава.  

Когато обичаш Божественото в човека, ти си на прав път. Но ако 

обичаш Бога само в едно същество, ти ограничаваш Бога. Ще Го 

обичаш във всички, понеже Той във всички се проявява. Законът е: ако 

любовта на човека към някого е Божествена, тя ражда любов към всички 

същества.  

Спасението на света е в повдигането на жената. Не се ли подигне 

жената, всички средства за повдигането на човечеството са 

палиативни. Ако хората знаят какво нещо е жената и я поставят на 

мястото й, светът моментално ще се подигне. Любовта се проявява само 

там, дето е жената. Отсъства ли жената, отсъства и Любовта.  

Днес жената носи ключа на спасението. Ако тя може да употреби 

този ключ на място, светът моментално ще се изправи, моментално ще 

се спаси.  
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Според мене, жената е тази, която спасява света. Жена е тази, 

която държи ключовете на живота. Жена е тази, чрез която се проявява 

великата и мощна сила на Любовта, която носи живота.  

Днес никакъв закон не е в състояние да унищожи войната и да 

внесе мира. Има една единствена сила в света, която може да направи 

това. Коя е тази сила? – Жената. Ако всички жени се сплотят и кажат: 

От днес вече не раждаме престъпници! – те ще турят точка на войната. 

И ако всяка майка каже на сина си: Убиваш ли брата си, аз се отказвам 

от тебе, ти не си мой син! – войната ще дойде до своя край. Тъй щото 

спасението на света седи в съзнателното отказване на жената да ражда 

престъпници, както и в отказването на майката от своя син-убиец. Днес 

половината от човечеството са авеловци, половината – КАИНОВЦИ. 

Новата жена, новата Ева трябва да затвори пътя на Каина – да не се 

ражда. Ако тя даде път на престъпниците да се раждат, те всякога ще 

убиват. каиновци нямат право да се раждат. Светът не се нуждае от 

престъпници. Светът се нуждае от добри хора.  

През време на своята бременност жената да бъде поставена при 

най-благоприятни условия: тя трябва да се храни правилно, при добро, 

хармонично разположение на духа, при това никога да не яде преди 

изгрев или след залез слънце. Тя трябва да диша дълбоко, да мисли и 

чувства право. Понеже в това състояние жената е силно чувствителна и 

възприемчива, с голямо въображение, близките й, както и самата тя, 

трябва да си създава гледки, занятия и удоволствия най-възвишени. 

Сутринните ѝ разходки трябва да стават при изгреви, да наблюдава 

красивите картини на изгряващото слънце. После да се разхожда в 

градини, дето цъфтят красиви благоуханни цветя, дето се развиват 

хубави плодни дървета. Дето животът расте и се развива, там е 

неговият смисъл.  
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Чистотата, както физическа, така и духовната, е необходимо 

условия за бременната жена. Де ще намери по-голяма чистота от тази 

в природата? За тази цел тя трябва да посещава чисти извори и реки, 

водите та които да служат като огледало на нейния живот. Тихите 

приятни нощи, с небе, осеяно с безброй трептящи звездици, също 

представят незаменими картини за жената, бъдеща майка.  

Майката трябва да възпитава детето си още докато е в утробата й, 

а не след раждането. Там детето има всички условия за възприемане, а 

след раждането си то вече ще иска условия за обработване на 

възприетото. Ето защо и умственият живот на бременната не трябва да 

се пренебрегва. Най-красивата изящна литература трябва да бъде 

нейната умствена храна. Животът на светиите, на великите хора, 

трябва да бъде двигател на нейната мисъл. Красива и възвишена 

поезия, хубава музика и песни трябва да нарушават от време навреме 

тишината на нейния живот. Спокойствие, тишина са нужни на жената-

майка, както и на природата, която в това време върши велик творчески 

акт – създаването на човека. Добрият, разумният човек се създава, 

зачева и развива при специални условия.  

Казано е, че първият човек е бил създаден в деня на първото 

равноденствие, в деня на Любовта. Тогава той е почувствал в себе си 

присъствието на Великото, присъствието на Божията Любов. 

Следователно, за да се подигне жената, преди всичко тя трябва да 

обикне Бога, своя Създател. Възпита ли се в тази посока, тя ще помогне 

за повдигането на човечеството. Само тя е в състояние да роди новия 

Адам и новата Ева.  

На всички майки, които ме слушат, мога да дам правила как да 

имате синове и дъщери, каквито вие искате. Онези девойки и момци, 

които ме слушате, мога да ви кажа смисъла на вашия живот в какво 

седи. Вие ще се ожените – женитбата е благословено дело – но има три 
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вида женитба: едната наричаме търговско сдружение, другата – 

женитба на господар и слугиня, т. е. мъжът е господар, а жената 

слугиня и обратното, а третата е съчетание, когато мъжът и жената 

живеят в любов и мъдрост, когато живеят един за друг, когато жената 

не само няма да каже на своя възлюблен горчива дума, но даже няма да 

отправи гневен поглед към него, и при най-голямата негова погрешка 

ще излива любов към своя другар. Само при такава женитба в света 

може да се родят добри деца, мъдреци, светии – служители на цялото 

човечество.  

Ако майката, която е заченала своето дете, е въодушевена от 

велики идеи за човечеството, още в бременно състояние ще предаде на 

детето си всички качества. Тя е като Бог на детето и може да направи 

от тая кал каквото иска. Защото, излезе ли веднъж от утробата на майка 

си, детето става вече независимо в мислите и чувствата си. Ако майката 

вложи всички свои качества на любов и мъдрост в детето си при 

деветмесечното бременно състояние, детето ще има към своята майка 

през целия си живот хубаво разположение и всякога ще бъде готово да 

се жертва за нея. Когато някой син каже на майка си: Защо си ме 

родила? – аз разбирам, естествено, че майката, когато го е носила, е 

мислила противни неща или пък баща му е бил в подобно състояние. 

Синовете и дъщерите носят мислите на своите родители.  

Само разумният, просветеният човек може да си служи с 

внушението, защото знае силата на думите и как да си служи с тях. И 

тогава, ако бащата каже на сина си: „Синко, ти ще станеш добър, учен, 

способен човек“ – наистина ще стане такъв. Ако жената, като бременна 

отправя към детето си мисълта: Ти ще станеш добро дете, ще 

пораснеш, ще се изучиш, ще обичаш хората и ще ми помагаш – детето 

наистина ще стане такова, каквото майката го е пожелала. Вярвайте в 

доброто, за да бъдете и вие добри. Така ли постъпват сегашните жени? 
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Когато са бременни, тогава те ще проявят всичкото си недоволство от 

живота, от положението, в което се намират и ще търсят начин да се 

освободят. Те не знаят, че всяко насилие върху себе си носи освен 

физически, още и духовни последствия.  

Най-голямото зло за съвременната жена е помятането.  

Не е позволено на човека да помята дете нито от утробата си, нито 

от ума си, нито от сърцето си. Дойде ви една добра мисъл, вие си 

казвате: „Ще я изхвърля“. Ще я изхвърлиш, но после ще боледуваш.  

Помятането е десет пъти по-опасно от раждането, защото 

природата е разумна и компенсира всяка жена. Тя с всяко раждане се 

обновява, става по-умна, а онази, която помята, губи сърдечни и 

умствени сили.  

Много философски, много научни книги, много поезии, много 

музикални произведения са писани без любов, но от тях нищо не е 

останало. Истински гениални, безсмъртни произведения са ония, 

които са писани с любов. Талантливостта, гениалността, силата, 

здравето на човека се дължат на мощта на Любовта, която посещава 

човека. Влезе ли Любовта в човека, с нея заедно иде всичко велико и 

красиво.  

Нито един автор не е писал за Любовта като същина. Върху 

предисловието на Любовта е писано много, но за нейната същина – 

нищо не е писано.  

Нека дойдат всички учени, писатели и поети, всички музиканти 

и художници, да опишат красивото, великото в Любовта, което досега 

още не е описано… Хората не могат да го опишат, защото нямат 

образци. Образци са нужни на хората.  

Новото изисква нови методи, нови пътища. Обичай и без да те 

обичат. Независимо от това, дали те обичат или не, ти обичай. Любовта 

ти трябва да иде от живота, който е вътре в тебе, а не да се стимулира 
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отвън. Това се нарича любов без външен стимул. Това е новата любов, 

която иде на земята. Тогава ти си свободен, тогава ти нямаш 

противоречия и разочарования.  

Хората досега все са опитвали любовта, зад която има страдания, 

но онази любов, зад която няма страдание, тепърва трябва да се опитва. 

Вие сте имали обикновената любов, но онази любов, която освобождава 

човека, не сте имали. Хората трябва да излязат от тази любов, която 

сега имат, понеже тя е произвела всички страдания, които съществуват.  

Ето един образ на Любовта, но не от хората, които са я изопачили. 

Представете си, че имате една свещена книга, която обичате. Всеки ден 

отваряте по един лист от нея и четете. Като прочетете цялата книга, вие 

я затваряте и така чиста, запазена, давате я на други да я четат. Вие 

носите в себе си благодарността, че сте имали възможността да 

научите нещо от нея. Само като си помислите за книгата, вие се 

изпълвате със свещен трепет и благодарност. Ако всички които четат 

книгата постъпват по същия начин, това показва, че любовта им е 

чиста, Божествена. Книгата ще се предава от човек на човек, без да се 

осмели някой да откъсне лист от нея или да я изцапа. Не можете ли 

така да обичате жената или мъжа? Както книгата не е собственост на 

едного, така никой човек не може да бъде собственост на когото и да е. 

Човек принадлежи на Бога. Следователно, всеки има право да чете от 

книгата на своя ближен и да се поучава от него, без да къса листата му, 

без да го цапа. Така трябва да разбира новото поколение Любовта. Така 

трябва да гледа мъжът на жената и жената на мъжа.  

Стремете се да бъдете братя и сестри един за друг, а не мъже и 

жени. Само по този начин човек ще дойде до безсмъртието. Задачата 

на Новото учение се съдържа именно в това, да освободи човешкия дух, 

да направи човека безсмъртен.  
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Красотата на Любовта се състои в това, всички същества да ви 

обичат, а не само едно.  

Щастлив човек, който обича всичко в света: въздуха, водата, 

светлината, изворите, растенията, животните, хората. Дето мине, 

всички го поздравяват, посрещат го като цар. Такова е отношението на 

всички живи същества към Бога.  

Не може изведнъж да обикнете всички хора, а постепенно. Първо 

ще обикнете един човек, после още един, след това трети и така ще се 

разширява кръга на твоето сърце, докато един ден се обединиш с 

всички хора и станеш едно с тях.  

Дето има влюбване и разлюбване, там никаква любов не същества. 

Ние наричаме това нещо „игра на любов“. В истинската любов няма 

влюбване и разлюбване. Там гори вечен, неугасим огън, запален от 

Божествения Дух. Този огън никога не угасва.  

Любов, която се ражда вечер, умира. За да живее вечно, любовта 

трябва да се роди сутрин, при изгрева на Слънцето. Ако не се роди днес, 

при първия слънчев лъч, ще чакате друг ден, но той ще бъде епохален. 

Любовта не идва всякога. Тя има свой определен ден, час и момент на 

проявление. Същото се отнася и до раждането на човека.  

Момък и мома, които злоупотребяват с любовта, се лишават от 

нея. Щом любовта ги напусне, те остават самотни, чужди на всички в 

света. Животът им се превръща в страдание. Любовта живее само в 

хармонична среда. Щом нарушите хармонията, тя се отдалечава, отива 

в своя свят. Дълго време ще плачете и въздишате за нея, докато отново 

ви посети. Тя ще ви посети отново само след като научите урока си.  

Сегашните хора изказват любовта си с откъснати цветя. 

Сегашната любов е любов на откъснатите цветя. Тази любов е 

безплодна, нищо не ражда. Ако момък занесе на момата букет от 

откъснати цветя, тя има право да върне този подарък като лош символ 
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и да му каже да го замени с една саксийка с живо цвете, което има 

условия да расте и да се развива.  

Момата трябва да се ожени за човек, когото обича. Не го ли обича, 

да не се жени за него. Същото се отнася и до момъка. От гледището на 

Любовта, не е позволено на човека да се жени без любов. Не е позволено 

на майка и баща да раждат деца без любов. Не е ли Бог между нас, и 

женитбата, и раждането на деца е търговска сделка. Следователно, 

допуснете ли търговията в най-свещените отношения на хората, не 

очаквайте никакво щастие, никакви постижения.  

В любовта има граници, които никога не трябва да се прекрачват. 

Като дойдеш до тази граница, ще се спреш. Като се прекрачи тя, идват 

нещастията. В същност, душите, които се обичат, трябва да са близо, 

но вътрешно. Като се приближим много един до друг, ние изгубваме 

своята вътрешна свобода.  

Към когото и да е отправена любовта ви, тя трябва да бъде скрита 

от погледите на хората. Любовта е нежна фиданка, която бурите могат 

да осакатят. Най-хубавата любов е тази, за която хората не знаят. Ако 

изкажете любовта си, с това ще внесете известно ограничение. Трябва 

да обичаме всички, без те да знаят.  

В Любовта има едни велик закон: ако си позволиш да споменеш 

на някоя жива душа, че я обичаш и с това я ограничиш, ти си вече 

изгубил всичката любов. Бог напълно спазва този закон. Затова Бог е 

свят и чист. И само тогава Любовта е в състояние да подигне човека. 

Ще ви дам едно правило: за своята любов не говорете никога нищо. 

Когато човек говори за любовта си, той винаги се поставя на 

неправилна основа. Бог е създал целия свят и с това изявява Любовта 

си. И при това Той стои на заден план и никой не Го вижда. Прояви 

любовта си, без да казваш на човека, че го обичаш. Истинската любов е 

като светлината, която те огрява, но ти не знаеш откъде идва тя.  
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Ти трябва да обичаш заради твоето щастие. Има един език на 

живота, който всички разбират. Помнете едно нещо: когато обичаш, и 

най-малкото нещо може да те направи щастлив. Една птица може да те 

направи щастлив. Един изгрев на слънцето може да те направи 

щастлив. Срещнеш един човек, той може да те направи щастлив. Може 

да не вярвате в тия неща. Но аз съм срещал мнозина, които са ми 

казвали, например: Откак си купих кон, всичките ми работи тръгнаха 

напред.  

Те ни можеш да бъдеш щастлив, докато не обичаш безкористно. 

Туй трябва да го знаете. Едно правило: за да бъдеш щастлив, ти трябва 

да обичаш едного, без той да знае и да ти е приятно. Като го видиш, ти 

ще бъдеш щастлив. Знае ли той, те не можеш да бъдеш щастлив. Сега 

аз не искам да вярвате. Ако искате да опитате, обикнете едного, без той 

да знае. Направете опит да проверите истината за себе си.  

Затова казва Писанието: Обикнете се един друг, за да бъдете 

щастливи. Обикнете с един друг, за да бъдете здрави. Ти трябва да 

обичаш едного без той да знае. Ако обичаш едного без той да знае, ти 

можеш да обичаш всички.   

Такъв е законът.  

Когато обичаш някого без той да знае, ти си като един извор, 

който тече хиляди години, без да знае, само заради него, ще направи 

да се разцъфти цялата местност около този извор.  

Сега туй е за онези от вас, които искат да бъдат щастливи. А пък 

които не искат, те ще бъдат нещастни. Туй което ви казвам няма да 

бъде за всички. Но онзи, който е нещастен, вие можете да го направите 

щастлив като обичате.  

И тъй, единственото нещо, което може да направи човека 

щастлив, е този закон: да обичате. Обичайте, за да бъдете щастливи! 

Срещали ли сте един щастлив човек, за да знаете, какво нещо е 
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щастлив човек? Като го срещнете, вие никога няма да го забравите. А 

всеки един от вас има защо да бъде щастлив. Аз казвам тъй: вярвайте 

в непостижимото! Ти го мислиш, че е непостижимо. Защото 

непостижимите неща са постижими, а постижимите са непостижими. 

Така мислят най-великите философи и мъдреци. И когато аз говоря за 

Бога, разбирам тази потайна мисъл – да обичаш Бога, на когото не си 

видял лицето. И като Го обичаш, Той ще ти донесе щастие в света. А 

пък ти искаш да снемеш този Господ на земята, да Го видиш в известна 

форма. Затова Мойсей е казал: „Не произнасяйте напразно името 

Божие“. Забранено е да се казва това име!  

Страшно е да живее човек без любов! Целият свят страда от 

безлюбие. Безлюбието умъртвява хората. Ние препоръчваме любовта 

като носител на здравето, на щастието, на богатството, на всички блага. 

Следователно, ако търсят благата на живота, хората трябва да се обичат.  

Ти имаш пред вид едно същество, което да обича само тебе, обаче 

никого другиго да не обича. Как можеш да си представиш, че Бог може 

да обича само тебе и никого другиго, или че слънцето огрява само тебе 

и никого другиго?  

В нашата душа има място за всички. За всяко живо същество има 

по едно място в нашата душа. Онзи, който има великата любов в себе 

си, се радва на малките неща. Голямото правило е: да имаш обич към 

всичко, което Бог е създал. Светът се нуждае от тази всеобемаща любов.  

Четири са проявите на Любовта в човека:  

Тя действа като стремеж в сърцето, като чувство в душата, като 

сила в ума, като принцип в духа.  

А това е целият цикъл на развитие от начало до край.  

Любовта като стремеж се движи към центъра на земята. Това са 

корените на Любовта.  



117 
 

Любовта като чувство се движи към Слънцето – това са 

клонищата.  

Любовта като сила се проявява само у гениите и светиите. Тя се 

проявява у всички онези, които се жертват за една Божествена кауза. 

Самопожертването спада към любовта като сила.  

Любовта като принцип сега влиза в света. Тя обгръща всичко. До 

Любовта като сила има и привличане и отблъскване, има 

противоречия. В любовта като принцип всички противоречия 

изчезват. Човек трябва да мине през всички степени на Любовта.  Той 

трябва да мине през любовта като стремеж – през нейните корени, 

трябва да мине през любовта като чувство – през нейните клони, трябва 

да мине през любовта като сила – през нейните цветове и да влезе в 

любовта като принцип – да опита Божествения плод на Любовта.  

Първото качество на Любовта е, че като дойде, носи изобилния 

живот. Като обичаш някой човек, ти продължаваш неговия живот. 

Любовта е врата, през която се влиза в живота. Всеки, който се докосне 

до Любовта, добива живот: ако е глух, ще прочуе; ако е сляп, ще 

прогледа; ако е болен, ще оздравее. Аз говоря за Любовта, която носи 

живот, радост, безсмъртие. Който иска да живее дълго, трябва да люби. 

Дългият живот е в зависимост от любовта на човека.  

Защо трябва да обичам? – за да възприемеш живота чрез 

съществото, което обичаш. Първото нещо, което Любовта ще внесе, то 

е истинското здраве. Любовта е най-съвършената хигиена, която може 

да се препоръча. Любовта, това е хигиена. Даже на смъртно легло да 

сте, ако приложите Любовта, положението ви ще се подобри и ще 

оздравеете. Това е Божествен закон. Любовта има имунитет към всички 

болести. Пазете добрите отношения към близките, за да се радвате на 

здраве и вътрешен мир. Любовта лекува и премахва причините на 

болестите.  
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Любовта подмладява човека. За да се подмладите, Любовта трябва 

да дойде в сърцата ви. Началото на младостта, това е Любовта. Любовта 

всякога подмладява. Както чистият въздух освежава и засилва 

дробовете, така и Любовта подмладява човека. Докато обичате всички 

същества, вие сте млади. Ако старият може да люби, той се подмладява. 

Ако младият изгуби любовта си, той преждевременно остарява.  

Любовта носи безсмъртието, а безсмъртието е закон на вечно 

обновяване. Когато Любовта обхване цялото тяло на човека и започне 

да работи в неговия ум, в неговото сърце, в неговата душа и в неговия 

дух, той става безсмъртен.  

 



119 
 

2. ТЯЛО НА ЛЮБОВТА. 
 

Съвременните хора виждат и съзнават само физическото си тяло. 

Те изучават неговия анатомичен строеж, физиологичните му функции 

и поразени от сложното му и разумно устройство, започват да мислят, 

че както органическият, така и душевният живот на човека не са нищо 

друго, освен проява на тялото. Изчезнели то, изчезва и човекът като 

отделно същество.  

Че физическото тяло на човека се разрушава, това е така. Но туй, 

което се руши  и изчезва, не може да бъде истинско жилище на човека, 

на неговата душа, на неговия дух.  

Не са истински жилища на човека и ония по-тънки тела – етерно, 

астрално, ментално, за които говори окултната наука.  

Последната, както е известно, твърди, че човек има седем тела. 

Разните им названия и класификации ще намерите в окултната 

литература.  

Тези тела, чрез които функционира съвършеният човек, 

действително съществуват. Но не всички седем могат да се нарекат в 

истинска смисъл на думата тела. Всъщност само три от тях са тела., а 

другите четири са обвивки.  

Аз давам един нов превод на тия три  съществени тела и ги 

наричам тяло на Любовта, тяло на Мъдростта и тяло на Истината.  

Тялото на любовта – истинското тяло на човека, което никога не 

умира, сега се гради. Сложени са само неговите основи. Що се отнася 

до другите две безсмъртни тела – тялото на мъдростта и тялото на 

истината, те съществуват още само като зародиши. За тяхното 

развитие ще дойдат специални епохи. Целият живот на човека – във 

физическия, астралния, менталния и причинния свят – има само една 

цел: да приготви материала за изграждане тялото на Любовта.  
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Любовта е проектирана в тия четири свята, в четирите обвивки на 

човека. Тия четири обвивки са лабораториите, в които се изработват 

материалите, нужни за изграждане тялото на любовта. Те са само 

известни възможности на любовта, чрез които тя се проявява. В тях 

стават непрекъснати промени – самите те се явяват и изчезват по 

известни периодични закони. Тия обвивки са променливи, но има още 

нещо в тях, което не изчезва и което остава като постоянни зародиши 

– физически, астрални и ментални.  

Причинното тяло е нещо като атмосфера на тези зародиши. То е 

свързано с един свят, който съдържа възможностите на физическия, 

астралния и ментален светове.  

И преди да влезе  човек в света на любовта, той трябва да мине 

през причинния свят, дето настъпва пълно примиряване на 

противоречията. Причинният свят е свят на примирение.  

А светът на любовта сам по себе си е оня постоянен свят, където 

всичко се осъществява.  

Ето защо, едва в света на любовта се реализират всички желания 

на човека, които се явяват във физическия, астралния и умствения 

светове. Но те са осъществими само при едно напълно развито тяло на 

любовта.  

И когато аз говоря за любовта в човека, подразбирам 

изграждането на това тяло. Тогава едва човек ще възкръсне и ще 

заживее вечния живот.  

Тогава той ще бъде свободен от всички ограничения и несгоди на 

временния живот. Той няма да бъде подложен вече на тия резки 

промени, които са свързани с периодичното раждане и смърт. Той 

няма постоянно да се ражда и умира, а ще живее във вечността. Той пак 

ще идва между хората, но не по принуда на кармичния закон, а по 
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свободата на любовта. Ще идва между тях като Син Божи – да им 

помага.  

Човек, който има това тяло, който се е сподобил с възкресението, 

може да бъде видим и невидим. За него цялата земя е отворена и 

граници не съществуват. Прегради – физически и духовни – за него 

няма. Цялата жива природа го познава и му се отзовава. Него го 

познават и най-лошите хора, и най-хищните зверове и му се 

покоряват.  

Човекът, който живее в тялото на любовта, неприятели не може да 

има, защото той носи живот, мир и осъществяване на всяко съкровено 

желание. Той носи задоволяване на всички нужди  и всички същества.  

Да имаш тялото на любовта, ще рече да проявяваш любовта, да я 

живееш.  

А любовта – това е вечен живот и вечно подмладяване, вечно 

познаване на Бога, вечно разширение на свободата.  

******* 

 

През твоя земен живот, в една определена година, в определен 

месец, ден, час и минута, ще те посети Любовта и ще ти говори. Ако ти 

си буден в този момент, ако го използваш, целият твой живот се 

преобразява – ти възкръсваш, влизаш в живота, в безсмъртието 

Великата Реалност те е докоснала. Ако пропуснеш този момент, целият 

ти живот е изгубен.  

В живота на човека има само десет възможности да се прояви в 

него любовта. През всеки десет години има възможност да заработи в 

него тази мощна сила. Останалото време от живота на човека е 

определено за занимание.  

Когато почнете да излъчвате любовта, хората ще започнат да ви 

търсят, да идват при вас. Любовта се чувства. Който има любов, към 
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него се привързват всички, обичат го и хората, и животните. Досега вие 

нито сте обичали, нито са ми обичали. Вие имате любов, но не такава, 

за каквато аз говоря. Достатъчно е да проникне любовта в човека за 

един момент, за да се почувства той в хармония с цялата вселена, с 

всички същества. Чувствали ли сте се вие подкрепата на Любовта? То е 

едно мистично преживяване. Като че ли сте в съгласие с целия свят, с 

всички велики мисли. Ти едновременно присъстваш и на небето, и на 

земята.  

Само Бог обича, а ние сме носители на Неговата Любов.  

Не е достатъчно човек да обича само хората, но трябва да бъде във 

връзка и с ангелите, да почувства и тяхната любов и култура. Над нас 

има висши същества, с които трябва да се свържем. Когато 

отношенията между нас станат правилни, ще се свържем с този висш 

свят.  

И най-големият учен, и най-великият философ чувства нужда от 

една душа, която да го обича, с която да споделя своите преживявания 

– радости и скърби. Едно е важно за човека: в каквито и състояния да 

попадне, положителни или отрицателни, всякога да се стреми да 

намери душа, която да го разбира. Това е опитност за целия живот. Не 

само хората, но и растенията и животните търсят някой да ги разбира. 

Като намери такава душа, човек се чувства радостен, щастлив.  

Бог е предвидил отначало съдбата на човека. За всяка душа Той е 

определил другар или другарка – да живеят в радост и веселие. Чакай 

времето да срещнеш своята другарка. – Кога ще дойде тази душа? – 

Може да дойде днес, може да дойде и утре. Чакай тази душа и с нищо 

друго не се лъжи. Ако се ожениш за друга жена, ще нарушиш Божия 

план. Не бързай с разрешението на този въпрос. Като срещнеш 

определената за теб душа, пред теб ще се открие нов свят. Тогава ти ще 
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минеш от тъмнина в светлина… ако ме разберете правилно, Божието 

благословение ще дойде върху вас.  

Често се говори за сродни души. Под понятието „сродни души“ 

разбираме тези, които са излезли едновременно из Първоизточника на 

живота. Дето и да се намират, те чувстват нещо близко, сродно 

помежду си. Щом се срещнат, без да си говорят, те се разбират и 

обичат. Ако единият си позволи да каже, че обича своята сродна душа, 

той е внесъл вече известно стеснение, известно ограничение в сърцето 

й. за да бъдете свободни, не изказвайте любовта си. Любовта не се 

нуждае от изказване, тя се чувства. Като обичаш човека както трябва, 

той непременно ще почувства любовта ти. Любовта се чувства, а не се 

говори за нея. Това е Божествен закон.  

Невъзможно е да обичаш някого и той да не ти отговори. Могат 

да минат десетки, стотици години, но един ден той ще ти благодари за 

любовта, която си имал към него. Любовта е единствената сила, която 

никога не се губи.  

Вие понякога осакатявате и най-благородните си чувства. Дошла 

любовта, но вие казвате: аз съм човек на 40-45 години и да се влюбвам! 

То е глупава работа! – Ами кое е умното? – Аз имам да се занимавам с 

философски работи, с тази работа не се занимавам. – Любовта, това е 

най-малката, но и най-великата работа, която ний можем да свършим. 

Тя е едно чувство, които прониква дълбоко в душата и се проявява 

навън. То струва милиони. След като заминеш за другия свят, това 

чувство и там ще те последва. Другите работи са временни, преходни. 

Един скъпоценен камък, колкото и да го обичаш, няма да дойде в 

другия свят с тебе. Но едно хубаво чувство, едно нежно чувство, като го 

повикаш, ще дойде с тебе. В това отношение вий трябва да бъдете като 

децата, да не се срамувате. Някой път вие се срамувате от вашите 

чувства, криете се да не познаят хората, че любовта е почнала да се 
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проявява във вас. Щом любовта те напусне, ти вече приличаш на един 

варосан гроб, мъртъв човек си… всички ще се стремите да имате за 

любовта най-възвишеното чувство.  

Ако чувствата са проводници на Божията Любов, ти имаш право 

да ги проявиш. Искаш ли да проявиш чувствата си, ще извикаш 

Божественото в себе си и ще кажеш: Господи, как да постъпя? Има 

начини, по които може да се постъпи. Вие често избягвате да 

проявявате чувствата си. Не трябва да избягвате тия неща, но трябва да 

изявявате чувствата си правилно. Някой казва: Аз с детински работи не 

се занимавам. – Най-хубавите работи са детинските.  

Животът без любов няма смисъл.  

Помнете: Любовта не е за болни хора. Любовта е само за здрави 

хора. Болните, мъртвите духом хора не са озарени от Любовта.  

И когато чуете някого да казва: „Аз съм човек на хладния 

разсъдък, аз не мога да любя, не мога да се занимавам с такива 

дребнавости“, знайте, че този човек е глупав.  

Защото най-мъдрото, най-великото нещо в света е Любовта.  

Най-мъдрото Същество, за което се казва, че е Любов, люби. Онзи, 

който е създал световете, който е направил всичко, който всичко е 

изпълнил с живот, който е дал всички жертви, люби, а този пигмей, със 

своя „хладен разсъдък“ не можел да люби!  

Пропътувайте цялото Небе, цялата Вселена, обиколете всички 

светове, всички ще ви кажат, че Бог е Любов.  

Няколко мига, преживени в Божествената Любов, струват много 

повече от хиляди години обикновен човешки живот, прекаран всред 

най-големи удоволствия и наслади.  

Любовта в Божествен смисъл е разумна проява между две 

възвишени души, които стоят на еднакъв уровен и по ум, и по сърце, 
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и по стремеж – души еднакво благородни, еднакво повдигнати 

духовно. Само такива две души могат да се разбират.  

И тогава любовта между тия две души е като музика. Защото само 

двама истински виртуози могат да свирят заедно.  

Истинската любов е по-силна от смъртта. Който люби, не умира. 

Любовта носи безсмъртие. Хората умират от безлюбие.  

Ако една майка има силна и непоколебима любов към децата си, 

смъртта не може да ѝ ги отнеме. Не само смъртта – никоя сила в света 

не е в състояние да разлъчи две същества, които Любовта е съединила. 

Любовта образува най-устойчивите съединения в живота. И когато две 

души образуват едно такова устойчиво съединение чрез силата на 

Любовта, те образуват една двойно по-мощна и по-светла душа, с две 

съзнания. Тези две души като срещнат други две души, съединени по 

този начин, се свързват с тях и образуват една още по-мощна душа. 

Четирите души се съединяват с нови четири души и образуват една 

още по-мощна колективна душа. Така продължава този Божествен 

процес на Любовта, който единствен е в състояние да образува 

устойчиви, неразлъчни съединения между душите.  

По този начин в Божествената Любов всички души се съединяват 

в едно цяло, така мощно, така устойчиво, че никаква сила в света не е 

в състояние да разкъса неразривните му връзки.  

В това цяло всяка душа живее в другите души и те живеят в нея. 

Така се осъществява единството в множеството и множеството в 

единството.  

******* 

 

Когато един човек те обича и ти не отговаряш на тази любов, 

ражда се една вътрешна реакция, която образува язва. Ако той те обича, 
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а ти си индиферентен, в него се зараждат чувства на омраза. Ако този 

човек те е обикнал, ето една задача, която ти трябва да разрешиш.  

Ако чувствата и желанията на човека не се задоволяват, той става 

неврастеник. Като направите опити в това направление, ще се уверите 

в казаното. Поставете някакво препятствие при реализирането на 

някои стремежи и желания на човека и ще видите, че в скоро време той 

ще стане неврастеник. Махнете препятствията в неговия път и 

неврастенията ще изчезне. Ако пък оставите човека да се пресити в 

своите чувства и желания, в него ще се явят особени отрицателни 

състояния. Следователно, както в незадоволяването на чувствата, така 

и в пресищането им, човек е изложен на опасности.  

Казва се, че елементите се съединяват един с друг благодарение 

на химическата сила – афинитет, която същества между тях.  

Тази сила не е нищо друго, освен Любовта.  

Космическата сила на Любовта, т. е. Божествената сила движи 

всичко живо във Вселената. Всички живи същества, от най-нисшите до 

най-висшите, се движат от Божията Любов. Така се движи целият 

Космос.  

Първият признак на великия закон на Любовта е жертвата. Който 

не е научил закона на жертвата, не може да познае закона на Любовта. 

Жертвата е един вътрешен акт. Да се пожертваш вътрешно, това значи 

да отвориш душата си за целия свят. Този, който се жертва, расте.  

Отворете съкровищницата на вашия живот – душата си – и щедро 

давайте. Тя е пълна с блага и с добри семена, които трябва да сеете на 

Божествената нива. Не мислете, че сте сиромаси. Бог всичко ви е дал, 

но не знаете как да използвате благата на живота. Не мислете, че 

щастието се крие в материалното богатство. Разумност се иска от 

човека. Нещастието на човека не се дължи на липса на блага, а на това, 

че той спира добрите мисли и чувства в себе си, не ги проявява.  
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Любовта признава един закон: който обича, трябва да бъде готов 

да слугува. Ако обичаш и очакваш да ти слугуват, ти си на крив път. 

Който обича, той е силен и може да слугува.  

Човек трябва да има будно съзнание, да изучава нещата на своето 

време, да не пропуща моментите. Обичай хората колкото можеш днес; 

утре, като увеличиш любовта си, ще ги обичаш повече.  

Любовта ражда изобилието. Ако работите с любов, ще имате 

плодове. Ако обработвате с любов един декар земя, ще изкарате 

толкова, колкото от десет и от сто декара.  

Не мислете, че хората са грешни. Само Бог знае защо хората 

грешат и защо страдат. Ако вървите по Христовия път, ще разберете 

защо Той възлюби хората и как прояви своята Любов.  

Любовта никого не съди. Любовта не прави зло на никое същество. 

Тя не търси своето право и никого не ограничава. Свещен е огъня на 

Любовта. Тя изгаря всичко нечисто.  

Някой иска да приложи любовта чрез насилие. Това е невъзможно. 

Любовта и насилието се изключват. Дето е насилието, там няма любов; 

дето е любовта, там няма насилие.  

Любовта никого не ревнува. Който истински обича, той никога не 

съжалява, че обича, а не отговарят на любовта му. Кога ревнува човек? 

– Когато обичаш някого ти го пазиш за себе си, обсебваш го. Това не е 

любов. Истинската любов внася разширение в човешката душа. Щом 

обичаш някой човек, остави го свободен. Божествената Любов се 

отличава по това, че оставя човека свободен.  

Ако обичаш някого, не изисквай от него да обича само тебе. Каже 

ли някой, че обича само тебе, той лъже и себе си, и тебе.  

Да мисли човек, че като люби губи нещо, той е в голямо 

заблуждение. Човек може да губи навсякъде, но не и в Любовта.  

Любовта е най-красивото цвете, най-нежното цвете, което трябва 

да се развие далеч от погледите на хората.  
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Една от причините на злото в света е, че хората са дошли по-близо 

един до друг, отколкото трябва. С това те изменят пътя на движението 

си.  

Отношението между мъжа и жената трябва да бъде такова, 

каквото е отношението между Слънцето и Земята. Ако земята напусне 

мястото си и отиде на слънцето, тя ще се стопи. Днес мъжете и жените 

са недоволни от живота си. Ако запитате жената защо е недоволна, тя 

ще каже, че е недоволна от мъжа си. Мъжът пък ще каже, че е недоволен 

от жена си. Защо са недоволни? – Те се събрали на едно разстояние от 

5-6 квадратни метра и мислят, че могат да бъдат щастливи. В бъдеще 

мъжът и жената ще живеят на разстояние най-малко от сто километра 

и от време на време ще се срещат. Тогава няма да спорят, но ще се 

разговарят като ангели.  

Невъзможно е за човека да се освободи от съществото на своята 

плът. Борбата между духа и плътта е съществувала и същества. 

Животът на духа и животът на плътта, колкото и да са 

противоположни, един на друг, толкова са и необходими за човешкото 

развитие. Оставете настрана плътта, не се смущавайте от нея, но 

стремете се да я подчините на Духа, – тя да му слугува.  

Не се месете в любовта на другите и не давайте съвети как трябва 

да се обича. Оставете любовта да се проявява свободно.  

Любовта е път към познаване на Бога.  

Безграничната Любов ви прекарва през всички изпитания, за да 

ви направи съвършени.  

Единственият, Който ви обича и не вижда във вас зло, е Бог.  

Считай, че цялата природа е Любовта на Бога и че ти живееш в 

Любовта.  

Бог е Любов! Той се проявява в цялото Битие. Ако търсите 

Любовта, ще я намерите в целия Всемир. Тя се проявява чрез храната, 

водата, светлината и чрез всички същества.  
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Навсякъде виждаме Божието проявление.  

За да обичате някого, трябва първо да обичате Бога.  

Само Любовта спасява!  

Човек се ражда на земята, за да обича Бога. Постигне ли това, 

всичко друго е постижимо.  

Докато любовта ви към временните, преходните неща е по-силна 

от любовта ви към Бога, вие всякога ще се намирате във временния, 

преходния живот и няма да постигнете това, което желаете. В момента, 

в който любовта ви към Бога е по-силна от вашите желания, вие сте в 

областта на безсмъртието.  

Когато някой човек обича едного, двама или няколко души, това е 

школа, за да обича всички.  

Божествената Любов се отразява във всички същества и идва до 

тебе. Ти ще обичаш Бога, Който се отразява във всички. Ти ще обичаш 

Бога, Който се проявява чрез тях.  

Бог ще ни стане понятен чрез всички хора и същества.  

Тогава целият свят ще бъде отворен пред вас и вие ще почувствате 

смисъла на нещата.  

Съвършената любов е любов към всички.  

Всички души, които са излезли първоначално от небитието и са 

влезли в битието, са били все двойки. Две души са били те и тези души 

сега се търсят. Тези две сродни души са двата полюса, дето се ражда 

животът. Само когато намериш душа сродна на твоята, която да 

съставлява противоположния полюс на твоя живот, само тогава ще има 

растене и ще започне истинската еволюция.  

Туй, което се казва „посвещение“ ще стане когато намериш 

Учителя си, а Той – своите ученици. Всичката тайна седи в това – да 

намериш своята възлюблена, сродна душа. Не я ли намериш, никой 

Учител няма да те вземе да ти покаже онова дълбоко, тайно знание, да 

ти покаже пътя на твоето възлизане.  
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Щом намериш тази душа, сродна душа, ти си разрешил 

половината от своята задача, намерил си правия път. Тогава твоят 

Учител ще те намери и Христос  ще ти заговори. Само тогава 

Христовите думи имат смисъл. И тук е великият закон: „Дето има 

двама души, събрани в мое име, там съм и аз“. Тези двама, това са тези 

две сродни души. Само при тези две сродни души Христос ще бъде 

третият. Това не е обикновен закон, не си правете никаква илюзия, 

никаква измама.  

За човешката душа, която иска да се повдигне, няма нищо 

невъзможно. Тя е силна благодарение на своята връзка с другите души, 

които са истинските ѝ ближни. И колкото по-голяма е броят на душите, 

с които човешката душа е свързана, толкова е тя по-силна и по-

неуязвима. Успехът на душата зависи от броя на душите, с които тя е 

свързана. Съзнанието на ония души, които вземат участие в земния 

живот на една душа, е постоянно съсредоточено в Любовта и затова те 

ѝ помагат безкористно и самоотвержено. Ето защо, изкуството на 

земния живот се състои в това – докато човек е на земята, в тази малка 

форма, да влезе във връзка с душите на другите хора. Там е ключът на 

успеха. Дори една душа да ви обича, тя е в състояние да ви помогне в 

мъчнотиите на живота. А когато много души насочат любовта си към 

един човек, той може всичко да стане – поет, художник, музикант, 

учен.  

Хората още не са намерили смисъла на живота. Вие се намирате 

на един кръстопът. Остава вие, мъже и жени, да решите въпроса. 

Бъдещата култура зависи от туй разрешение.  

И аз вярвам, че вие ще бъдете герои на бъдещата култура на 

Любовта на бъдещото ново човечество, което носи надпис:  

ЛЮБОВ ЗА ВСИЧКИ!  
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ІV. УЧИТЕЛЯ ЗА МУЗИКАТА. 

 

Музиката е една дълбока сфера на Битието. Онези, които са я 

създали, са били велики, разумни Същества. Ние ги познаваме под 

общото име Ангели.  

Когато в зорите на Вселената ангелите се събудили на небето, те 

започнали да пеят. А когато те запели, светът започнал да се създава. 

Разбиращи дълбоко Божествените закони, ангелите са създали 

Вселената под върховното ръководство на Божествения Дух. И те са 

изразили туй величествено творчество в музиката. Ето защо, в 

музиката са крити великите закони на мирозданието. Те са закони на 

творческия Дух на Битието. Божественият Дух работи музикално. И 

може да се каже, че музиката, в която звучи хармонията на числата, е 

материализирано движение на Духа.  

Музиката, като изкуство на ангелите, е съединително звено 

между ангелския и човешкия светове.  

Музиката, това е дихание на съзнанието. Чрез музиката 

съзнанието диша. Музикалният свят е среда, чрез която душата се 

проявява на земята. Без музика, без музикална среда, която светът на 

тоновете образува, душата и духът на човека не могат да се проявят. 

Любовта без подходяща музикална среда също не може да се прояви. А 

Любовта, това е великата реалност на живота.  

Мощна сила се крие в музиката. И ако хората искат да се 

превъзпитат, ако те искат да отгледат надеждно поколение, което да 

стане носител на нещо красиво и възвишено, на нещо ново, те трябва 

да поставят в основите на възпитанието музиката, в най-широк смисъл 

на думата. Ако хората прилагаха музиката като един от най-разумните 

методи на работа, те нямаше да губят толкова време и енергия за 

постигане на толкова малки резултати. И ако те постигат така трудно 
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нещата, това показва, че още не работят музикално. И наистина, 

редица факти показват, че в звука и ритъма се крият мощни сили. Под 

звуковете на известни музикални инструменти са рухвали стени, 

разрушавали са се мостове, пръсвали са се на парчета електрически 

крушки. Това са съвременни опити, които показват, че библейският 

разказ за рухването на йерихонските стени не ще да е легенда или 

поетична измислица. Всичко в природата вибрира: всичко издава 

трептения, които се носят като музикални вълни. И затова се казва, че 

всичко в природата е музика. Музика има в текущите води и във вечно 

вълнуващите се води на океани и морета. Музика се носи във въздуха, 

във веенето на вятъра. Музика има в шумоленето на листата, в 

чуруликането на птиците, в гласовете на животните, в ромоленето на 

потоците. И често, когато вятърът разлюлее дърветата, в горите се 

разнася една величествена оркестрална музика, която за човека с тънко 

развит слух звучи като симфония. А щом у човека се пробуди 

космичното съзнание и у него започнат да се развиват способности, 

които го довеждат до по-тънко различаване на цветове, тонове и 

звукове, той ще започне да долавя онази величествена симфония, която 

звучи в мировото пространство. Той ще започне да чува онази мирова 

музика, която изпълва от край до край Вселената. И тогава той ще 

разбере дълбокия смисъл на живота.  

Музиката в природата постоянно събужда музикалното чувство в 

човека, подтиква го да пее и да свири. Чрез музиката той дава 

непосредствен израз на своите чувства и преживявания. Религиозните 

хора дават израз на своите религиозни чувства, светските изливат в 

песни своите скърби и радости, свързани с всекидневния живот.  

Днес музиката се изучава най-вече като изкуство. Онези, които се 

отдават на нея, започват с чисто техническата ѝ страна. Музиката обаче 

има много сложен характер, тя е многостранна. Техниката е само една 
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от нейните страни. Тя е най-важното постижение на механичната 

музика. Защото има три вида музика: механична, която само 

раздвижва нещата; органична, която организира живата материя и 

психична, която събужда скритите сили в душата. Окултната музика, 

която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега навлиза 

в света и затова е достъпна на малцина. Много малко музиканти са 

достигнали до нейните граници. Окултната музика си поставя по-

високи цели и по-широки задачи, отколкото обикновената музика. 

Последната често се схваща като едно външно изкуство, което има за 

цел да доставя на хората удоволствие, да им служи за развлечение. Така 

разбирана, обаче, музиката е излишна.  

Онези, които постоянно внасят окултната музика в живота, искат 

да я приложат научно, във всичката пълнота. Това, разбира се, ще стане 

едва тогава, когато хората се развият музикално. Днес окултната 

музика се въвежда главно като възпитателно средства, като метод за 

възпитаване и облагородяване на човешкия характер, като средство за 

създаване на една музикална среда, при която е само възможно да се 

проявят висшите сили на душата. Всички сили на душата трябва да 

минат през музиката, за да се хармонират и уравновесят.  

Възпитателната задача на музиката представя нейната научна 

страна. В окултната наука музиката се прилага като един мощен метод 

за проектиране мислите, чувствата и желанията от нисшия свят към 

висшия, за да се подхранят зародишите на новите чувства и 

способности, които дремят в човешката душа. Някои от висшите 

чувства на душата могат да се пробудят само чрез окултната музика.  

Музиката въздейства върху човека във всяко направление. Тя е 

най-правилният начин за организиране на човешките мисли, чувства 

и постъпки. Както дишането е нужно за пречистването на кръвта, така 

и музиката е необходима за пречистването на чувствата.  
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Между музикалното чувство и мисловната способност има 

известна връзка. Колкото е по-музикален човек, толкова и 

разсъдъчните му способности са по-силни. Музикалното чувство 

спомага изобщо за развиване дарбите и способностите на човека, на 

първо място – на неговата мислителна способност. Докато човек не 

развие у себе си музикалното чувство, той не може да мисли право. Без 

музика права мисъл не същества. Аз имам пред вид вътрешната реална 

музика, а не външната механична музика, като проява на една 

музикална техника. Докато човек има музика в себе си, той мисли 

право. Защото всяка права мисъл, всяко право чувство, представят 

правилно съчетание на тонове.  

На земята най-гениален израз на разумността е музиката, защото 

музиката е сгъстена светлина, а светлината е израз на мисъл. 

Разумността на човека се обуславя от неговата музикалност. Когато 

човек е разумен, в пълния смисъл на думата, всички негови прояви са 

музикални. Изобщо, за характера на човека се съди по степента на 

неговата музикалност. Колкото е по-музикален човек, толкова и 

характерът му е по-издръжлив. Да бъде човек музикален в тоя смисъл 

на думата, не значи непременно да бъде музикант, певец или виртуоз, 

а да има дълбок усет към музиката, да има дълбоко музикална 

природа, да има музикална душа.  

Музикален ли е човек по душа, той ще излива музиката в своите 

мисли, чувства и постъпки.  

Днес хората се оплакват, че техните мисли и желания не се 

осъществяват. Защо? – Защото мислите и желанията им са лишени от 

Музика и поезия. Ако в мислите и желанията на хората имаше музика 

и поезия, те непременно щяха да де осъществят. Всички хора, у които 

чувствата са загрубели, нямат музика в себе си. Хора, които имат 

нежни чувства, имат музика. Те могат да пеят и да свирят и по 
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съзнание стоят по-високо от първите. Там, дето музиката е 

проникнала, хората са по-благородни, по-добре устроени, имат по-

правилни черепи. Музикалният живот на човека се отразява и на 

физическото му устройство, преди всичко върху лицето му. Затова 

човек трябва да пее и да свири. Музиката не само ще спомогне за 

неговото организиране в телесно и душевно отношение, но 

постепенно ще премахне и тревогите, с които животът е днес изпълнен 

и ще донесе едно уравновесяване на душевните му сили. Умът му ще 

бъде винаги светъл и спокоен, паметта му – свежа и силна.  

В най-широк смисъл на думата, под музика се разбира музика и 

в мислите, и в чувствата, и в желанията. Има ли човек тази музика, тази 

хармония в себе си, той ще чувства като че ли нещо тихо пее в него: 

дълбоко някъде в душата си той ще слуша една непреривна хармония. 

Това музикално състояние ще успокои сърцето му и ще даде ново 

направление на неговата мисъл.  

Човек трябва да пее и да свири, за да дойде във връзка със 

съзнанието  на природата, във връзка с висшия разумен свят. Преди 

всичко обаче той трябва да пее и да свири за себе си. По този начин той 

ще възприема музиката от висшите светове, като същевременно ще я 

предава на другите. Ето защо, необходимо е всички духовни общества 

да започват и свършват своята работа с музика. С това те ще привлекат 

ония сили на природата, които са в хармония с тях. Те ще обърнат 

вниманието на възвишените същества от духовния свят, които са 

крайно музикални. Последните ще се заинтересуват от тях и ще слязат 

да вземат известно участие в тяхната работа. А при своето слизане те 

винаги оставят по нещо ценно, по някакъв дар.  

Който пее, е здрав човек. Който иска да бъде здрав, трябва да пее, 

все едно дали е весел или тъжен, разположен духом или неразположен. 

Именно когато човек е неразположен духом, тогава трябва да пее. 
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Пеенето трябва да бъде един непреривен процес вътре в човека. Като 

пее човек, винаги придобива нещо. Пеенето е сила. Всеки тон има 

специални трептения, които отговарят на известни природни сили, на 

известни мисли и чувства. Вземе ли се правилно един тон, той носи 

грамадна сила.  

Като пее човек, ще бъде здрав, умен и добър. А какво повече може 

да желае той? Който иска да живее дълго време, трябва да пее. Тялото 

на човека е един сложен музикален инструмент, който трябва 

постоянно да се тонира и нагласява. Човешкият организъм има 

специален ключ, според който се определят тоновете на отделните му 

органи. Според функциите, които извършват органите на човешкото 

тяло, според това как вибрират те, се определят техните музикални 

тонове. Чрез съответни музикални упражнения, нагласени на 

съответни гами, може да се въздейства върху отделните органи на 

тялото.  

Бъдещата музика, музиката на Шестата раса, ще лекува. Тя ще 

бъде Магическа. Тя ще бъде едно средство да оживее природата за 

човека – камъни, дървета, извори, всичко ще оживее в тази музика. И 

когато казвам, че новата култура ще дойде когато цветята проговорят, 

подразбирам, че човек ще почне да възприема музиката, която излиза 

от тях. Той ще започне да долавя музиката, която прониква цялата 

природа. Музиката дълбоко погледнато, има за крайна цел да разпали 

свещения огън на Любовта в човешката душа. А щом този огън се 

разпали, човек може всичко – да учи, да работи, да твори.  

Като външно, техническо изкуство музиката е едно нещо, като 

организираща сила в природата – друго. Който владее музиката като 

външно изкуство, свири с техника. Който разбира музиката като една 

дълбока проява на Битието, свири с вдъхновение – свири и пее с душа. 

За да свири и пее с душа, музикантът трябва да познава законите. Той 
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трябва да умее да излъчва своя двойник и да го влага в ларинкса си или 

в инструмента си, в лъка си. Само в такъв случай той може да извлече 

от своя инструмент какъвто тон пожелае. Когато човек пее от душа, в 

него се явява изблик на чувства, които предизвикват разширение на 

сърцето, а в ума се появява повече светлина и сила.  

Музиката внася в душата разширение, в духа – сила и мощ, в 

сърцето – мекота и топлина, а в ума – светлина и свобода.  

При пеенето голяма роля играе вдъхновението. Който пее 

вдъхновено, е свободен. А свобода има само там, където има идейност. 

В окултната музика се иска голямо присъствие на ума, на сърцето и на 

волята. Равновесие се иска. Човек трябва да има дисциплинирана воля 

– той не трябва да се смущава от нищо, понеже музиката е един велик 

Божествен процес, който същества в целия Космос, в цялата природа.  

Окултната музика не допуща повърхностно изпълнение. Тя иска 

съдържание, иска дълбочина. В нея не се позволяват никакви 

неестествени трептения на гласа, никакви неестествени тремоли. 

Подобни неща ще предизвикат след време нежелателни последици в 

живота на човека, защото природата не търпи никакви аномалии.  

Правилното пение подразбира изразително пение. То подразбира 

не тремолирания, а живост, подвижност на гласа. Във всеки тон трябва 

да се вложи и мисъл, и чувство, и воля. Защото, ако в ларинкса действа 

само мисъл, гласът ще бъде сух. Ако само волята действа, гласът ще 

бъде много динамичен. Ако само чувствата действат, гласът ще бъде 

разводнен, сантиментален. Който пее окултно, трябва да преживява 

това, което пее и с ума си, и със сърцето си, и с душата си. При такова 

пеене в ума и в сърцето на човека се вливат мощни сили. Като че ли 

цялото битие пее и взема участие. Това преживяване не може да се 

изрази с думи. Разбира се, че подобно пеене и свирене не е достъпно 

за обикновените музиканти. Преди всичко то изключва всякакъв недъг 
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у изпълнителя. Щом един музикант има някакви недъзи, музиката, за 

която говоря, е недостъпна за него.  

Един музикант, за да привлече творческите музикални сили в 

природата, трябва да посвети живота си в служене на човечеството. 

Истинският музикант трябва да бъде жрец на музиката. Така той ще 

продължи традицията на ония първоначални музиканти, адепти на 

музиката, които са я култивирали отпървом в древните храмове на 

посвещението, за да бъде разпространена отпосле сред народа.  

Истинските певци, истинските музиканти са дошли на земята с 

определена цел – да се повдигнат скърбящите, страдащите, паднали 

души. И действително, добрите певци винаги внасят нещо от себе си. 

И затова се казва за тях, че пеят с душа. Има певци, които не влагат 

нищо от себе си. Тяхното пеене е безразлично. То приспива човека, 

действа му хипнотично. Доброто пеене съживява  ободрява, създава 

подем. То буди мисъл, то ни вдълбочава в себе си, унася ни в 

съзерцание. Който веднъж поне чуе такова пеене, никога не го забравя.  

Бъдещият музикант трябва да се вдъхновява от идеята – музиката 

му да прави преврат в душите на падналите хора.  

И ако бихте запитали в какво се заключава работата на един певец, 

който е пял години наред, какво е допринесъл той в света, ще ви кажа, 

че от гледището на днешните хора той нищо не е допринесъл, но от 

гледището на висшата космична математика, този певец е извършил 

една съществена работа – той е създал в света на идеите редица 

красиви форми, които ще легнат в основите на бъдещата култура.  

В този смисъл всички певци са пионери на бъдещата култура. 

Сегашният живот е определен от певците на миналото. А днешните 

певци ще определят формите на бъдещия живот. Ще запитате: откъде 

накъде те да определят живота? – Ние не разглеждаме музиката като 
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изкуство за развлечение, а като творческа енергия, като формираща 

сила, която лежи в основата на човешката мисъл.  

Всеки голям певец или музикант е израз на множество души, 

които се проявяват чрез него, за да въздействат на хората. Вибрациите 

на тези възвишени същества, проектирани чрез музиката на този 

изпълнител, се разнасят далеч в пространството и оказват 

благоприятно влияние върху хората. Още по-силно е въздействието, 

когато човек слуша непосредствено някой голям виртуоз или певец. 

Тогава той се свързва не само с него, а и с ред още същества, които имат 

връзка с този изпълнител.  

Човек може да изпее една песен така вдъхновено, така 

прочувствено, че да създаде истински преврат у всеки, който я чуе. 

Вибрациите на тази песен ще се носят в пространството, ще се 

преповтарят от хората и ще останат да звучат за вечни времена. Малко 

песни има, които се разнасят в пространството. Така например, редки 

са случаите, когато днес може да се улови някоя древна египетска или 

индуска песен.  

А музиката, която не остава да звучи за вечни времена в 

пространството, не е истинска музика.  

Истинската музика може да изхожда само от човеци, които са 

издигнали в сърцето си олтар, на който ангелите – най-великите 

музиканти – принасят своите жертви Богу, своите вдъхновени 

песнопения.  

Дето има музиканти, в сърцата на които са издигнати такива 

жертвеници, там гори свещения огън на Любовта. Там се принасят в 

жертва свещени химни – служене на Бога чрез музиката.  

******* 
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От 25 години се занимавам с въпроса за отношението на музиката 

към човешката душа, какво възпитателно действие има тя върху 

човека. Дойдох до заключението, че човек не може да свърши работата 

си както трябва, ако не е музикален. Музикалното чувство в човека е 

проводник и трансформатор на силите в природата. Колкото пъти съм 

се натъквал на мъчнотии и трудности, всякога съм се допитвал до 

цигулката какво трябва да правя, за да ги разреша правилно. Човек 

среща трудни задачи в живота си, които трябва да реши. В помощ му 

иде музиката. Тя прави чудеса.  

Бъдещето ще открие в европейската музика причините за 

упадъка на съвременната култура.  

Днес ние се нуждаем от нова песен – песен на Любовта, която носи 

живот, песен на Мъдростта, която носи знание и песен на Истината, 

която носи свобода. Тази е новата песен.  

Аз съм дал методи за разните области на живота: метод за 

възпитанието на детето и на младежта. В музиката съм дал грамаден 

материал, Паневритмията и пр. Нека те сега се приложат. Това е 

грамаден материал, който е опитан от мене. И няма какво да търсят 

друг метод, защото този метод, който аз посочвам, е единственият, 

който трябва да се приложи сега. Има вече грамадна литература, в 

която съм изложил всички методи. Аз не казвам на вяра да приемат, но 

всичко това те могат да го опитат.  

Музиката е метод за трансформиране на човешките състояния. 

Има състояния на човека, които без музика по никой начин не могат 

да се сменят. Те са средството, което трябва да обхване и регулира и 

мислите, и чувствата, и действията в него.  

Адептите, светиите и Учителите могат да се ползват от 

магическата сила на тоновете, поради което са в състояние да правят 

всичко, каквото желаят. С музиката съм правил камъните от планината 
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да слизат – да слизат с бавни, хармонични движения. С музика съм 

съживявал изсъхнали цветя. Когато съм правил тези опити обаче, не 

съм бил в обикновено състояние.  

Трябва да се стремите към тихото пение. То облагородява. 

Силното пеене е повече волево. Ако искате да вложите нещо 

възвишено и благородно във вашата мисъл, във вашите чувства, трябва 

да пеете тихо. Така ще го направите съдържателно и изразително. При 

тихото пеене се привличат същества, от по-висока категория и с по-

висока духовна култура.  

Болестите и болезнените състояния се дължат на отсъствието на 

музика и хармония в човека. Музиката може да се приложи като 

лечебно средство. Известни тонове повишават вибрациите на 

организма, вследствие на което неговото състояние се подобрява.  

Една от задачите на ученика е да се научи да пее. Той трябва да 

изучава пеенето като пръв и необходим предмет в Школата, без който 

не може да бъде ученик. За окултния ученик музиката е метод, който 

му служи като броня за предпазване от външните и вътрешните 

неблагоприятни условия. Музиката същевременно закрепва човека. 

Дето и да ходи, щом пее, той се намира в безопасност.  

Да пеем, защото това е живот! Животът е музика, животът е 

поезия. Те са реални неща. С тях ще влезем в този висш Божествен път.  

Пейте, за да сте здрави! Доброто здраве се познава по 

разположението на човека да пее.  

Болният по цял ден трябва да пее, за да оздравее, а здравият също 

да пее – за да запази здравето си.  

Пейте, за да възстановите нормалното си дишане. Като пеете 

добре вий се свързвате с природата и черпите от нея живот. Дали сте 

болни или здрави, вие трябва да пеете, за преодоляването на 

мъчнотиите и за лекуване.  
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За да запазите гласа си, не злоупотребявайте с удоволствията, не 

яжте лютиво, не стойте на течение.  

Някои са чували ангели да пеят. Ангелският свят не е толкова 

далеч от земята. Има сутрини, когато небето е тъй лазурно, има един 

цвят с мека, астрална светлина, която прониква, като че нещо вълшебно 

се носи върху слънцето. Това са ония тънки отзвуци от тях, които се 

предават. Туй става през месец май. Тогава сме най-близко до 

ангелския свят.  

Небето е място за музика, каквато човек никога не е почувствал. В 

ангелския свят всички пеят.  

От всички се изисква да работят върху музиката. Това е особено 

необходимо, защото музиката продължава живота. Пейте, за да сте 

здрави. Късият живот се дължи на отсъствието на музикалност. 

Музиката е стимул в живота.  

Няма по-голяма магия от човешката реч. Тя е музика. Ако вярва в 

силата на Словото, човек владее магията на живота. Той носи магията 

в устата си. Всяка дума, изговорена музикално, лекува и носи живот в 

себе си.  

Всеки, който не пее, остарява. Всеки, който не пее, отслабва. Всеки, 

който не пее, умът му изгубва светлината, сърцето му изгубва 

топлината. Тялото се гради чрез музиката. Умът, чувствата и волята 

също. Всички ония хора, в които музикалното чувство е развито, имат 

дълъг живот.  

Когато Бетховен и другите велики музиканти са творили, с тях 

заедно са работили музикални същества от невидимия свят. Зад всяка 

музикална творба се крият възвишени същества. Те вдъхновяват 

музиканта и направляват неговата мисъл. За в бъдеще идат други 

музиканти, много по-велики от Бетховена. Те ще създадат една 

музика, за която светът не може даже да подозира.  
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Бъдещата музика ще донесе нещо много повече от сегашната. 

Музиката, която ще слезе от възвишения свят, ще се предаде на най-

добрите хора. Без музика светът не може да се подобри.  

Цялата Вселена пее. Слънцето, земята, звездите пея. Следователно 

и хората трябва да пеят.  

Музиката, това е живот. Дето има музика, има живот. Дето няма 

музика, има смърт. Музиката дейдства обновително. Всяка болка е 

свиване на капилярните съдове. Всички болки се дължат на 

капилярните съдове. Като почнеш да пееш, става разширение и 

престава това свиване на капилярните съдове.  

Ще дойде време, когато ще слушате музиката на природата.  

Теса много нежни, фини вълни и трябва да бъдем спокойни и да 

се вслушваме и тогава ще чуем музиката всред природата, постепенно 

ще развием този усет. Напролет вие не сте отивали сред цветята, да 

слушате музиката, която излиза от тях. Който има слух, ще я чуе. И 

тревите, и цветята, и дърветата говорят чрез музиката. Всяко 

помръдване на листенцата, на тревите и пр. е музика. В природата 

всичко е музика.  

Като започнат хората да възприемат музиката на камъните и 

цветята, ще се разшири тяхното съзнание. Всичко и цветята, и вятърът, 

и потокът – навсякъде има музика, има своите музикални трептения. 

Но за да възприеме човек тези трептения, трябва да участва неговото 

свръхсъзнание, а не само неговото обикновено съзнание.  

Музика аз наричам появяването на първите лъчи, тази дрезгава 

светлина на Слънцето. То е музика. Да изразиш как се усилва 

слънчевата светлина, как идва до земята и после се намалява… 

например, един цигулар може да ви представи зазоряването и вие да 

видите как иде светлината, как се увеличава, увеличава, как слънцето 
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изгрява. После той ще ви представи как пеят птичките. И вие като 

излезете, ще ви олекне на душата.  

Кой е най-хубавият концерт, най-красивият изглед? Това е 

изгревът на слънцето. По-велика хармония от изгрева на слънцето не 

същества. Като видя чистия изгрев на слънцето, аз се радвам. Не по-

малко се радвам и на бурята, тъмна нощ6, на светкавиците, на 

гръмотевиците. Във всичко това аз слушам великия концерт на 

природата. Всяка дъждовна капка, която пада върху мене, напомня 

такава музика, каквато и най-великият музикант не може да изпълни. 

Вятърът пък със своето бучене, е друг род музика – вагнеровска. Който 

иска да слуша велик концерт, нека отиде някоя бурна нощ сред 

природата и да застане близо до някоя канара. Там ще слуша той ехото 

на всички гръмотевици, ще гледа как мълниите разкъсват небето, ще 

чува падането на дъждовните капки, придружено от бученето на 

вятъра. Във всичко това той ще схване великата хармония на 

природата. Падането на дъждовните капки е говор. Обаче това ще 

разбере онзи, който има ухо да чува и око да вижда. На сутринта ще се 

върне радостен, в добро разположение на духа и ще каже: Тази нощ 

присъствах на един велик концерт в природата.  

Основният тон „до“ е ключът към живота. Когато иска да пее, 

човек трябва предварително да се настрои, за да попадне в естествения 

тон, в естествения ключ. Той ще се изправи, ще постои спокоен 10-15 

минути, докато се освободи от всички мъчнотии и противоречия, 

които съществуват в ума му, ще помисли за разумността в живота и 

ще запее.  

Ако тонът „до“ е правилно взет, човек може да възприеме 

животворната енергия от слънцето и да я предаде на всички удове на 

своя организъм. При това положение той може и цял ден да пее 

вдъхновено и без умора.  
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В съвременното възпитание трябва да се въведат известни 

упражнения – тия на Паневритмията.  

В Паневритмията има движения, които подобряват мозъка. Има 

движения, които подобряват чувствата. Има такива, които подобряват 

волята. Като види човек всички гимнастически упражнения, които се 

правят в целия свят и сравни с нашите, тогава ще разбере особеностите 

и силата на последните. Ние искаме да приложим музиката като едно 

от главните възпитателни средства. Ако се въведат тези музикални 

упражнения, децата ще напредват много повече.  

Всяка сутрин половин час или малко повече ще се правят тези 

упражнения.  
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V. ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ. 

 

Природата обича само ония, които имат висок идеал. Тя ги нарича 

свои възлюблени деца и по име ги зове. А ония, които нямат никакъв 

идеал, те не са записани в нейната книга. Те са оставени в нейните 

изби за далечни дни, за далечни времена. Тъй щото когато някой се 

почувства изоставен от Бога, от природата и никой не му обръща 

внимание, да знае, че причината е в самия него – няма висок идеал. 

Това е закон.  

Всеки сам може да изправи живота си, да се освободи от 

нещастията и страданията си. Всеки може да излезе из забравената 

изба на природата. И най-последният човек, останал на дъното на тази 

изба, ако си създаде висок идеал, ще почне да пълзи като охлюв и няма 

да мине много време, той ще излезе на повърхността на земята, огрян 

наново от слънчевите лъчи. Тогава природата ще каже: Ето едно от 

моите възкръснали деца!  

Често слушаме да се говори: Аз ям каквото ми попадне, не правя 

избор в храната; обличам се във всякакви дрехи, не правя избор нито в 

цвета, нито в качеството на материята. Той иска да се представи за 

скромен човек, който се примирява с условията. Не е така. Който яде 

безразборно всякаква храна, той е човек без идеал или с низък идеал. 

Така яде и всеядното животно, но човек се отличава от животното. 

Когато ядеш, трябва да правиш избор в храните.  

Природата е създала много храни, но ти трябва да избереш най-

чистата и доброкачествена, която да действа благоприятно върху твоя 

организъм. Това е човек с висок идеал.  

Природата познава кои от нейните деца имат висок идеал и кои 

нямат идеал. Всеки момент тя ги поставя на изпит. За да познае какво 

се крие в гънките на човешката душа, какво се крие в дълбочините на 
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човешкия ум и на човешкото сърце, какви пориви и стремежи го 

вълнуват, тя го пуща в своята градина, насадена с множество плодни 

дървета, окичени с различни плодове, от различни качества и внимава 

на кой от тях ще посегне. Ако откъсне от най-хубавите плодове, 

природата пише в книгата си: Ето едно от моите умни деца, с висок 

идеал. От него човек ще стане!  

Обаче, ако види, че го мързи да се качи на дървото и си откъсне 

плод от низките клонове, природата има вече особено мнение за него. 

Тя пише в книгата си: От тебе човек няма да стане! Ти нямаш висок 

идеал. – Какво да правя? – да се качиш на дървото и оттам да си 

откъснеш плод. – Много е високо, ще падна. – И животът ти да коства, 

трябва да се качиш. Тогава природата ще пише: Смело е това дете, от 

него човек ще стане! Някой погледне нагоре към върховете, посегне с 

ръката си, но се уплаши. Погледне надолу към низките клонове или 

към земята, дето е паднал някой плод, наведе се и го вземе. Природата 

и за него пише: Ето едно от забравените деца в моята изба – от него 

човек няма да стане!  

Помнете: природата спира вниманието си върху вътрешните 

стремежи на човека . тя отбелязва само фактите, наблюдава ги и каквото 

вижда, това отбелязва. Следователно, ако е отбелязала най-доброто, 

причината за това сте вие. Ако пък е хроникирала нещо, което не ви 

препоръчва, причината за това сте пак вие. Тя отбелязва фактите както 

са, нито ги увеличава, нито ги намалява и от тях вади своите 

заключения. Резултатите, които влияят на вашия живот, се дължат на 

избора, който сте направили.  

Една млада египтянка, на име Елтамар, дъщеря на беден селянин, 

се отличавала от своите другарки по това, че носела висок идеал в 

душата си. Тя била умна и интелигентна, добродетелна и скромна. 

Когато постъпила в училището, Учителя я запитал: Ще се ожениш ли, 
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Елтамар или девица ще останеш? Тя отговорила: Аз има само един 

идеал в живота си и според него ще живея. Ако се женя, то ще бъде 

само за царския син. Всеки друг, ако не е царски син, ще го върна. Тоя 

е моят избор: или за царския син ще се оженя, или девица ще остана. 

Ще кажете, че този избор е глупав. Не е глупава тази мома. Тя има 

висок идел.  

В какво се заключава приложението на високия идеал в живота?  

Ако имаш известно верую, ако следваш някакво учение, ако 

прилагаш известна мярка, ако държиш някакъв образ в съзнанието си, 

всичко това да отговаря на високия идеал. Щом имаш сърце, ум, душа 

и дух, те трябва да се вдъхновяват от високия идеал. Царският син – 

това е идеалът на всяка душа.  

Ето защо, ако излезеш сутрин рано да посрещнеш слънцето, бъди 

там на време, преди да се е показало то на хоризонта. Посрещни 

???най-??? първия лъч на изгряващото слънце. Той е най-важният, той 

е царският син. Той крие в себе си силата и мощта на слънцето. Не 

възприемеш ли първия лъч, ти си изпуснал изгрева на слънцето. 

Приеми първия лъч и спокойно иди у дома си. Първият лъч носи 

богатството на всички лъчи. Първият лъч е първият плод на 

изгряващото слънце, на великото дърво на живота. Каже ли някой, че 

може да посрещне слънцето в кой и да е момент или може да го 

наблюдава в кой и да е час на деня, природата казва: От тебе човек няма 

да стане!  

Ако се качваш на планината и ожаднееш, не пий каква да е вода. 

Спри се на пътя, огледай се и намери най-чистия извор. Наведи се, 

гребни с ръката си и пий от чистата планинска вода. Ако постъпиш 

така, ти си човек с висок идеал. На тебе може да се разчита. Кажеш ли, 

че може да пиеш и от тук, и от там, от дето ти попадне, природата 
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пише, че ти си човек без характер, с низък идеал – на тебе не може да 

се разчита.  

Като се качиш на планината, не бързай по-скоро да слезеш, но 

избери най-красивото място и седни там да си починеш. Разгледай 

цялата местност около себе си и запази дълбоко в себе си впечатление 

за красивата картина, за живия връх, най който си възлязъл. Високите 

планински върхове, чистите извори са живи и оставят вечни, 

незабравими образи в съзнанието на човека.  

Прилагай високия идеал навсякъде в живота си! Ако търсите 

книги за четене, намерете книгите на най-знаменития писател, на най-

красноречивия проповедник. Ако искате да посетите някоя 

художествена галерия, идете на изложбата на най-видния художник. 

Не трябва ли да разглеждаме и обикновени картини? – такива картини 

срещате всеки ден в живота си. Достатъчно е да наблюдавате хората, за 

да видите как ядат, каква прана употребяват и кога ядат, за да имате 

обикновени картини пред очите си. Обаче ако правите избор на 

картините по високия идеал, една картина е достатъчна. Тя трябва да 

бъде произведение на най-великия художник – на художник с висок 

идеал. Когато избирате приятели, ще спазите пак същия закон: ще 

изберете най-умния, най-интелигентния, най-добрия, най-

чистосърдечния. Когато мъж избира жена или жена избира мъж, пак 

трябва да се ръководят от високия идеал.  

Който отстъпва от високия идеал, той сам става причина за 

нещастията и страданията в живота си.  

Сега ние говорим за идейното в живота, за принципите, които 

трябва да се прилагат всеки ден. Ще каже някой, че идеалът му не е 

прав, не води към добър край. Ако сегашният ти идеал не е прав, 

изправи го. Следващият момент е в твоите ръце – избери си друг идеал. 

Така ще дойдеш до идеала на своята душа, който е вечен и води човека 
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в правия път – в пътя на Любовта. Ако днес изпуснете първия лъч на 

слънцето, на другия ден можете да го посрещнете. Само така можете 

да подобрите живота си. Най-светлата мисъл най-възвишеното 

чувство, най-красивото действие, съдържат в себе си първия лъч на 

слънцето, който прониква в човешката душа.  

Как може да се изправи човешкия живот? Хвани най-голямата и 

най-малката си погрешка и ги дръж в съзнанието си, докато се 

освободиш от тях. И години да ги държиш в себе си, не отстъпвай пред 

тях. Най-после погрешките ти ще ти кажат: Ние имаме човек с 

характер, който заслужава да живее. Отстъпваме ти своето положение 

и ставаме твои слуги. Някои ученици пропадат на изпитите, 

претърпяват неуспех в живота си и бързо се отчайват. Те напущат 

полесражението, отричат се от своя идеал и казват: от нас няма да стане 

нищо. – Това са хора без идеал.  

Защо иде човек на земята? За угощение ли? Човек е извикан на 

земята като в опитно училище, да изпита характера си, да познае своя 

ум и своето сърце, да познае себе си.  

Срещате богати хора, крайно взискателни към храната си, но в 

умствения и в моралния си живот нямат висок идеал. Те допущат 

лъжата и кражбата в живота си като обикновени неща. Те започват 

добре, свършват зле. На физическия свят те се ръководят от някакъв 

идеал, но в духовния – никакъв идеал не ги движи. За такъв човек 

природата пише: От тебе човек няма да стане!  

Стремете се към най-великото, най-красивото, най-доброто, най-

чистото в света. Това е истината, която трябва да вложите в душите, в 

сърцата и в умовете си.  

Да се говори на хората за високия идеал, това значи да се върви 

по течението на великата река на живота. Накъде отива тази река?  
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…Сега и аз ви говоря за високия идеал, изразен чрез най-великото, 

най-красивото, най-чистото, най-доброто в света. Това е първият лъч, 

който излиза из Божественото Начало. Ако схванете този лъч, вие ще 

станете ученици и човеци. Ако закъснявате и не възприемате първия 

лъч, ще изпаднете в положението на забравените деца в дъното на 

избата. Тая изба е за обикновените деца, а не за необикновените, т. е. 

за Божествените. За тези деца, именно, е създаден великия свят.  

Какво се иска от съвременния човек? – да следва пътя на 

възвишените същества. Те носят велик идеал в душата си. Те мислят, 

чувстват и действат според изискванията на този идеал. Вложете този 

идеал в живота си, да видите как ще се подобри вашият живот. Ако ти 

като дете на живота, още със ставането си от сън помислиш първо за 

Бога, за Неговата Любов, която изпълва душата ти и буди благодарност 

за всички блага, които ти се дават, тогава природата пише: От това дете 

велик човек ще стане!  

Из беседата „Високият идеал“.  

******* 
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VІ. МИСЛИ НА УЧИТЕЛЯ ЗА РАЗУМНИЯ ЖИВОТ.  

 

Всяко небесно тяло приема енергии с отрицателния си полюс, а ги 

изпраща чрез положителния. Когато един център е положителен, той 

дава, а когато е отрицателен – взема.  

Слънцето представя извор на жива енергия за цялата Слънчева 

система. От полунощ до обед земята (всъщност дадено място) е 

отрицателна и затова възприема повече, а след обед до полунощ е 

положителна и затова дава най-много. Сутринта при изгрев земята е 

най-отрицателна, т. е. приема най-много. Този факт е от извънредно 

голяма важност, за да се оцени значението на изгрева.  

Трябва да имаме предвид следния закон: ние сме части от земния 

организъм и затова когато земният организъм приема и човешкият 

организъм приема и обратното: когато земята дава и човек дава.  

Затова именно най-силно действащи са първите слънчеви лъчи.  

Сутринта имаме повече прана или жизнена енергия, отколкото на 

обед. Тогава живият организъм поглъща най-много и най-мощни 

положителни енергии – прана. Първите слънчеви лъчи при изгрев са 

най-активни. Тогава слънцето е в апогея на своята дейност.  

Слънчевата енергия минава всеки ден през четири периода: от 12 

часа среднощ до 12 часа по обед има прилив на слънчева енергия, а от 

12 часа по обед до 12 часа среднощ – отлив. Приливът, който започва 

от 12 часа полунощ, дохожда до най-високата си точка при изгрева на 

слънцето. Този прилив е най-силен и животворен. Той постепенно 

намалява до обед. След това започва отливът и най-силният отлив е 

при залез.  

Един час преди изгрева на слънцето неговата енергия има 

психическо влияние върху клетките на тялото – обновява тяхната 

енергия и създава нов импулс за работа у тях. Преди изгрев лъчите, 
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които се пречупват през атмосферата, имат влияние повече върху 

мозъка. Във време на изгрева лъчите на слънцето, които идват по права 

линия, имат влияние върху дихателната система и върху нашата 

чувствителност. А колкото наближава към пладне, същите лъчи имат 

влияние върху стомашната (храносмилателната) система. Затова 

лечебността на слънчевата енергия е различна: преди изгрев слънце – 

за подобряване на мозъчната нервна система; при изгрев слънце – за 

уякчаване на дихателната система, а от 9 до 12 часа – за уякчаване на 

стомаха, т. е. през това време на деня слънчевите лъчи произвеждат 

лечебно действие на болния стомах. А след обед изобщо слънчевата 

енергия има малки лечебни резултати.  

Аналогично нещо става и в течението на годината. През всички 

годишни времена слънчевите лъчи не действат еднакво. Земята 

(всъщност дадено място) в началото на пролетта е повече отрицателна 

и затова най-много приема. Ето защо, от всички годишни времена, 

през пролетта слънчевите лъчи действат най-лечебно. От 22 март 

нататък земята постепенно става положителна. През лятото тя е вече 

доста положителна и затова приема по-малко. (И летните лъчи 

действат, само че по-слабо.)  

В началото на пролетта има повече прана и организмите я 

приемат повече. През лятото само топлината е повече, а не онази прана 

или жизнена енергия, която е в изобилие в началото на пролетта. Има 

известни признаци, по които може да се познае кога има набрана 

повече прана в природата.  

Така че слънчевата енергия през четирите годишни времена 

оказва четири вида влияние. Пролетта и лятото представят прилив на 

слънчевата енергия към земята, а есента и зимата – отлив. Затова най-

благотворното влияние на слънцето започва от 22 март. Всички онези 

организми, които са здраво устроени, се ползват от тази енергия, а 
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слабите организми се разтопяват от нея и отслабват още повече. От 22 

март земята работи по-творчески. Творческите сили са в дейност. 

Затова имаме тогава този силен растеж. Най-голямата органическа 

дейност се извършва тогава.  

Най-добрите месеци за обновяване са: от 22 март, през целия 

месец април и май, до 22 юни. На последната дата всяко растение 

спира. Пролетно и лятно време, от 22 март всяка година, 

препоръчително е да се ляга и да се става рано, за да се посреща 

слънцето и да приеме човек своя дял от него, тъй както пчелите събират 

нектар от цветята. Всеки трябва да прави опити ред години, за да се 

убеди в тази истина. Не е необходимо тук сляпо вярване. Всеки сам ще 

си изработи свои собствени схващания и понятия за благотворното 

влияние на слънцето. Това не е никакво заблуждение, а дълбоко 

разбиране основния закон на великата природа. Винаги трябва да 

бъдем в съгласие с нейните постановления и да разбираме, че в тях се 

съдържат истинските методи за нашия живот. И ако ние вървим в 

съгласие с тях, всякога можем да бъдем умни, здрави, силни и 

щастливи.  

Из „Влиянието на слънчевата енергия“  

 

Първото условие за поддържането на здравето е чист въздух, 

слънце и разходки. Използувайте ранните сутринни разходки, когато 

въздухът е пълен с жизнена енергия, прана.  

Човек трябва да става сутрин рано, да излиза на чист въздух, да 

посреща първите слънчеви лъчи, които съдържат специфична енергия, 

полезна за всички живи организми. Който се лени да става сутрин 

рано, да посреща ранните слънчеви лъчи, колкото и да се грее на 

обедните лъчи на слънцето, той нищо няма да придобие.  
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Енергиите, които излизат от слънцето, крият в себе си запас от 

жизнени сили, от лечебни енергии. Иска ли човек разумно да използва 

енергиите на слънцето, той трябва да излага гърба си на ранните 

слънчеви лъчи още преди изгряването на слънцето.  

Енергиите, които приема по това време, се равняват на енергиите, 

които би приел, ако се излага цял ден на слънцето. Даже и в облачно 

време, ако излагате преди изгрева на слънцето и концентрирате 

мисълта си по посока на изгряващото слънце, ще приемете неговата 

лечебна енергия. Облаците пречат да видите слънцето, но неговите 

жизнени енергии минават и през тях. Никаква външна сила не е в 

състояние да противодейства на слънчевата енергия. Ето защо, на 

всички анемични и слаби хора препоръчвам при всяко време да 

излизат вън половин час преди изгрев слънце, да възприемат ранните 

слънчеви лъчи и после да отидат на работа. Зората дава на човека 

такива енергии, каквито никоя друга сила не е в състояние да му даде.  

В хляба се крие Божествен живот. В него се намира Божественият 

Дух. В житото се крият най-мощните, най-благородните сили в живота. 

Животът на житното зърно е тъй свещен, както нашия. Житото е най-

чистата храна.  

Няма по-хубаво лекарство на света от горещата вода.  

Хининът не струва нищо пред горещата вода. Другите лекарства 

само подпушват болестите. Най-мощното лекарство в света е горещата 

вода. Еликсирът на живота е горещата вода.  

Хининът пресича треската, но не я лекува. Вместо да употребявате 

хинин, пийте три дена гореща вода без да се храните и треската ви ще 

мине. Така се лекува и хремата.  

Чумата се лекува с гореща вода. Болният от чума трябва да се 

отдели от здравите и на всеки час да му се дава по една чаша гореща 

вода. Като пие гореща вода, серумът в кръвта, който служи за храна на 
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микробите, се разредява и те постепенно престават да се размножават. 

През време на болестта никаква храна не трябва да се употребява.  

Първото лекуване, при каквато и да е болест, се свежда към 

отпушване на порите, за което е нужно изпотяване, измиване на 

тялото. Изпотяването става най-добре с пиенето на гореща вода. Тя 

излиза през порите навън, отваря ги и с това се възстановява 

здравословното състояние.  

Ако те боли глава, ще изпиеш три чаши вода на глътки. След това 

ще вземеш очистително. Като освободиш стомаха си, ще направиш 

една топла баня и ще си легнеш.  

Аз лекувам холерата с гореща вода. Дай на болния от холера 4-5 

чаши вряла вода и на другия ден той ще бъде здрав. Врялата вода 

разрежда серума, в който бацилите на холерата се хранят и в 24 часа те 

намаляват и умират. Инжекциите, които лекарите правят, влошават 

положението, вместо да го подобряват.  

Старите българи разправят, че едно време, когато холерата и 

чумата посещавали България, от страх хората бягали по горите. Там те 

кладели големи огньове и пиели гореща вода. Който пиел гореща вода, 

оздравявал. Затова те казват, че холерата и чумата се страхуват от 

горещата вода. В 1917 година в България върлуваше грип, под името 

„Испанска болест“, която отнесе стотици хора на оня свят. Аз съветвах 

познатите си да пият гореща вода. Колкото болни имаше от испанска 

болест, пиха гореща вода и оздравяха.  

Ако дишате добре, можете да останете на земята до дълбока 

старост. Ако не диша правилно, човек заминава преждевременно за 

оня свят. Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане. 

Дишането пък зависи от правилното мислене и чувстване.  

Няма болест, която да не може да се лекува с дишане.  
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Който не е упражнен в дълбоко дишане, нека задържа въздуха до 

три секунди и постепенно всеки ден да увеличава задържането с още 

една секунда, докато стигне до 30 секунди. Ако може да задържи 

въздуха 30 секунди, той ще се справи с много неразположения и 

болести – главоболие, гръдна болест, стомах, парализа, всичко изчезва. 

Лекувайте се преди да сте се разболели. Ако човек не диша дълбоко, 

никакво лекарство не може да му помогне.  

Въздухът е склад на Божествени енергии. Животът е складирал 

своите енергии там. Като дишате, съзнавайте, че чрез въздуха 

приемате Божието благословение.  

Въздухът съдържа един елемент на безсмъртие. За това са 

говорили старите алхимици. Те са казвали, че има една течност, от 

която човек, ако вземе една капка, се подмладява. Този еликсир  иде от 

слънцето. Хората дишат, а не могат да вземат еликсира. Той минава 

през тях и не остава в тях. Индусите имат разни системи на дишане, 

но нито една от тях не се е домогнала до онази тайна на природата.  

Правете следното упражнение: ръцете, свити в юмруци, поставяте 

на раменете. Разтваряте бавно ръцете настрана, вдишвайки дълбоко 

въздух, задържате го и след това бавно спущате ръцете си надолу от 

страна на тялото и бавно издишвате. По този начин вие приемате 

достатъчно прана от въздуха и кръвта се раздвижва, капилярите се 

разширяват и кръвообращението се засилва.  

Човек, който яде добре, който диша добре, никога не боледува. 

Казвам: боледуват всички тези, които не зная да ядат, които не знаят 

да дишат.  

Съвременните хора вдишват и издишват по 20 пъти на минута. 

Това е бързо дишане. При бързото дишане окисляването на кръвта 

става бързо, поради което част от нея не може да се пречисти. Тази е 

причината, дето много хора имат повече нечиста, венозна кръв в 
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организма си, отколкото чиста. При бързото окисляване на кръвта част 

от горивните материали не могат да изгорят и се натрупват във вид на 

утайка в артериите и вените. Който диша бързо, има слаба воля. 

Приложете волята си при дишането и постепенно намалявайте 

вдишките: от 20 слизайте на 19, 18, 17, 16, 15. Ако можете да достигнете 

до 10 вдишки в минута, това ще се отрази здравословно върху 

организма. Който иска да усили волята си, трябва да диша бавно. 

Силната воля е в състояние да регулира дишането, да го направи 

нормално.  

Когато дишате, не мислете за нищо друго, освен за въздуха, който 

приемате. Знайте, че Бог е във въздуха и трябва да се държите пред 

Него с всичкото уважение и почитание. Следователно, като дишаш, ще 

мислиш само за дишането. Само по този начин можеш да бъдеш здрав.  

Като говорим за дишането, ние го свързваме със съзнанието, 

защото дишане без участие на съзнанието, не е истинско, не е 

правилно. При съзнателното дишане и Божествения живот взема 

участие. Ако при дишането съзнанието на човека не е будно, той не 

може да възприеме благата, които са скрити във въздуха.  

Всички хора искат да бъдат здрави. Това желание е естествено, но 

те трябва да знаят, че здравето е свързано със съзнателното дишане. 

Ето защо поне три пъти на ден – сутрин, на обед и вечер, преди лягане 

– човек трябва да употребява по 10-15 минути за дишане. Като диша, 

той трябва да благодари за въздуха, който приема, както и за благото, 

което се крие във въздуха. Това значи съзнателно дишане.  

Сегашният човек прави всичко, за всичко мисли, а за дишането 

най-малко. Той мисли как да спечели повече пари, как да стане 

щастлив, кога ще отиде на театър, на концерт и т. н. Той смята, че 

дишането е естествен процес, който става механически и няма защо да 

мисли за него. Вярно е че дишането е механически процес, но тъй 
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както диша човек, само горната част от дробовете взема участие. 

Долната част на дробовете не се пълни с въздух, поради което 

кръвоносните съдове в тази част губят своята еластичност и човек сам 

се задушава. Такова дишане е неестествено, наричаме го плитко, 

повърхностно, горно дишане.  

Следователно, като дишате, ще поемате въздуха бавно, спокойно, 

без никакво бързане. Като поемете известно количество въздух, ще го 

задържите в дробовете си докато приемете от него онази животворна 

сила, която той крие в себе си. Няма по-голямо благословение за човека 

от това – да диша бавно и да задържа въздуха в дробовете си, докато 

приеме жизнената сила, т. е. праната, която носи в себе си. Докато не 

усетите тази сила в себе си, не изпущайте въздуха навън. Поемете 

въздух, напълнете дробовете си и не го пущайте, докато не ви даде 

благото, което той съдържа.  

И тъй, дишайте дълбоко, съзнателно, при всички случаи в живота 

си. Неразположени сте, скръбни сте, дишайте дълбоко. Боли ви 

гръбнака, кръста, дишайте дълбоко. Боли ви крак, ръка, дишайте 

дълбоко. Не се страхувайте от болката. Те са благословение за вас. Ако 

нямаше болести и страдания в живота, положението ви щеше да бъде 

по-лошо от това, в което се намирате днес. Болестите и страданията ще 

оправят хората.  

Обикновеното дишане трябва да достигне до 15 вдишки и 

издишки в минута. А когато правите упражненията си, ще се стремите 

постепенно да стигнете до една вдишка, едно задържане и едно 

издишване в минута. Постигнете ли това, можете да лекувате всички 

болести, даже и туберколоза.  

И тъй, здравето на човека зависи от дълбокото и правилно 

дишане. Като диша правилно, човек прави на минута около 10-12 

вдишки и издишки. Щом заболее, броят на вдишките се увеличава. 
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Когато броят на вдишките намалява, животът се продължава; когато 

броят на вдишките се увеличава, животът се съкращава. Ще помните: 

когато дишате обикновено, ще правите 10-12 вдишки в минута. Когато 

се упражнявате, в дишането, ще правите 4-1 вдишки и издишки в 

минута. Ще започнете от четири и постепенно ще слизате. Ако 

стигнете до една вдишка и издишка в минута, вие сте придобили 

много нещо.  

Който яде без да дъвче, съкращава живота си.  

Храната трябва да се задържа по-дълго време в устата, за да може 

част от енергията ѝ да се всмукне от езика. Чрез езика енергията се 

предава на мозъка, а от там на сърцето. Езикът възприема духовната 

енергия от храната, която по друг начин не може да се възприеме. 

Затова при храненето човек не трябва да се безпокои, да се тревожи. 

Колкото по-дълго задържате храната в устата, толкова по-лесно се 

всмуква част от хранителните вещества и праната. Така те отиват 

направо в нервната система.  

Яжте бавно. Тогава нервите на езика, небцето и венците имат 

време да изтеглят жизнената сила от храната. Защото стомахът усвоява 

само грубата материя от храната. Когато се храните, не трябва да 

мислите за нищо друго, освен за храната.  

Здравето зависи от правилното хранене. Който има здрави зъби и 

дъвче добре храната си, не боледува. Ако дъвчеш само на лявата или 

само на дясната страна, не можеш да бъдеш здрав. Ако широко 

отваряш устата си при хранене, въздухът пречи на правилното 

храносмилане – не можеш да бъдеш здрав. Ако при храненето мислиш 

лоши работи, критикуваш ближните си или негодуваш против живота, 

не можеш да бъдеш здрав.  
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Ако употребяваш храна, която не обичаш, ти не можеш да се 

ползваш от нея. Всяка храна крие в себе си живот, който може да се 

използва само, ако обичаш тази храна.  

Добре е да не си дояждате. Нека всякога остава в стомаха ви поне 

една трета празно място. Това е едно от важните хигиенични правила 

и трябва да се спазва.  

Заболее ли човек от артериосклероза, да яде по възможност по-

малко и то проста и чиста храна. Да се храни с варено жито, варен ориз 

и плодове.  

Ако се направи един опит, ще видим, че ония хора, които се 

хранят с растителна храна, живеят повече, отколкото ония хора, които 

се хранят с месо. Тия животинските клетки, те носят смъртта в себе си. 

Понеже като ядете животинските клетки, всяка животинска клетка си 

има стомах, черва, нечистотии, извержения. Като ги ядете, с всичкото 

туй ги ядете в свинското месо, в овчето месо. Клетките са пълни с 

извержения, които учените наричат токсини. Когато се препоръчва 

растителната храна, то е защото най-малко токсини има в 

растителната храна, в плодовете.  

Аз отричам месната храна, защото зная, че всички престъпления 

в света се дължат на нея. Който яде месо, непременно ще пострада. Като 

приема месна храна, човек приема и такива енергии неестествени и 

елементи от животните, за освобождаването от които се изискват 

стотици и хиляди години чист живот. Не могат да се подмладят тия, 

които ядат месо, пушат и пият.  

Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие ядете месо. 

Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че той 

днес представлява сбор от нечистотии. Ако бихте имали обоняние 

непокварено, вие бихте бягали далеч един от друг – такъв смрат се носи 

от ония, които ядат месо.  
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Месната храна съдържа най-силната отрова за човешкия 

организъм.  

На малките деца дайте най-добрите условия. А най-добрите 

условия – това е да ги храните с плодове.  

Дайте на някой човек да яде в продължение на една седмица 

сурово жито и ще го видите преобразен. За непослушните деца 

майката да прилага същия режим.  

Яж само пресни плодове! Яж само пресен хляб. Няма ли пресни 

плодове, няма ли пресен хляб, не яж. Не яж никакви консерви. Яж 

пресни, свежи плодове, току-що откъснати от дървото. Яж прясно жито, 

преди да е смляно на воденицата.  

Всяко растение има в себе си скрити сили. Ако искате да се 

развивате, отгледайте плодни дървета, цветя и зеленчуци. Искам да ви 

науча първо да служите на растенията и после на хората. Човек, който 

е готов да полива няколко дървета, той е готов и на много хора вода да 

поднесе. Верният в малкото е верен и в многото.  

Не трябва да избягвате работата със земята. Всяко растение, всеки 

плод, с които човек се занимава, внасят в него своите качества. Ако 

искате да станете активни, енергични, отглеждайте череши, главно 

червени. Ако искате да усилвате вярата си, отглеждайте сини сливи. 

Чрез растенията можете да се лекувате. Те съдържат магическа сила.  

Храните, които хората употребяват, представят светлина, 

складирана в разни органи по различен начин. Истинската хигиена 

седи в това да се употребяват такива храни, които да съответстват на 

човешкия организъм.  

Черешата, прасковата, крият в себе си лечебни средства.  

За да се ползвате от плодовете, те трябва да бъдат отглеждани от 

добър човек.  
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Храненето е свещен акт. От него зависи здравословното състояние 

на организма.  

Като ядеш ябълка, ще вложиш всичката си любов в нея и душата 

ти ще се свържи с всички същества, които са работили за нея. Ако така 

обикнеш ябълката и я приемеш в себе си, ще придобиеш повече 

енергия, отколкото придобитата енергия за цяла година. Но за това се 

изисква знание и вяра.  

Онзи, който иска да реформира, да реорганизира своето тяло, най-

първо трябва да се храни с жито, ориз, царевица, плодове.  

Който иска да разреши въпроса за безсмъртието, трябва да яде 

абсолютно чиста храна и здрава храна, която да не оставя никакви 

излишъци.  

Чистата храна като жито и ориз няма нужда от захар, от мляко, от 

орехи. Ако човек яде чиста и здрава храна, без приправки, ще има ли 

диабет?  

Разнообразявайте храната си, защото всеки вид храна съдържа 

специфични енергии, необходими за организма ви.  

Всеки плод носи нещо Божествено в себе си, но един от друг се 

различават. Лимонът се различава от портокала. Портокалът се 

различава от ябълката, ябълката – от сливата. Едно трябва да се знае – 

всеки Божествен плод има своето велико предназначение. 

Следователно, ако се храниш с ябълки, ще придобиеш едно качество, 

ако се храниш със сливи, ще придобиеш друго качество. Каквато храна 

яде човек, такъв става. Вижте какво представят месоядците! От храната, 

която ядат, те огрубяват и стават жестоки. Гълъбът, гургуличката имат 

нещо нежно, меко в себе си. Това се дължи на храната, която те 

употребяват.  

Всичката храна, която хората употребяват, е донесена от слънцето. 

Ангелите са я донесли. Светлината, която имаме, е сбор от хиляди лъчи 



164 
 

от милиони същества. Ангелите са донесли тази светлина. И при това 

велико благо, което Бог ни е дал, ти седиш и мислиш за неща, които 

не са толкова важни.  

Човек трябва да се добере до онази храна, която е определена за 

него. Относно избора на храната природата е вложила в човека 

вътрешен инстинкт за разпознаване. И ако човек се върне към своето 

първично състояние на чистота, ще дойде до това, да различава коя 

храна е добра и определена за него.  

Правило е: човек трябва да яде след изгрев слънце и преди залез 

слънце. Преди изгряването на слънцето не е добре да се яде. При 

сегашните условия на живота това правило не може всякога да се 

спазва, но който иска да живее редовно, той винаги трябва да го има 

предвид.  

Хлябът, най-необходимата и свещена храна на човека, не 

допринася тази полза, каквато се очаква, понеже е приготвен с ругатни, 

караници и недоволство.  

Царевицата съдържа органично злато. 

Има растения, които лекуват и най-опасните и мъчно лечими 

болести. Затова изучавайте лечебните им свойства, за да си помагате.  

Не трябва да се яде много, но и малко не трябва да се яде. 

Храненето е процес, чрез който човек възприема великия живот.  

Човек е един акумулатор, един кръстопът, където се преплитат 

милиони космични течения.  

Една от причините за неврастенията е изсичането на боровите 

гори. Също и безразборното изтребване на животните.  

Природата не търпи аномалии в света. Статистиката показва, че в 

Америка, дето се изсичаха горите безразборно, се зароди 

неврастенията. Растителното царство е необходимо за здравето на 

хората. Един народ, който иска да бъде здрав, не трябва да изсича 
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горите си безразборно. Така са свързани растенията, дърветата с 

хората, че някога, когато се отсече едно дърво, един човек умира. Ако 

се отсекът две дървета, двама умират.  

Когато садиш дърво, ще трябва да мислиш – ще го сечеш ли това 

дърво. Ако искаш да живееш добре, ще садиш дърво не да го сечеш. 

Ако садиш, за да го сечеш, не можеш да чакаш нещо хубаво.  

Когато децата ви боледуват, добре е да разтривате косата зад 

ушите – там е центъра на жизнеността. Тези разтривки правят 

организма еластичен, издръжлив.  

Когато човек е боледувал известно време, той изгубва част от 

своята жизнена енергия и за да я възстанови, търси лекари или 

различни медикаменти, с които да си помогне. Ето какво може да 

направи човек в този случай. Нека от време на време хваща с два 

пръста долната, месестата част на ухото си и леко да я опъва надолу. 

След това да разтрива подутината зад ухото и да следи за промените, 

които настъпват в неговия организъм. Правете и тия опити, не само 

когато сте болни, но и при неразположение на духа. Това е метод за 

усилване на жизнеността на човека. Който иска да бъде здрав, да има 

добро разположение на духа, той трябва да приложи този метод, да 

опита неговите резултати. И животните прилагат същия метод. Когато 

се усещат слаби, те нагаждат ухото си между клончетата на някое 

низко дърво или някое колче и го търкат докато възбудят своята 

жизнена енергия. Другояче те не могат да си помогнат.  

Ако всеки ден някой ви разтрива по гръбначния стълб, всяка 

болка, която имате, ще мине. Това показва, че известни места в 

организма съдържат скрита жизнена енергия, която лекува болните 

места. Щом се предизвика дейността на тази енергия, тя моментално 

указва влияние.  
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Ако има хора, които мислят, че без да разберат физическия живот, 

ще разберат духовния, те се лъжат.  

Дървеното масло, зехтина, съдържа много слънчева енергия, като 

кондензирана материя в себе си.  

Според новото учение, на човека е определено да живее 120 

години на земята и до това време да си служи сам, да не се нуждае от 

ничия помощ. Човекът на новото учение не трябва да боледува. И като 

дойде време да си замине за онзи свят, той пак трябва да бъде здрав, да 

не е боледувал. Заминаването на човека за другия свят трябва да бъде 

като заминаването му от един град в друг или от една държава в друга.  

Стремете се към изобилие, а не към недоимък. Ако понякога 

хората са лишени от това изобилие, причината са те самите. Когато 

плодните дървета цъфтят, а не завързват или когато завързват, а не 

узряват и за това хората са причина. Лошите мисли и чувства 

покваряват човека, а едновременно с това и всичко около него. Те са в 

състояние да заразят цялата атмосфера. Веднъж атмосферата заразена, 

тя се отразява на растенията и животните.  

Новата култура не позволява да се вадят никакви екстракти – 

есенции от плодове. Всичко трябва да се употребява в естествен вид, 

както природата го е дала.  

Водата съдържа жизнена сила, необходима за човешкия 

организъм, а сиропите, колкото и да са хубави, са човешки 

изобретения.  

Те не могат да утолят жаждата.  

Носете вода, ако искате да се подмладите!  

Болният да носи вода със стомна. Така се подобрява 

кръвообращението, ще се развие дихателната система, ще се 

предизвика изпотяване. От друга страна, като носиш вода, приемаш 

нейният магнетизъм. Така могат да се лекуват много болести.  
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Никога не изливайте вода, с която сте мили лицето си, на нечисти 

места. Тази вода ще я хвърлите на цветята, на дърветата, но в никой 

случай дето минават хора или на нечисто място. Спазвайте това 

правило без да питате защо и ще имате добри резултати.  

Щом се простудиш, първата мярка е да вземеш очистително, да се 

очистят стомаха и червата ви от всички ненужни вещества, всичко това 

трябва да се изчисти навънка. Един два деня въздържане от ядене, 3-4 

чаши гореща вода, две чаши спаначен сок с малко солчица, две паници 

супа, направена от картофи с малко солчица. По малко ще сърбате, 

няма да преядете и всичко ще мине лесно.  

Първата работа на майката е да даде рициново масло на болното 

дете, после – да изпие няколко чаши гореща вода. След това да му 

направи постна картофена супа. Тази е първата помощ за всеки болен.  

Ако човек има безсъние, да стане от леглото си, да разтрие тялото 

си с топла вода и кърпа, да измие краката си с топла вода и да си легне. 

И ще има укрепителен сън.  

Всяко нещо в природата има предназначение и смисъл. Всеки 

косъм съдържа енергия в себе си – електричество и магнетизъм. Като 

реже космите си, човек се лишава от тази енергия. Аз не одобрявам 

рязането на косата. Добре е тя да достига до долната част на ухото. 

Мине ли над тая част, ще опиташ лошите последствия на късата коса.  

Всеки косъм е проводник на светлината. Вие не подозирате какво 

отношение имат космите към външните сили на природата. Косите 

трябва да се държат винаги в изправност, вчесани, за да могат тия сили 

правилно да протичат през вас. Не си разположен, отпаднал си духом, 

работите ти не вървят добре – не ходи от къща на къща да се оплакваш, 

но прекарай пръстите си през косите. Най-малко три пъти на ден 

трябва да правите това полезно упражнение.  
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Космите на човека представят антени, чрез които човек приема 

знанието от висшите светове. Като разчесва косата си, той поставя 

всяка антена на мястото й. ако космите на главата ви не са добре 

вчесани, приемането се нарушава. Вчесвайте добре космите на главата 

си, за да може Божествената енергия да прониква в мозъка ви.  

Всички болести на съвременното човечество са резултат на 

изопачената човешка мисъл.  

Тази неврастения, която същества в цяла Европа, е едно 

разслабване на бялата раса. Всички умове са пълни само с мисли за 

къщи, пари, удобства. Материалните блага са изместили чистите 

мисли, чистите желания, които дават сила на човека. Излезе ли ви 

цирей, ще знаете, че злото излиза чрез него. Всяка лоша мисъл, лошо 

чувство или постъпка, се проявява във вид на ревматизъм, на цирей 

или други болести.  

Казват: Да направим фабрики, да подтикнем човечеството напред. 

Но как се потиква човечеството? – Прогресът на човечеството не е в 

произвеждането на материални блага. Съвременното човечество 

създава своето нещастие чрез своята лакомия.  

Милиони години тялото на земята е събирало енергия от 

слънцето, от която ние се ползуваме. Онези, които се занимават със 

земята, казват: да изорем почвата, повече жито ще ни даде. Ако ние 

както сега харчим положителната енергия, тя ще се изхарчи, тогава от 

какво ще се храним ние? Трябва да се икономисва. Природата обича 

икономия. Икономията е закон на природата. Щастието на човека седи 

в това да има един труд, който е поносим за него. Ние, съвременните 

хора, умираме от големи грижи, работим повече, така че трудът 

изтощава телата ни. Истинската работа подразбира човек да впрегне в 

хармонична работа ума, сърцето и тялото си.  
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Всеки, който се е опитал да живее само за себе си, е свършил 

катастрофално. Частта извън цялото няма никакъв смисъл.  

Всички страдания в света произтичат от това, че хората искат да 

живеят само за себе си.  

Щастието не може никой да ни го отнеме. То е качество на цялата 

природа. Следователно, ако ние живеем съгласно нея, ние всякога ще 

бъдем щастливи.  

Човек сам по себе си не може да бъде щастлив. Той е част от 

цялото битие. Следователно, той може да живее и да бъде щастлив само 

ако бъде в съгласие с Цялото. Той казва: аз искам да живея за себе си. 

Щом живееш за себе си, нещастието ще дойде.  

Всеки народ, който търси правото само за себе си, греши. Всички 

народи, които се кооперират, вървят в Божествения ред на нещата.  

Дотогава, докато мислим само за себе си, ние създаваме нашето 

зло. Като започнем да мислим за общото благо, в него се заключава и 

нашето благо, ние влизаме в общото. Така ний създаваме доброто в 

света. То е закон на Любовта: да обичаме другите като себе си.  

Ще каже някой: Защо да ги обичам? – Всеки човек, който те обича, 

даже едно животно като те обича, то е проводник на една благотворна 

сила, която действа в света.  

Защо трябва да обичаш? – Защото само чрез закона на Любовта 

ти можеш да привлечеш онази материя, от която се гради вечния 

живот, от който трябва да се съгради твоето ново тяло. Сегашното и 

неустойчиво.  

Ако искаш да живееш дълго, намери едно същество, което да те 

обича и да ти даде от своите сили. Също не трябва да бързаш. 

Бързането скъсява живота.  

Който иска да бъде здрав, да яде готвено от човек, който го обича.  
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Ще ядеш най-чиста храна. Никога не яж гнили плодове. Никога 

не яж развалена храна. Прави избор в храната.  

Който пилее Божествената енергия безразборно, той 

преждевременно остарява.  

По-добре да ядеш яйца, мляко, силна храна, за да имаш червени 

устни, отколкото да се червисваш. Като се червите, вие запушвате 

порите си, отдето иде Божията Любов.  

Смехът е благословение. Когато е много сериозен, човек се 

втвърдява. Да се смееш – това е хубаво козметическо средство.  

Бог е влязъл в хляба, в плодовете, във водата, във въздуха и в 

светлината – пожертвал се е за нас. Който обича Бога, възприема Го 

като част от себе си. Така човек се лекува. Затова яжте с любов, пийте с 

любов, дишайте с любов, приемайте светлината с любов.  

Ръцете на човека са динамо – двата полюса на една батерия и от 

вас зависи как да ги поставите, за да урегулирате теченията в тялото 

си. Ако държиш ръцете си халтаво, отпуснато, всякога ще бъдете слаби. 

Ако пък искате да бъдете във връзка с едно земно течение, ще 

обтегнете ръцете си, краката си, мускулите на цялото си тяло само за 

няколко секунди и веднага ще урегулирате теченията в себе си.  

Човек трябва да знае как да простре ръката си, как да простре крака 

си. В земята има сили, чрез които можеш да трансформираш 

състоянието си. Тъжен си, отчаян си, но ако знаеш как да простреш 

лявата си ръка и левия си крак, земята ще привлече всичката тежест от 

краката ти и ти ще почувстваш едно облекчение. После ще простреш 

дясната ръка и десния крак.  

Ако имате слаби очи и винаги през мрачни нощи излизате навън, 

вашите очи ще се подобрят.  

Болният по-често трябва да пипа долната месеста част на ухото 

си, за да оздравее по-скоро, да усили жизнеността си.  
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Някои лекари препоръчват студени компреси, лед, на болното 

място. Аз препоръчвам топли компреси.  

Онзи, който лъже, внася отрова в организма си, по0силна от 

материалната отрова. Тя се предава в кръвта на бъдещите поколения и 

те постепенно се израждат.  

Който може да гладува и знае да гладува, той продължава живота 

си. Всички добри, разумни и велики хора са гладували.  

Чрез поста човек усилва волята си и се освобождава от страха, че 

ще умре от глад. Гладът лекува. Ако боледуваш от ревматизъм или 

друга болест, можеш да се лекуваш с глад. Трябва да ти е приятно че 

гладуваш. Гладът пречиства тялото, порите се отварят и дишането 

става по-дълбоко. Гладът внася светлина в ума. Още от старо време 

хората са се лекували с глад.  

Преди да започнете пост, трябва да вземете очистително, за да се 

пречисти добре стомахът.  

Приятно е да срещнеш човек на 80-90-годишна възраст, бодър, със 

светъл ум и любящо сърце. Той е запазил своята бодрост благодарение 

на умереното хранене.  

Киселото мляко може да продължи живота на човека 10-20-30 

години най-много. Един англичанин е живял повече от 250 години, без 

да е ял кисело мляко. Други са причините, които са продължили 

неговия живот. Продължителността на живота у българите също не се 

дължи на киселото мляко.  

От биологично гледище дълголетието зависи от развитието на 

една жлеза, която се намира зад ушите на човека. Ако тази жлеза не е 

развита, човек може и 20 години да се храни наред с кисело мляко и 

пак да не живее дълго.  

Днес хората умират преждевременно, защото не работят 

съзнателно. Те не знаят как да работят и за кого, за да продължат 
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живота си. Ако те искрено пожелаят да служат на Бога, да изпълняват 

волята Му, животът им ще се продължи. Човек не трябва да заминава 

за другия свят, преди да е свършил работата си.  

Засега един от начините за лекуването на съвременните хора е да 

се яде по-малко. Многото ядене изтощава човешкия организъм. 

Колкото по-малко яде човек, толкова повече животът му се продължава.  

Космите окапват от недоволство. Но ако окапват антените, не 

може да възприемаш впечатления от външния свят. Ще се вчесваш по 

няколко пъти на ден, така че космите да не се преплитат, с дървен 

гребен с прави зъби. Ако косата започне да пада, да се маже със зехтин.  

Който иска да бъде здрав, да яде непаржен лук. Само болният от 

гръдна болест може да яде пражен лук като лекарство.  

Никога не пражете лука. Дори и варен не ви го препоръчвам, а 

суров. Когато лука се реже на дребно и пражи, той губи своята 

магнетична сила. При праженето на лука, изобщо на храната, всички 

летливи масла се изгубват, част от хранителните материали изчезва.  

Надали има друго растение, което да съдържа толкова много 

хранителни вещества, колкото бобът.  

Някой иска да сготви боб и се чуди как да запражи лука, колко 

зехтин да сложи. Няма защо да му мисли толкова. Нека измие боба 

добре, да го залее със студена вода, да нареже една глава лук и да го 

остави да ври на огъня 1-2 часа. Бобът не се нуждае от никакви 

мазнини, той сам съдържа нужното масло. Така ще имате отлично 

сготвен боб.  

Не може да бъде носител на светли и нови идеи онзи, който не 

посещава планинските върхове. На планините, като носители на нови 

идеи, може да се разчита. Лек и приятен е животът на онзи, който се 

качва на планината. Тежък е живота в долините, макар че външно 
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изглежда лек. Всъщност, лекият и повърхностен живот е тежък и носи 

страшни последствия.  

„Бог е Любов!“ – тази дума внася всякога в човешката душа повече 

сила, отколкото всяка друга дума.  

Спете на дясната страна, а главата ви да бъде на север или на 

изток.  

Всички народи трябва да се обединят и да заживеят братски 

помежду си. Има едно Отечество, за което трябва да се живее. Има едно 

Царство, което е на първо място. Човек е дошъл на земята да стане 

гражданин на Божието Царство, на което всички царства и държави са 

клончета.  

Щом се запролети, започнете всяка сутрин да излизате на 

разходка. Колкото по-рано излизате, толкова по-добре. Дишайте 

дълбоко.  

Когато сте неразположени, излезте навън, изложете гърба си на 

слънце. От него ще получите това, което никаква философска мисъл не 

може да ви даде.  

Съвременната култура трябва да се освободи от употребата на 

каменните въглища. За в бъдеще трябва да се намерят учени хора, да 

впрегнат слънчевата енергия за гориво.  

Днешното готварство ще остане в архивата на човешкия живот 

като утайка. Днес домакинята губи по три-четири часа на ден за 

готвене. В бъдеще готвенето ще се опрости и времето ще се използва в 

друго направление.  

Една жена да готви 4-5 часа – това е грях. Каква култура е това? 

Един час е предостатъчно за приготвяне на храната, а останалото време 

за духовна работа – четене, музика, художество и всичко, което може 

да подигне и облагороди душата и сърцето.  
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Най-страшната отрова е пресищането. Даже и най-хубавите неща 

могат да произведат пресищане.  

Когато сте неразположени, добре е да поставите гърба си на някое 

дърво, главно на бряст, да почерпите от него енергия. Добре е да се 

разхождате в брястова алея. Формата на брястовите листа, както и 

самият бряст действат успокоително на нервната система.  

Някой от вас е болен от неврастения или духом неразположен. 

Нека направи една разходка до гората или до близката градина. Да се 

обърне на изток и да подпре гърба си на някое дебело дърво, било то 

бряст, дъб или бор, като тури дясната си ръка на гърдите, а лявата отзад 

на гърба. В едно малко съзерцание да мисли за влиянието на дървото 

и настроението му в няколко минути ще се промени – ще стане обмяна 

между неговия магнетизъм и магнетизма на дървото. Да иде при това 

дърво няколко пъти и то ще го излекува.  

Цветята крият в себе си лечебна сила. Добре е малокръвният да 

отглежда червени цветя. Червеният цвят съдържа магнетична сила, 

която тонира нервната система. Ако някой е обезверен и обезсърчен, 

да отглежда сини цветя.  

Водородът и кислородът са само условия за проявяването на 

водата. В нея има един особен елемент, който химиците не познават. 

Този елемент е жизненият еликсир, носител на великия живот.  

Дъждът в планината през месец юлий е голямо благословение. 

Такава дъждовна баня се равнява на сто обикновени бани. Всяка капка 

дъжд през месец юлий е пълна с електричество и магнетизъм.  

Мийте се всякога без теляк, сами. Даже ако е възможно не ходете 

и на баня. Лятно време топлете вода на слънце и се измивайте със 

слънчева вода. Никога не оставайте с потна риза на гърба.  

Наблюдавайте синия цвят на небето. Когато наблюдавате синия 

цвят на небето, трябва да мислите, че всичко в света има смисъл. Чрез 
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това упражнение можем да станем по-възприемчиви за мислите, които 

идат от слънцето, за разумните влияния, които идат от там.  

Вечер гледайте звездите и мислете, че целият Всемир е пълен с 

разумен живот. Разумни същества пътуват от една слънчева система в 

друга.  

Кой е най-красивият момент през 24-те часа на денонощието?  

Най-красивият момент е изгряването и залязването на Слънцето.  

Втори красив момент е изгряването и залязването на Венера.  

Трети красив момент е изгряването и залязването на Сириус.  

Това са трите най-важни момента в живота на човека.  

Който мисли, че може да придобие Божествения живот без да 

наблюдава изгрева на Слънцето, той се самозалъгва. Който мисли, че 

може да придобие Божествената Любов без да наблюдава изгрева на 

Венера, той се самозалъгва. И най-после, който мисли, че може да стане 

учен човек или да придобие светли, поетични мисли, без да наблюдава 

изгрева на Сириус и той се самозалъгва. Като наблюдавате Слънцето, 

Венера и Сириус, вие ще се домогнете до красивата страна в тях.  

Казвам: три неща трябва да интересуват човека: Слънцето, Венера 

и Сириус. Това не значи, че другите звезди и планети не са важни, но 

те са толкова много на брой, че ако човек се впусне да ги изучава, той 

ще изгуби същественото…  

Който разбере небето и смисъла на всичко онова, което е на него, 

той ще бъде истински мислещ човек.  
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VІІ. ПЕСНИ И ТАНЦИ НА СЛЪНЦЕТО. 

 

Слънцето е емблема на Бялото Братство.  

Слънцето е извор на живота. 

Учителя започна Делото си с изгревите на Слънцето. 

Псалмопевецът казва: „На ранина Те очаквам, Господи“. Учителя 

освети утринните часове за размишление, съзерцание и молитва. Той 

препоръчва да се излиза сутрин рано на открито, сред природата. Така 

Той привлече онези, които обичаха и търсеха този живот и положи 

основите на Братството. По-късно Учителя даде ред упражнения и 

песни в съгласие с този вътрешен стремеж. 

ПАНЕВРИТМИЯТА – това са песни и танци на Слънцето. Те носят 

неговия живот, красота и сила. Те подкрепят дълбокия вътрешен 

копнеж към този живот. 

Движенията са естествени. В тях се чувства ритъма на Всемирния 

живот. Паневритмията е метод, чрез който човек може да съгласува 

своя малък живот с Големия живот на Природата и да бъде здрав и 

радостен. 

Румънският професор Попеску в статията си „Хигиена на труда“ 

препоръчва: „Добре е сутрин де се правят леки гимнастически 

упражнения. Ако се правят на открито, по-добре. И ако се придружават 

с музика, още по-добре“. Не е ли това Паневритмията? 

Паневритмията се изпълнява на открито на някоя хубава поляна 

или в планината на някой планински връх: Слънцето е вече огряло, 

въздухът е затоплен, от върховете слиза ароматен ветрец. 

Паневритмията се изпълнява в кръг, по двама, в средата малък 

оркестър – няколко цигулки, китари, акордеон или друг някой 

инструмент. Когато Учителя беше между нас, играеше в кръга. 

Мелодиите се живи, първично чисти, като водите на планински извор. 
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Движенията са плавни, ритмични, естествени, свободни. Разбира се, не 

е въпросът само до външните движения и музика – тук е важна 

мисълта, съсредоточаването, вътрешното състояние. Човек трябва да 

възлюби този живот, да протегне ръце към него, както детето към 

майка си. 

Човек е свързан със Слънцето. От него той получава всичко. 

Небесната механика казва, че енергиите, които получаваме от космоса, 

минават през Слънцето, после през Луната и тогава идат на Земята, т. 

е. минават през ред трансформатори. От огромната енергия, която 

Слънцето излъчва в пространството, Земята получава едва една два и 

половина милиардна част, и тави енергия поддържа живота на Земята, 

създава неговите форми 

Всъщност, формите на живота разкриват вътрешното съдържание 

на светлината. Като изучаваме тях, може да изучаваме живота на 

Слънцето. Някои оспорват, че има живот на Слънцето. – Щом има на 

земята, има и на Слънцето. Нали земята е произлязла от Слънцето? 

Веднъж запитали Учителя: „Вие от къде е сте?“ – Той отговорил просто: 

„От Слънцето“.  

Учителя откри на учениците Слънцето и даде знание и методи как 

да се ползват от неговите сили. Това е наука. Паневритмията е един от 

методите, които Той е дал. Това са песни и танци на Слънцето. 

Спомняме си как започна създаването на Паневритмията, като че 

случайно. Учителя не обичаше предварително да чертае планове. Той 

работеше естествено, просто, но не пропускаше моментите на 

вдъхновението – вслушваше се във вътрешния подтик. 

В онази пролетна привечер, Учителя и няколко братя и сестри бяха 

на поляната край боровете и разговаряха. Ставаше въпрос за народните 

песни и танци. Учителя изпя малка мелодия и каза: „С какви движения 

ще изразите тази мелодия?“ – Направиха опит да намерят стъпки и 
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движения, но не бяха сполучливи. Тогава Учителя показа движения – 

плавни, естествени, ритмични. Те отговаряха на мелодията. Така се 

роди първото упражнение на Паневритмията, като че случайно, но то 

послужи като подтик. Учителя хвана идеята, оттегли се в стаичката си 

и започна работа. Упражненията се раждаха едно след друго. 

Творческият огън се разпалваше и усилваше. Той тъй се увлече в 

работата, че нощем до късно можеше да се чуе цигулката му в неговата 

стаичка. На сутринта Той опитваше с учениците новите упражнения. 

Те заучаваха мелодиите, стъпките, движенията. Учителя поправяше, 

уточняваше, разработваше. Той беше съсредоточен, вдъхновен – 

лицето му беше като пламък. С каква Любов работеше Учителя, с какво 

увлечение Той пак отиваше горе и дълго време търсеше с цигулката си 

да долови и предаде мелодиите на Паневритмията – движенията, 

стъпките, ритъма. Така един възвишен свят слезе при нас и ни се 

изяви. Учителя го облече във форми, даде му израз чрез музика и 

движения. Той вложи съдържание в тях – животът на онзи свят, от 

който Той го сне. 

Зад явленията на живота седи един възвишен Разумен свят. С него 

трябва да търсим връзка всякога. Но човек е упорит в своя 

скептицизъм. Той не иска да види зад ябълката ръката, която му я 

подава, която я е създала, направила я привлекателна, придала ѝ вкус, 

сладост, хранителност, аромат, целебност. Малкото цветенце също е 

говор на великия Разумен Свят, който ни обича. Ние сме оградени от 

Любовта. Тя е, която ни храни и пази, тя се грижи за всичките ни 

нужди. Обичта прониква всичко. За нея няма препятствия. Всичко има 

нужда от обич, даже и водите, с които си служим. 

От цялата Вселена иде към нас живот – животът на милиардите 

слънца и планети. Човек приема този живот и отговаря на него. Да, 

човекът разговаря с Всемира. Животът е един и знанието е всемирно. 
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То се предава чрез неизмеримото пространство – по видими и 

невидими пътища. Учителя създаде песни и танци на Слънцето. Те са 

снети от онзи възвишен свят, в който Той живее Преди години на 

Изгрева дойде немски професор-хореограф. Той пътуваше по света и 

изучаваше танците на народите. Някои журналисти, които го 

придружаваха, му споменали малко иронично: „Има едни там горе 

край гората, които играят сутрин“. Професорът пожелал да ги види. 

Довеждат го на Изгрева: неделя, свежа пролетна утрин. Ябълките 

нацъфтели, а наоколо и боровете. Витоша е още в снегове, блести 

огряна от Слънцето. На Изгрева е празнично светло, чисто. Във въздуха 

се носи дъх на цъфнали ябълки и бор. На поляната играят 200-300 души. 

Професорът е учуден, Той за пръв път се среща с живота на Братството. 

Записва някои от упражненията, ритъма, движенията. Този език той 

разбира. След Паневритмията – представят го на Учителя. Разговарят. 

Професорът казва на Учителя: „Обиколил съм света, изучавал съм 

танците на народите – по-прости и по-съвършени движения от Вашите 

не съм намерил“. 

Песните и танците на Учителя са израз на един Висш Живот, 

който Той е направил достъпен за нас. Цялото творчество на Учителя е 

слънчево – и неговото Слово, и неговите песни и танци. То събужда 

силите на душата, подкрепя я в трудния ѝ път на земята, напомня ѝ за 

нейната далечна Родина и ѝ посочва пътя към нея. 

 (Из посланието на Братския съвет по случай празника на 

пролетта – 1970 година) 
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ВТОРА ЧАСТ – СВЕТЪТ ПРИЕМА 
УЧИТЕЛЯ 

І. ИЗКАЗВАНИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИЕТО ОТ 
БЪЛГАРИЯ. 

1. УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ. 
 

Аз съм пратен от Бога. Трябва да знаете, че аз не съм дошъл от 

само себе си, по мое желание, а съм пратен от Бога да работя за 

въдворяването на Божието царство на земята.  

Бог говори чрез Христа, Бог говори чрез мене. 

Идеите, които излагам в беседите, са взети от Божественото. 

Каквото е говорил Христос и каквото говоря аз, то е от един и същ 

източник. 

Аз съм дошъл да изявя Любовта, да я донеса на земята. Това е 

моята мисия. Всеки Учител се различава, носи един свещен огън от 

невидимия свят. Какъвто е огънят му, по това се отличава. Против 

Учителя не може да се работи. Ние носим едно Божествено учение, но 

не спорим. Не можем да го сравним с нищо. Времето ще покаже. 

Всички ония, които ще дойдат, са определени. 

Аз говоря от името на природата. Не говоря за обикновени, за 

човешки работи. Всички говорят за тях. Ако съм дошъл на земята да 

проповядвам такова учение, каквото другите проповядват, нямаше 

нужда да идвам. Аз ви проповядвам едно опитано учение. Давам ви 

разумни методи, каквито никой досега не ви е давал. Това са методи, с 

които Живата Природа работи. С тях работят живите разумни 

същества. 
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Това, което проповядвам, не е учение за обикновения морал, но за 

Великата Любов. Тя може да подобри здравето, да просвети ума, да 

разшири сърцето, да даде подтик на Духа. Това учение е в състояние 

да възстанови краката на хромите, да отвори очите на слепите. От това 

учение глухите прочуват, болните оздравяват, мъртвите възкръсват. То 

носи хармония навсякъде. За това учение няма никакво препятствие. 

Каквито и убеждения да имаш, от който народ и да излизаш, 

използвай това учение. 

Аз живея в този свят и онзи свят едновременно. Не е важно кой 

съм. Ти ще гледаш доколкото е възможно да се ползваш от мене. 

Благодари на Бога, че си намерил този извор, тече, а пък на мене нищо 

не говори. Следвайте не мене, но Божията Любов! 

 Има нещо необикновено в света. То е Божественото. С него искам 

да ви запозная, за него ви проповядвам. За да го разберете, трябва да 

стъпите на почвата на Любовта. 

Аз не съм всякога в тялото си. Някога дохождам в събранието и 

вие мислите, че съм при вас. Някога само тялото ми е при вас. Когато 

отивам на Слънцето, аз се движа с бързина по-голяма от тази на 

светлината. Вечер, когато искам да изучавам световете, излизам, ходя 

там, дето човешки крак не е стъпвал и човешко око не прониква. И след 

това пак се връщам. 

Като изнасям известни истини, мнозина казват за нас, чене сме с 

ума си. Кога хората са приели Истината на своето време? Не донесе ли 

Христос една велика Истина на света? И какво направиха с него? След 

него дойдоха апостолите, но и те бяха гонени. Така постъпват с 

всекиго, който иска да изнесе една нова идея, било в науката, било в 

религията, било в обществения живот. Какъвто и да е този човек, все 

ще го гонят. Като проучвам историята на всички религии, виждам, че 
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няма Учител дошъл в света, който да е бил посрещнат добре. Всички 

народи, без изключение, са ги посрещали като измамници и лъжци. 

Аз дойдох в България да кажа на българите истината, да им 

посоча път. И вместо да ме посрещнат, те ме накичиха с различни 

епитети: лъжец, самозван пророк и пр. Днес Светия синод взема мерки 

против мене да ме гони. Какви мерки ще вземе? Чудни са те! С мене 

ще се борят! Ще имат работа с Господа, а не с мене. Щом се страхуват 

от мене, значи зад мене има нещо страшно. Кое е то? Зад гърба ми стои 

великата Божия Любов, зад гърба ми стои великата Божия Истина, зад 

гърба ми стои великата Божия Правда и добродетели. 

Българския народ е видял от мене само добро, но зло никога. След 

това „светите старци“ се осмеляват да ме наричат „лъжеучител“. 

Духовенството се страхува от мене. Искат да ме махнат, да не им мътя 

водата. Те не знаят, че това не зависи от тях, да бъда или да не бъда в 

България. Казвам им: Слушайте, приятели, този свят не е ваш. Светът 

е грамадно лозе, на което има работа за всички. Няма защо да делите 

чуканите. Лозето трябва да се прекопае. Като дойде Господарят му ще 

ни пита: Прекопах те ли добре лозето? Хората не го обработват, а денят 

чуканите.  

Питам ви: знаете ли откъде ида и как съм приет? Аз ида от 

далечен път. Как ми приеха българите? Българското духовенство се 

плаши, че ще им отнема богатството. Те настройват хората срещу мене 

и казват, че петня името Божие, че подронвам авторитета на светата 

църква. Питам ги: Де е вашият Бог? Де е синът Божи? Синът Божи е 

син на Любовта. Де е вашата любов? Аз никъде не я виждам. 

Аз съм искрен и направо казвам мнението си за духовенството. В 

бъдеще няма да оставя свещеник в света. Аз ще ги пропъдя до един. Ще 

ги пръсна в пространството, там да чакат 500 – 600 години, докато дойде 

новата култура. След това ще кажа: Пратете тези братя на земята, да 
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видят как се работи с любов. Новата култура изисква нови хора. Тогава 

те ще разберат как може да се живее. Ще прекарат в пространството, 

докато се справят с миналите си грехове. Ако бяха живели по закона на 

любовта, нямаше да плачат и страдат. Ще им кажа: Ето, вижте как може 

да се живее по братски. Тогава няма да има вече лъжа и измама. В новия 

живот няма да има владици и попове. Нека знаят „светите старци“, че 

не хулят мене, но хулят Господа. като ме наричат „лъжеучител“.  

Аз ви уча как да изпълнявате волята на Живия Господ, в когото се 

крие вашата свобода. Той ще ви накара да се чувствате братя помежду 

си, да се приготвите за великия живот, който сега иде. Не е нужно да се 

възхищавате от моите беседи нито от мене. Важно е да приемете 

Учението, да го приложите и да решите задачите си. Аз още не съм 

видял вашите решени задачи. 

Ако можете да приложите една стотна от моето учение, вие ще 

бъдете щастливи.  

Питат ме: Отде събра тия хора около себе си? Те не те разбират. – 

Нищо от това. Понеже Бог ги търпи и обича, и аз съм длъжен да ги 

обичам и търпя. Бог ги е събрал от кол и от въже и ми ги е пратил да 

работя с тях. Не мога да пречупя думата Му. Щом Бог ги е изпратил 

при мене, ще им предам знанието, което имам. Така постъпвайте и вие. 

И ако ви попитат защо обичате даден човек, кажете: Защото Бог пръв 

го обича. Някои ме питат, защо като ви говоря, не ви доведа до края на 

въпросите, но ги оставям открити. – Моята цел е да ви дам разрешени 

въпроси, но да ви поставя в положение да мислите свободно и 

самостоятелно. Колкото и да искам, не мога изведнъж да ви кача на 

планинския връх. Всичко онова, което съм казал, няма да загине, то ще 

си бъде, то са живи думи, то няма да умре. Ако не го приложат сега, ще 

го приложат други същества и няма да остане така това, което съм 
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казал. Идват същества от далечни светове, които чакат да чуят какво 

ще кажа аз за Бога, за Божията Любов. 

Аз не говоря само за вас. Моята мисъл е не само за вас, но за 

всички разумни същества. Тя се предава като радио по целия свят. Като 

се предава моята мисъл, всички свещеници, учени, философи я 

възприемат. – Защо я възприемат? – Защото е Божествена. Тя не е моя 

мисъл. Тази мисъл се е родила преди вековете, още преди създаването 

на света. Тя е велика проява на Бога, който ми говори отвътре. 

Питат ни: Кои сте вие и колко сте? – Ние сме едно велико 

Братство, каквото светът никога не е виждал, едно Братство, което има 

клонове и на земята и на небето и в цялата Вселена. Който служи на 

Бога, той ще бъде гражданин на това Братство, което наричаме 

Братство на Божията Любов на Божията Мъдрост и на Божията Истина. 

Аз проповядвам не само за вас, но и за всички, които ме слушат. Като 

казвам, че други ме слушат, аз подразбирам следното: вие сте антени, 

и ако погледнете с окото на ясновидеца, ще видите, че сте свързани с 

много същества от невидимия свят, които ме слушат чрез вас Ако вие 

не ме разберете, те ще ме разберат. Казвам: милиони същества ме 

слушат. Дали вярвате в това или не, Това е друг въпрос. Аз съм слушан 

отвсякъде: и от Франция и от Русия и от Англия. Там ме слушат чрез 

антени, както вие слушате радиото. 

В беседите са скрити истините. Аз ги скривам за бъдещата 

култура. 

Четете беседите и лекциите от младежкия и общия клас. Трябва да 

четете и Евангелието. Тази работа вършете преди всяка друга работа. 

Обезателно да четете беседите и лекциите. Да намерите време за това. 

Тези идеи, които излагам в беседите и лекциите, вие и сами можете да 

ги намерите. Но за всяка идея трябва да работите 25 хиляди години, за 

да я намерите. Да кажем, че в една беседа има 10 идеи, тогава колко 
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години ви трябват за да намерите идеите, които са само в една беседа? 

А колко такива беседи има? Затова с тези беседи и лекции се съкратява 

извънредно много времето за вашето развитие. 

Онова, което говорих 25 години, то вече изпълни света и от него 

светът не може да се освободи. Има невидими работници, които вземат 

и разпространяват тези идеи, които аз говоря, разпространяват ги чрез 

въздуха. Словото, което донесе Христос, духовете го разпространиха 

навсякъде. Новите идеи, които аз говоря, тази Божествена мисъл, се 

носи навсякъде по света. Всички я чувстват. Това, което ние носим на 

света, е така необходимо, както светлината, водата, въздуха и хляба. 

Това е най-новото положение, което се разкрива за бъдещото 

човечество. Хората трябва сега да го опитат. Любовта ще влезе в света 

по нов начин. 

Когато едно време противниците гониха богомилите, това беше в 

една епоха на отлив и беше възможно гонението на богомилите. Сега 

и сто чифта цървули да скъсат, нищо не могат да ни направят, понеже 

сме в прилив. 

Преди няколко време дойде един брат и ми каза, че някои 

говорили лошо за братството. Казах му: Това движение не съм почнал 

аз по моя воля, но по нареждане от Бога. Затова, туй движение не е 

човешка работа, а Божествена. И затова всяко препятствие, което ще се 

постави на пътя на това движение, ще бъде пометено. 

Казвам още: Ако не ме слушате, от София нищо няма да остане. 

Не съм казал нещо, което да не е станало. Ако не изправите 

поведението си, ако не приемете това учение, всичко това ще стане. 

Преди повече от 30 години казах, че в 1914 година ще има световна 

война и, че Германия ще я загуби. По-после предупредих управниците 

да сключат мир колкото се може по-скоро, но те ме интернираха. Казах, 

че иде втора световна война, казах и кои градове ще пострадат: Берлин, 
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Лондон, София и пр. Викаха ме в обществената безопасност. Казах им: 

Ако искам, мога и да не дойда, но аз почитам законите, и затова идвам. 

По този път, по който вървят, нищо няма да остане от София. Вие 

престъпвате Божиите закони и ще видите, че аз не говоря от себе си. 

Аз поех върху себе си девет десети от страданията, които предстоят на 

българите, и на тях остава само една десета. Затова те ще минат по-

леко. Иначе щяха да претърпят голяма катастрофа. 

Аз предупредих Фердинанда за четири неща: 

1. През време на балканската война казах, че не трябва да воюва 

със съюзниците. Ако не бяха воювали, щяха да получат Кавала, 

Дедеагач и много други. 

2. В 1914 година казах: България да не се намесва, а да пази 

неутралитет, защото България така ще спечели, ще ѝ дадат достатъчно 

земя за цената на неутралитета, а ако се намеси, ще изгуби. Те не ме 

послушаха. 

3. След като се намеси България в Първата световна война казах в 

1917 година, че България ще изгуби и затова навреме да вземат мерки. 

Аз исках доброто на България. Те какво направиха? Интернираха ме 

във Варна. Не ме послушаха. После ме питаха след погрома, но аз 

казах: Късно е вече. 

4. После казах на Фердинанда и на Бориса, че трябва да имат добри 

отношения с всички държави. 

 

Един французин ми зададе с писмо няколко въпроса: 

1. Кое ме е подтикнало да започна това движение. Отговорих му: 

Любовта към Бога, знанието за Бога и Истината за Бога. 

2. Попита ме за кои е това движение. Казах му: Това движение е 

за цялото човечество, а не само за България. Казах му: Това движение 
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е организирано и другите организации ще дойдат да помагат на него 

понеже е Божествено. 

3. Той ме запита, това движение има ли противници. Казах му: 

Във времето, което иде, всички онези, които се противят, ще изгубят 

своята почва. 

 

По няколко причини съм ви събрал в тази школа, от, които ще 

спомена само три: 

1. Да се образува едно общество от хора, които да имат велика 

любов един към друг, да се образува тук една среда на Любовта, за да 

може оттук да се пратят мощни вълни на Любов към целия свят. Да се 

разлее тази любов по света, да достигне до душите на човечеството и 

да ги събуди. 

2. Защо съм ви събрал тук в школата?– За да ви подготвя за 

проповедници през бъдещите векове. Всички вие до един – и най-

малкият – ще бъдете в бъдещите векове проповедници. Ще ви се дадат 

знания, сили, дарби, магическа сила на Словото, мощно съдействие от 

невидимия свят, всички благоприятни условия, за да проповядвате 

идеите на новата култура, идеите на шестата раса. А къде ще намерите 

тези идеи? Те са изложени в беседите и лекциите. Беседите и лекциите 

съдържат идеите на шестата раса. Затова?…сега проучавайте 

внимателно беседите и лекциите, за да се подготвите за тази важна 

работа, която ви предстои. 

3. Защо съм ги събрал тук?– Вие не сте от Бялото Братство. Един 

член на Бялото Братство разполага с велики знания и сили. Той владее 

ключовете на природните сили и работи за повдигането на 

човечеството и на цялата природа. А вие сте ученици на Бялото 

Братство. Аз ви подготвям, за да влезете в Бялото Братство, да станете 

Бели Братя. Това е великото, за което ви подготвям. 
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Този е по-близък до мене, който чете беседите, защото той се 

свързва с Божествения дух, който говори чрез мене. 

Понятието УЧИТЕЛ е строго определено живата природа. 

Учител е само онзи, у когото няма никакво насилие. Той е силен, 

но не упражнява насилие. 

Учител е само онзи, у когото няма никаква лъжа. Неговата 

възвишена разумност изключва всякаква лъжа. 

Учител е само онзи, у когото няма никакво зло. Неговата доброта 

изключва всякакво зло. 

Любовта на Учителя е изпитана, тя няма защо да се изпитва. 

Знанието на Учителя е изпитано, то няма защо да се изпитва. 

Чистотата на Учителя е изпитана, тя няма защо да се изпитва. 

 

Учителя, в истинския смисъл на думата, е съвършен човек. В него 

няма нито сянка от колебание, двоумение или неверие. Само Учителя 

може да се нарече с право велик и мощен човек, защото неговия живот 

има отражение в целия Космос. А щом животът и мисълта на един 

човек се отразяват в целия Космос, те са Божествени. 

Великият Учител се занимава с души, които се стремят към 

знание, към светлина. А за обикновените хора, за невежите, има 

обикновени учители. Великият Учител не губи времето си за празни 

работи. Неговото време е скъпо, не може да се изразходва без полза. 

Той има право отношение към Бога и служи на Неговата Воля. Той 

предава знанието си само на онези души, които са готови да следват 

неговия път. Що се отнася до останалите, до обикновените хора, Той 

оставя времето да ги събуди. Ако преждевременно им даде някакво 

знание, те не могат да го използват. 

Туй учение трябва да се приложи! 
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Там е силата и спасението в бъдеще. 

От сегашния свят и помен няма да остане! 

НОВО НЕБЕ И НОВА ЗЕМЯ ИДАТ! 

 

Може би аз съм най-опасният човек в света. Докато съм още 

между вас, не е толкова опасно, обаче когато замина, всичко ще стане 

на пух и прах. От сегашния ред и порядък, от лъжите на хората, от 

сегашната земя няма да остане помен. Така е решил Господ. И това ще 

стане скоро. 

Ако говоря само от себе си, нищо не съм, но чрез мене говори 

цялото Небе. Моето слово и живо. 
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2. ДУМИ НА ЕДИН ОТ СВЕТЛИТЕ ДУХОВЕ. 

2.1. 

Колко ценен е животът и колко свещени са усилията на душата да 

се сгрее от огъня на светлата Вселенска душа! Колко радостен е духът, 

че може да черпи топлина направо от огнището на Всемирния Дух! 

Колко велики са моментите, които преживяваме: край на старото и 

начало на новото! 

Вий сте частици от запаления огън, който стопля света; 

благодарение на който може да живее, да се запази и да напредва света. 

Вий сте надеждата на утрешния ден, когато сияйно Слънце ще изгрее 

над цялата земя, прогонвайки мрачините на нощта. Радостна е 

безкрайно душата ми, че можахте да запазите през толкова изпитания 

малкото свещено пламъче, което утре ще се разгори в голям огън, 

който ще стопли цялата земя. 

Ние ценим делото ви, наблюдаваме усилията ви и сме неотменно 

с вас и зад вас. Затова, изхвърлете от душата си всяко съмнение и 

укрепявайте в себе си живата вяра в доброто: негов е утрешния ден, 

всяка стъпка ни приближава към него – колесницата на живота не ще 

се повърне назад! Идват дни, когато Духът ще нарежда порядъка на 

цялата земя и когато людете и народите на цялото човечество ще 

запеят купно великата Хармония на Любовта. 

Устрема към великото Дело което сте прегърнали, не е само 

чувство, не е само временно възхищение: той ви води към посвещение 

в тайните на Духа и целта на това посвещение е да направи душата ви 

прозрачна призма за лъчите на Божествената светлина. Да станете 

проводници на Божествената красота, проводници на Божествената 

Истина и Любов. 

Затова изучавайте правилата на Духа. Те са безпощадни към 

колебанието и двойствеността и затова бъдете изцяло техни служители 
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и надигнете високо знамето на правдата. Може би в ума ви ще изпъкне 

мисълта: постижимо ли е да се запазим винаги будни – да долавяме 

винаги Божията мисъл? – Да, това е постижимо, то е доказано и 

засвидетелствано в живота с усилията и с кръвта на хилядите, които 

преди вас бяха проповедници на Божественото вдъхновение. Ще 

отворите душите си, сърцата си и умовете си и небесният извор ще 

протече през вас. С поглед отправен напред и нагоре, вървете по тоя 

път и Вие ще бъдете достойни ратници от светлото Христово войнство. 

Не се страхувайте от препятствията, които ежедневният живот ви 

поставя. Научете се да лекувате вашето тяло и вашата душа. Застанете 

в центъра на вашето съзнание, като призовете всички обременени 

клетки и ги вдъхновете. Повдигнете техния дух, усилете тяхното 

сцепление, помогнете им да изтрият тъмните петна, внесени отвън 

потопете ги в дух на свежест и разумна чистота. Така вдъхновени и 

подкрепени, вашите клетки – души, вашият организъм – тази душа на 

душите – ще укрепне, ще се пречисти, ще стане прозрачна за Божията 

светлина. подкрепете тия милиони и милиарди малки същества, които 

работят в нас, защото те са предназначени да извършат една велика 

работа. 

Днес светът е изложен на пожар! Целта на този пожар обаче е: да 

изгори непотребното, низкото, грешното, подлото. От всичко, което 

става, вие трябва само да вземете поука. Няма, обаче време за мислене 

върху събитията, които стават отвън. Не се тревожете и не се спъвайте 

от тях. Защото най-великото събитие за вас е да станете проводници 

на Божествената светлина. За него, за това събитие, не ще се пише във 

вестниците, нито ще го узнаят по четирите краища на земята. То е 

толкова велико, че може да стане само в тишината, както всички 

велики събития! 
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Бурите и ветровете, обаче ще отлитнат, но земята на 

благословението ще пребъде. Бъдете верни пазители на това, което ви 

е поверено, защото безброй очи от други светове са отправени към вас: 

идва времето на най-великото, на истински великото събитие: да се 

установи Божия порядък на тая земя. Безброй светли същества, 

изпълнени със сила и власт, с мъдрост и любов, с Истина и светлина, 

работят за идването на този порядък. Вие ще бъдете само техни 

проводници и помощници. 

Велика е ролята на малка България за идването на Новия ден за 

човечеството. Велико е вашето ръководство, което вие никога не трябва 

да огорчавате, а трябва винаги да бъдете готови да слагате по малко 

съчки на Божественото огнище, за да не изгасва никога свещения огън, 

който е запален тук и който ще обгърне цялата земя, ще вдъхнови и 

възпламени за нов живот цялото човечество. 

Безброй големи и силни неща на днешния ден ще отминат без 

следа, земните величия, чието обаяние днес пълни света, ще бъдат 

забравени, от техните дела не ще остане нищо, освен може би само 

позорни съсипни, но светлината, която изгря на тебе, Българийо и 

която днес никой не вижда, дори и твоите собствени чада, вечна ще 

свети по цялата земя, ще озарява и ще вдъхновява човечеството. 

Затова вий, малцината, които сте пробудени днес, слушайте гласа 

на Учителя, защото Божественото Слово, което излиза от неговата уста 

ще стане насъщния хляб за бъдещите, които идват след вас, по всички 

краища на света. 

Българино! Не огорчавай Божественото ръководство, което 

благоволи да се изяви към теб. Не ставай плячка на малодушие, 

безверие и съмнение, но бъде положителен във вярата си в бъдещето. 

Помни, че Божията нога е стъпила на твоята земя, затова върви по пътя 
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на Доброто и знай, че никакви вражески сили не ще могат да те 

засегнат. 

Хубава родна земьо, осияна от светлите Божии лъчи ,вий, китни 

върхове, от, които се разнася сутрин чудния химн на Слънцето, вие 

изобилни извори, от, които шепне нежно тихо и сладко Божията душа, 

във тебе, о земьо, благоволи Всемирният Дух да се всели! Възраствай 

семената, разцъфтявай долините, украсявай плодовете, защото в тебе 

са дошли да работят Силите на Светлината! 

Рано е още човешкият ум да разбере безграничното могъщество, 

безграничното величие и красота на Божията благодат която, се излива 

над теб, о родна земьо! 

Вий, малцината, чиито очи са отворени, свято пазете заветите на 

Учителя, хранете душите си с плодовете на светлината, носете даром и 

даром давайте небесния хляб по четирите страни на света. 

Изгря вече светлината! Близко е деня, в който очите на всички 

люде и народи ще се обърнат към нея! 

2.2.  

Само Истината ще ви направи свободни. Истината ще ви направи 

разумни. Истината ще ви направи любящи. Истината ще ви направи 

безсмъртни. 

Що е Истина? 

Истината подразбира красотата на човешката душа. Истина е, че 

ти си обект на една висша Справедливост, в която можеш да откриеш 

и съзерцаваш Първичното Начало. Истина е, че ти съществуваш като 

една вечна, безсмъртна реалност – ти трептиш в безграничната 

симфония на Всемира, като една самостоятелна нота, която никога не 

ще се изгуби, защото нейното изчезване би нарушило цялата 

вселенска хармония. Истина е, че ти си една велика възможност и 

извън тебе всичко би било небитие. 
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Що е истина? 

Истина е, че съществуват слънца и планети, изпълнени с велик и 

красив живот – изпълнени с най-възвишена мисъл, поезия, музика, 

знания и любов. Истина е, че същества свят на „чудесата“. Истина е, че 

същества свят на душата. Истина е, че същества Божествен свят. 

Що е истина? 

Ти и Небето сте едно. Възможностите на небето са и твои 

възможности. Небето е в тебе – в твоята душа. Истина е, че ти си те тъй 

реален, както е реален Всемира. Истина е, че ти си тъй безсмъртен, 

както е безсмъртен Всемира. Истина е, че животът, който те изпълва, 

по естеството си, е един и същ за живота на боговете. 

И тогава, що е истина? 

Тя е без начало и без край. От света на Истината си започнал и в 

света на Истината ще живееш. Обичай живота на истината, защото той 

е и храна за душата ти. Бъди чист като адептите на истината, защото 

те са първите лъчи, които събудиха струните на душата ти. Те са 

първият пламък, който запали духовния огън в тебе. Обичай ги, защото 

те носят в себе си богатството на Любовта. Приеми ги, дай им добър 

прием и нека те завинаги бъдат твои невидими спътници, защото 

дълъг път те чака: тежки дни на изпитание ще минеш, докато 

просветлиш материята на първичната клетка в теб. 

Възпитавай се, мисли, чувствай, подхранвай се и расти със силите, 

които се излъчват от тия адепти, и така ти ще бъдеш заквасен с 

есенцията на Истината. Бъди верен на идеала, че ти си Истина, че ти 

си творение на безграничната Божия Мъдрост. Такъв е Бог в тебе. Така 

Го познай, тъй Му служи и ще бъдеш безсмъртник. Влез, смело влез в 

храма на Посвещението. Иди при Жреца и му кажи: Аз искам да служа 

на Истината! Освети ме! Такъв бъди винаги .Такова е твоето истинско, 
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първично начало .Не опетнявай красотата си. Пази безсмъртното в себе 

си. Това като правиш, ще бъдеш Истина. 

 

2.3. 

Що се отнася до отношенията на България с другите държави, ще 

знаете, че България засега представлява ключа на Европа. От нея 

зависи да се внесе за в бъдеще правда и ред в световните работи и в 

отношенията между народите. И всеки, който си позволи да отключа 

или да заключа с този ключ, без позволението на Небето, ще бъде 

наказан. България ще даде светлият, единственият досега пример – тя 

ще покаже как трябва да се разрешат занапред спорните въпроси 

между народите.  

Щастливи сте, че живеете в тази земя! От нея започва 

възраждането, от нея ще огреят лъчите на новата култура. Тук има 

нещо силно, на което целия свят ще обърне внимание. Бог обикна 

България и я направи земя свещена. Като такава, тя ще бъде и земя 

свободна. Всички ще дойдат тук на поклонение. България ще бъде нова 

Палестина, нов Ерусалим. Обичайте я, защото тя ще даде разковничето 

за изправяне неправдата по Земята. Не се смущавайте от световните 

събития. Те ще бъдат в полза на България. Духът е взел вече страната 

в своите ръце и ще я ръководи. Той трябва да бъде слушан и неговите 

повели трябва да бъдат изпълнявани. Знайте: други са силите, които 

направляват днес световните събития. Като знаете това, не спирайте 

вниманието си на личностите, които са днес начело на народите. Те са 

само оръдие на други сили. Една свещена война се води в света и вие 

сте повикани да изпълните своя дълг като редници в нея. Това е 

борбата с грубия материализъм и егоизъм, личен, класов и 

национален. Докато България търси подкрепа от външни земни сили, 

тя ще си остане безпомощна, но ако се опре на Бога, всички трудни 
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въпроси ще се разрешат най-лесно и най-правилно. Бъдете верни на 

Бога и не се безпокойте. Има кой да работи за вас. Търпението, 

самообладанието и изчакването естествения ред на събитията е 

признак само на сила, ръководена от мъдрост. По този път – Истината 

и свободата ще бъдат достигнати. 

Трябва да се премахне неправдата – социалната неправда вътре в 

страната и да се възцарят принципите на братството и любовта. Това е 

основата, върху която ще се изгради новият живот. Иначе, може да се 

иска правда отвън, докато не е приложена отвътре? Подготвяйте 

условията, за да могат добрите заложби да се разрастат и реализират 

от новото поколение. Раздухвайте огъня на любовта, събуждайте онова 

светло знание за живота и човека, което дава себепознание. 

Бъдете верни и ще разнесете светилника на Истината сред 

народите. Ще паднат веригите на тялото и на духа. Слънцето на новия 

живот ще пръсне мрака. Много системи ще пропаднат, но системата 

на Божествения ред ще остане завинаги. 

И тогава плодовете на земята ще станат бъдат по-сладки. Цветята 

ще бъдат по-красиви. Изворите по-чисти. Слънцето ще грее по-ярко. 

Защото тогава на земята ще живее новият човек. 

/Дадено чрез Велко Петрушев/ 

Април, 1939 г. – Варна 
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3. БОЯН БОЕВ ЗА МИСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ 

3.1. 

Учителя ни донесе една велика наука, която има за основа 

Любовта, Мъдростта и Истината. 

Бащата на Учителя – свещеникът Константин Дъновски – е роден 

в Родопите, с. Устово. Още като малък той поискал да живея за един 

висок идеал и тръгнал за Св. Гора, там да се посвети на монашески 

живот. На път за Света Гора той се отбива в Солун и отива в една стара 

църква „Св. Димитър“. Там, при този момък, който идел от Варна, 

заедно с няколко свои другари, се явява един старец, който ги разпитва 

за какво са дошли и после казва на Константин: „Утре ела пак при мен, 

но сам“. На другия ден, като отишъл момъкът същата църква, пак му 

се явява старецът и му казва така: „Недей отива в Св. Гора, а се върни 

във Варна“. Казал му още, че славянството ще изиграе важна роля в 

изграждането на новата култура. Този старец му дал един свитък и се 

изгубил. Тогава момъка разбрал, че този старец не е илюзия, защото в 

ръката му останал този свитък, който и сега е запазен като документ в 

църквата „Архангел Михаил“ във Варна. Този документ се нарича 

„Антиминс“ и представлява картини от живота на Христа. 

 Учителя е роден на 12 юли 1864 година, в с. Николаевка, 

Варненско. След като е изкарал средното си образование във Варна и 

Свищов, той отива в село Хотница, Русенско, като народен учител през 

учебната 1887/ 1888 година. 

През м. септември 1888 година той отива в Америка, Съедин. 

Държави. Там стоял 6 години и следвал медицина и богословие. Той 

изучава тези науки, не за да черпи материал за бъдещата духовна 

наука, която знаем от Словото му, а за да се запознае с днешното 

състояние на науката. За Словото си Той черпи знания направо от Бога 

и го предава на нас. 
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През м. февруари 1895 година Той се завърнал от Америка. В 1896 

година Учителя е написал своята първа книга „Наука и възпитание“. В 

тази книга човек ще види основните идеи, които той разработва в 

своите беседи и лекции по-късно. Който иска да се запознае с идеите 

на Учителя, той трябва да прочете тази книга. От 1895 г. до 1900 г. – пет 

години – Той прекарал в уединение, във вътрешна работа, за да добие 

прозрение за делото, което ще работи – да получи едно откровение за 

своята работа, за методите и целите на тая работа. И тогава той 

получава нареждане от горе, от Бога, – да почне работа във връзка с 

новата култура. 

В 1900 година Той вече встъпва в обществена дейност и тогава 

свиква първия събор на учениците от Бялото Братство във Варна. На 

този събор той поканва само трима души. Те са д-р Миркович от 

Сливен, Пеню Киров от Бургас и Тодор Стоименов, също от Бургас. На 

този събор Учителя казал каква велика работа предстои на новото 

общество, на което той туря основа. Тодор Стоименов, учуден от 

думите му, запитал: „Учителю, вие казвате, че на това общество, на 

което сега туряте основа му предстои да извърши една велика работа. 

Аз не мога да разбера това. Ето, д-р Миркович е стар, Пеню Киров е на 

средна възраст, а аз съм на 25 години. Как тогава ще сложите основата 

на такова велико общество? Учителя му отговорил: 

„Сега сте трима, но в бъдеще ще бъдете хиляди“. 

От тогава съборът ставаше всяка година във Варна, а после в 

Бургас, а след 1909 година съборът се премести в Търново до 1925 

година включително. От 1926 г съборът се премести в София, а 

движението се превърна в международно. В продължение на 50-

годишната си дейност Учителя е държал около 4000 беседи. Може да се 

каже, че той има най-голямото творчество в света. Освен това Учителя 
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е оставил много разговори, било след беседа, било частни, било по 

екскурзии в планината. 

От 1909 г. до 1911 год. Учителя е предприел не едно пътуване из 

България, не е оставил нито една паланка, която да не е посетил със 

сказки по френология. Каква беше целта на тези негови сказки? – 

Първо да изучи главите на българите, за да изучи характера им и да 

знае как да работи между тях. При това той правеше връзка с по-

събудените души, с които поддържаше кореспонденция. Така се 

създадоха кръжоците в България. Значи, в тази работа Учителя имаше 

двойна задача. 

Веднъж, през 1937 година, Учителя с една малка група братя отиде 

на Мусала. Бяхме 7 души. на връщане от върха седнахме при най-

голямото езеро „Окото“. Стана дума за нашето Братство. Учителя каза 

тогава, че членовете на нашето братство се прераждат заедно, както ято 

птици, което прехвръква от дърво на дърво. Той каза, че ние Братството 

имаме два вида прераждане. В епохи, когато нямаме важна работа, се 

разпръскваме в разни страни. А когато ни предстои важна работа, 

тогава ние се раждаме едновременно и събрани в една страна и с общи 

усилия изпълняваме задачата, която ни е дадена. 

Учителя каза: „Защо ви събрах в тази Школа? За да образувам от 

вас една група от души, между, които да има велика Любов. И тогава 

тая група да привлече, да снеме Любовта, която е в Божествения свят, и 

от тук тази Любов да завладее света“. 

Защо Учителя постави тази задача? Защото Божествената наука 

казва: „Мисията на земята в сегашната фаза на нейното развитие е 

Любовта“. От следващото изложение ще се види важността на тази 

задача, ще се види как постепенно човешкото съзнание се подготвя за 

влизане в света на Любовта. 
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Защо Учителя говори най-много за Любовта в своите беседи? 

Защото новата култура ще бъде култура на сърцето. Учителя казва: 

„Сърцето ще създаде новата култура“. Учителя говори най-много за 

Любовта, защото мисията на Учителя е да подготви новата култура – 

културата на Любовта. С влизането в света на Любовта, човечеството 

ще влезе в една велика фаза на своето развитие, в която ще се 

осъществят копнежите на човешката душа за възвишеното. С 

влизането в света на Любовта, човечеството ще има най-благоприятни 

условия да се разцъфтят в него всички заложби, вложени човешката 

душа. Когато човечеството влезе в този свят, всички други неща, 

нужни на човечеството, ще се реализират от само себе си. Защото 

Любовта носи всичко със себе си: тя носи изобилие. При нея всичко 

пониква, цъфти, връзва и дава плод. При нея всички въпроси, които 

вълнуват човешкия дух, намират своето разрешение. 

Еволюцията на човечеството представлява постепенното му 

изкачване от по-долните стъпала на любовта към по-горните. В 

същност, Любовта е една, но тя се проявява различно според степента 

на развитието на дадено същество. най-долната степен на любовта има 

тъмночервен цвят. По-горната степен има червен цвят. По-

съвършената любов има розов цвят. Възвишената любов – син цвят. А 

висшата има бял цвят. 

Тъмночервеният и червеният цвят се отнасят до любовта като 

стремеж; розовия цвят до любовта като чувство; синият свят до любовта 

като сила, а белия цвят – до любовта като принцип. 

Новата любов, която иде, е любовта като принцип. Новият човек 

ще счита, че във всички същества има един и същ живот, ще вижда и 

ще обича във всички същества Великото Разумно Начало, което работи 

в света. Това е любовта като принцип. Ученикът на Окултната Школа, 

за да изпълни своето предназначение, трябва да се издигне до любовта 
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като принцип. През 1923 година Съборът не се състоя. През септември 

същата година Учителя свика ръководителите от цялата страна в 

София им говори. В една от беседите Той каза: „От по-дълбоко 

гледище, любов към ближния не същества. Има любов само към Бога. 

Защото когато човек обича кое и да е същество, той обича Бога в него. 

Той долавя в него присъствието на Великото, на вечната Красота, която 

лежи в основата на света. Човек през целия си живот търси само Бога. 

Когато човек обикне кое да е същество, това е търсене на Бога. Когато 

човек обикне цветето, тревичката, дървото, птичката ,човека, това е 

търсене на Бога“. 

Един том беседи от Учителя носи заглавието „Красотата на 

душата“. В душата на всеки човек има неизказана красота, но кой я 

вижда? – Само Любовта има очи да види красивото в човека. Учителя 

казва: „Когато обичаш един човек, за другите той може да е обикновен, 

но ти казваш, че у него има нещо добро, нещо ценно и велико, което 

другите не виждат“. Един пример: един брат ми разправи своята 

опитност. Няколко пъти през живота си той е имал едно просветление, 

едно озарение, при което той е чувство в любов към всички хора. И това 

го изпълвало с радост. Той ми каза: „В това състояние аз бях безкрайно 

щастлив. То беше едно небесно ангелско състояние, което траеше 

някой път няколко дена, а някой път няколко часа“. 

Някой ще каже: „Как да познаем Бога?“ Ето как: когато си в това 

празнично настроение, ти имаш крила. Когато искаш да прегърнеш 

всички, когато обичаш всички, когато си готов да простиш на всички, 

тогава ти си посетен от висшата си душа – посетен си от Бога, понеже 

във висшата душа е Бог. В това висше състояние е Бог. Тогава си най-

близо до Бога, понеже той се проявява чрез теб. Да познаеш Любовта, 

това значи да познаеш Бога. 
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Това Пробуждане чака всеки човек, когато дойде до една по-

висока степен на развитие. И то идва по естествен начин, понеже 

възвишеното е вложено в глъбините на всеки човек. Нещо повече: то 

образува неговото истинско естество. Обикновения човешки живот, в 

сравнение с това ново съзнание, е като полубудно, сънно състояние. 

Защо тези, които имат това състояние, имат радост, защо те са 

щастливи? – Защото са в света на любовта. Това показва, че Любовта е 

именно път към истинското щастие, към пълния живот. това състояние 

е предвкусване живота на Шестата раса. Ето защо, Учителя казва: 

„Щастието произтича от Любовта. Първото условие за щастието е 

Любовта. Когато я придобиете, щастието ще дойде. Когато я изгубите, 

ще изгубите и щастието. Ако някой каже, че няма щастие в света, 

подразбирам, че в хората няма любов Хората искат без любов да бъда 

щастливи. Това е невъзможно. Вие може да имате знание и богатство, 

сила, но ако нямате любов, не можете да бъдете щастливи. Мъдростта 

не прави човека щастлив. Мъдрецът може да бъде доволен от знанието 

си, но и той не е щастлив, ако няма любов. В щастието човек изпитва 

пълнота, разширение, благодарение на любовта, която го е посетила“. 

Учителя казва още: „Достатъчно е човек да възприеме една минимална 

част от любовта, за да почувства радост в душата си и подем в духа си.“  

Ето няколко примера из литературата за новия тип човек, който 

иде на земята. Добър пример представлява героят на романа 

„Глупецът“ от Келерман. Наричат го глупец, защото той се жертва за 

другите. 

Същия тип е и княз Мишкин в романа „Идиот“ от Достоевски. 

Наричат го идиот по същата причина. Можем да вземем за пример 

Альоша в романа „Братя Карамазови“ от Достоевски. После Ваня от 

„Унижените и оскърбените“ от същия автор. Ваня обича Наташа, но 

Наташа обича друг. Ваня носи писма от Наташа до другия, урежда 
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срещи между тях. Защо? – Защото той пренебрегва себе си, не иска 

нищо за себе си, а иска Наталия да бъде щастлива. 

В повестта „Разказ за седемте обесени“ от Леонид Андреев се 

разказва следното: след седем души революционери били осъдени на 

смърт при царския режим. Автора описва какво става в душата на всеки 

един от тях през нощта срещу изпълнение на присъдата. Интересно е 

какво е преживял седмият от осъдените. Той мисли за тези, които го 

осъдиха и в него става вътрешен преврат. Той изпитва към тях не 

злоба, но жал. Той вижда тъмнината, в която живеят, вижда 

ограниченията на тяхното съзнание. После той вижда как голяма част 

от човечеството живее в невежество, слепота, заблуждения. Към своите 

палачи и към цялото човечество той изпитва състрадание, прощава на 

всички, изпраща им своята любов, понеже съзнава, че тези, които ги 

осъдиха имат нужда не от омраза, а от помощ. И сутринта той с 

просветлено съзнание, примерен, спокоен, с вътрешна хармония, отива 

към мястото на наказанието. 

Ако всички съчинения на Леонид Андреев биха се изгубили и 

останеше само тази повест, той пак би бил ценен писател на руската 

земя. 

В един провинциален град в България един ученик счупва 

прозоречно стъкло в класната стая. Учителя разпитва всички ученици. 

Те мълчат. Мълчи и онзи, който го е счупил. Става един ученик и 

казва: „Аз счупих стъклото“. И не го наказват. А той не го е счупил. Той 

иска да запази другаря си и целият този ден бил радостен, щастлив. 

Този ученик проявява вече качествата на Шестата раса. 

Учителя дава следният пример: един турчин в Търговище през 

летните горещини обикалял с пълна стомна центъра на града, където 

работили занаятчиите: обущари, сарачи, хлебари, шивачи, абаджии, 

медникари и пр. и им поднасял по чаша вода, без да иска 
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възнаграждение. Той правил това за Бога, от любов. Този турчин 

представлява новия тип човек, който иде на земята. 

В 1924 година направихме екскурзия до Мусала през месец юли. 

Бяхме около 150 души. Останахме да нощуваме на една полянка край 

средното, най-голямото езеро. Запалихме много огньове. Имаше гъста 

мъгла. Към 3 часа след полунощ потеглихме към върха като го 

наближихме, всички мъгли се пръснаха, цялото небе беше синьо, ясно 

и от върха имахме хубав изгрев. Циркусът около двете маришки езера 

Учителя нарече „Олтарят“. Там обядвахме. Към четири часа потеглихме 

надолу по долината на Марица. Замръкнахме до двореца „Саръ гьол“. 

Там накладохме огньове. Всички налягаха около огньовете за нощна 

почивка. Само един млад брат не легна. Той цяла нощ до разсъмване 

обикаляше огньовете и ги поддържаше с нови дърва. Никой не го 

караше да прави това. Той го правеше по свой почин. 

От тези примери се вижда как постепенно се събужда в човешката 

душа това, което ще бъде характерно за утрешния ден – духът на 

любовта. Хората, за които се говори в тези примери, представляват 

ранни цветя, които говорят за бъдещата пролет, която иде. Това, което 

виждаме в тези примери, живее като заложба във всяка човешка душа, 

то чака времето, за да се изяви. Тези примери са гаранция за красивото 

бъдеще, което иде на земята – културата на Любовта. 

Новият тип човек, който иде на земята, ще бъде човек на любовта. 

Той няма да стъпква мравка или червей, понеже не иска да им причини 

страдание. Няма да къса цветя, защото не иска да отнема живот. Новият 

тип учител, като извежда децата на разходка, ще ги учиш, че цветята 

са наши малки братчета и те сами ще решат да не ги късат. 

Смисълът на живота е в любовта. Човек, който няма любов, 

животът му е празен, безсмислен, понеже той е още в спящо състояние, 
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той живее в илюзиите на живота, не е влязъл в реалния живот, а 

реалният живот е в любовта. 

Учителя казва: „Ще дойде ден, когато хората ще разберат любовта 

и ще влязат в Царството Божие. Той е влизане в новия живот. Такъв 

човек има вече състояние на човека от Шестата раса“. 

И сега има представители на Шестата раса, разпръснати из 

различните народи. Всеки, който проповядва Божията Любов, той е 

вече представител на Шестата раса. Той има любов и към врага. Не му 

желае злото. Прощава му. Любовта към враговете е висша проява на 

Любовта. Тя е достояние на силните души. В лекцията „Великите хора“ 

от Младежкия клас, Учителя казва: „Кои хора са велики..? има едно 

качество, което ги отличава и което ги прави велики. Това е любовта 

към враговете. 

В частен разговор Учителя веднъж ми каза: „Всичко е любов!“ 

Но още хората не са достатъчно развити, за да чувстват това. Само 

в редки случаи на просветление като че една превръзка пада от очите 

им и съзнават това. 

Светлината, която възприемаме ни носи любов. Светлината на 

слънцето ни казва, че ни обича. Любовта, която иде от слънчевите лъчи, 

съдейства за събуждане на любовта у нас. С въздуха заедно приемаме 

Любовта на Бога. С водата, с плодовете, с хляба – също. Ние живеем в 

Любовта. Ние сме потопени в нея. Ние дишаме Любов. Тя лежи в 

основата на цялото Битие и ни води към велика цел. 

Който дълбоко преживява тази идея на Учителя, той вече вижда 

света по нов начин. Гледа с нов поглед на всичко около себе си. Той 

вече разбира свещения характер на живота. За него животът е 

свещенодействие. Изпълва го мир, който с нищо не може да се наруши. 

Той вижда красота там, дето никой не я вижда. В най-дребните неща 

той вижда велика цел, велико предназначение. Тая идея на Учителя 
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отваря пред човека нови хоризонти и дава материал за дълбоко 

размишление. 

Когато се изпълни мисията на земята при сегашната фаза на 

нейното развитие, а именно идването на Любовта, тогава всичко ще ни 

изпраща своята любов. Всяко цвете, всяка тревичка, всяко дърво, като 

минаваш край него ще ти казва, че те обича. Когато човек влезе в света 

на любовта, тогава разумната природа ще измени своето отношение 

към него. И човекът на новата култура от своя страна ще изпраща 

своята любов към всичко, което среща. Това е раят. Рая не трябва да 

схващаме като специално място. Това е механическо схващане на рая. 

Учителя казва: „Раят е всяко място, гдето съществата се обичат и живеят 

един за друг“. Божествения свят е рай, понеже там царува Любовта. И 

когато на земята започне да царува Любовта, раят ще дойде на земята. 

Апостол Павел казва: „Когато се издигнах на третото небе, там 

видях неща, които ухо не е чуло и око не е видяло“. Попитах Учителя: 

„Какво е то?“ той каза: „Това е Любовта“. Един брат попита Учителя: 

„Онзи, който намери пътя към Бога, какво трябва да прави?“ Учителя 

отговори: „Да спасява души, т. е. да съдейства на делото Христово. Това 

значи следното: Като намериш пътя към Бога, ти си щастлив и ще 

искаш и другите да влязат в тоя красив свят, в който живееш; да излязат 

от тъмните подземия на светлина и свобода, да влязат в света на 

любовта“. 

Школата на Бялото Братство, на Учителя, работи и с трите метода: 

с Любовта, Мъдростта и Истината, но Любовта е условие за проява на 

Мъдростта и на Истината, т.е. само за онзи, който има любов, се отварят 

вратите на храма на Мъдростта и само той има силата да се изкачи на 

върха на Истината. Затова Учителя казва: „Който има Любов, има 

всичко“. Значи който има любов, ще има и мъдрост, ще има и истина 

и всичко друго. 
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Учителя каза един път в разговор: „Защо съм дошъл на земята? 

Дошъл съм да донеса Любовта и тя да залее земята“. 

Това е мисията на Учителя. Същевременно тая мисия може да се 

нарече и подготовка за идването на Шестата раса – расата на Любовта. 

Задачата на ученика е да съдейства на мисията на Учителя. Това ще 

стане, когато Братството стане огнище, мощен център на любовта. Това 

ученикът трябва да счита като първостепенна своя задача. 

Ученикът, който проявява Любовта, който все повече разширява 

кръга на Любовта си, който все повече разширява своето сърце, за да 

побере то все повече същества в себе си, той съдейства на мисията на 

Учителя. Той трябва да достигне до там, че неговото сърце да обхваща 

всички същества в себе си. 

Учителя казва: „Колкото е по-голям броя на душите, с които сте 

свързани, толкова съзнанието ви е по-неуязвимо и паметта ви по-

силна. Успехът на човека зависи от броя на душите, с които е свързан 

чрез Любовта“. Когато обичаш всичко, има постоянен прилив на 

изобилен живот с тебе, понеже си в хармонична връзка с целия всемир 

и от целия всемир се влива в тебе живот. Тогава ти ще бъдеш постоянно 

в музикално състояние, понеже ще бъдеш в съзвучие с всички 

същества. 

Любовта има своите корени във вечността. Учителя ми поясни 

тази мисъл частен разговор. Той каза: „Преди създаването на света, 

когато душите са били вътре в Бога, между всички тях е имало 

отношение на любов. Имало е любов на всички към всички. Любовта на 

всяка душа към всяка душа е била от особен характер, имала е особена 

окраска. Всяка душа е обичала всички други души, но всяка една от тях 

по особен начин. В това разнообразие стои красотата на Битието. И 

сега развитието носи постепенното възстановяване в проявения свят 

именно на същите тези първоначални отношения между душите, 
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които те са имали една към друга Преди създаването на света. Това е 

великата задача която предстои“. 

Този велик закон на Любовта за пръв път стават достояние на 

човечеството чрез Учителя. От тая идея на Учителя разбираме 

величието на Любовта. Чрез нея не става ясно направлението, в което 

ще се развива човечеството и тенденцията в развитието на Любовта. От 

този закон на Любовта става ясно, че бъдещето носи любов на всички 

към всички. Например, един човек, когато е в пътя на съвършенството, 

като дойде до всеобщата любов, ще обича всички същества, обаче няма 

да обича две същества по един и същ начин. Той ще обича всяко 

същество по-особен начин. Учителя каза, че Любовта има милиони и 

милиони форми. Значи тези форми ще се осъществят в живота на 

човечеството. Тук виждаме красотата на Божествения план. Виждаме 

красотата на живота, който иде на земята, виждаме и премъдростта на 

Великата Разумност, която ръководи света. Учителя казва: „Любовта 

трябва да се разраства в човека, да се разширява непреривно и да се 

приближава до великата всеобемаща Любов. И за да дойде до тази 

Любов, той трябва да започне с малкото и да върви към голямото. В 

случая и ученикът на Окултната Школа трябва да направи същото – да 

върви от малкото към голямото. За да дойде до Любовта към всичко, 

той трябва да започне със следното: Преди всичко в Школата да има 

велика любов между всички. И след това ученикът ще отива по-

нататък. Как ученикът може да изпълни тази задача – да съдейства на 

мисията на Учителя? Учителя е дал методи за това. Те са дадени в 

изложението „Методи за развитието на Любовта в човека“. Тяхното 

приложение ще помогне на ученика да изпълни своята задача. 

За новото, което иде, Учителя казва: „Новата епоха, която иде, 

можем да наречем епоха на възкресението. Отделните индивиди, 

общества и народи трябва да се съзнаят като части на едно велико цяло, 
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за да внесат коренен преврат в формите на живота“. Това е новото 

разбиране, това е слънцето, което изгрява днес в човешкото съзнание. 

Това е новата вълна, която е започнала да действа в живота. При новото 

разбиране на живота, човек ще вижда, че неговото благо е благо на 

всички. Новото съзнание, новото разбиране ще внесе коренно 

преобразувание в целия строй на живота. Тогава ще се създаде ново 

направление на труда. Подтикът при новите форми на труда ще бъде 

Любовта. 

Учителя казва: „Някой ме обвиняват. Виновен ли съм аз, че съм 

първата пролетна птица, дошла тук? След мене ще дойдат хиляди и 

милиони. 

Като се издига до мистични висини2 Учителя едновременно е и 

голям реалист. Той казва: „Давам ви едно учение, с което ще подобрите 

живота си. Ако с него не подобрите своето здравословно състояние, 

своето благополучие и обществения живот, защо ви е това учение? 

Хвърлете го!“ 

Друг път казва: „Този е пътят! Няма друг път! Пребродил съм 

всички пътища на вселената и съм намерил, че това е единствения път 

и, кога да е, човек ще бъде заставен да тръгне по този път – да даде 

първо място на Бога в себе си“. 

3.2. 

Учителя каза веднъж така: „Има велики души в човечеството и 

тези съвършени Същества ръководят човечеството“. Един важен 

център са Хималаите. Учителя нарече този център Агарта. След това 

Учителя каза, че има по-голям центъра от Агарта и, че центърът Агарта 

се е местил три пъти. Първо бил в Атлантида, после в Египет и най-

сетне – в Хималаите. В Египет те са построили пирамидите. Целта на 

пирамидите е тази: От високите планини ръководителите на 

човечеството изпращат Божествени течения към човечеството. Понеже 
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в Египет няма планини пирамидите са построени да заместят 

планините. Това е една от службите на пирамидите. Агарта има два 

клона в Европа: в Рила и в Алпите. Там висшите Същества живеят в 

етерни тела. 

Който иска да знае повече по този въпрос, нека чете Посланието 

към евреите, гл. 12, стихове 22, 24: „Но престъпихте до гората Сион и до 

града на Живия Бог, небесния Йерусалим и до безчетни ангели. При 

тържеството в църквата на първородените, които са написани на 

небесата и при Бога, Съдникът на всичките, и при духовете на 

праведните, които са стигнали съвършенство“. 

В 1912 година в един частен разговор на ул. Опълченска 66, 

попитах Учителя защо е избрал България за център на Бялото Братство 

и за център на своята дейност. Аз мислех, че ще ми каже така: 

„България е избрана за център, понеже има много планини“. 

Действително, България и избрана за център, понеже е близо до Рила, 

където е клона от Агарта. Но аз запитах: „Защо не бе избрана 

Швейцария, която е близо до Алпите? Учителя ми отговори: „Защото 

България е едновременно славянска страна, а Небето е решило да 

възложи на славянството велика мисия – изграждането на новата 

култура“. 

Трябва да се каже, че първият, който е говорил подробно за 

мисията на славянството, е Учителя. Вярно е, че и Достоевски и Вл. 

Соловьов и други са говорили за мисията на славянството, но те само 

са загатвали бегло за тази мисия в своите творения, а Учителя е говорил 

съзнателно въз основа на своите изследвания. Още в 1898 година 

Учителя е говорил за славянството. В тази важна година Учителя е дал 

Посланието към българския народ и към славянството. Това Послание 

много добре пояснява мисията на Учителя, задачата, която му се 

възлага отгоре – от Небето. В това послание се говори и за мисията на 

славянството. Учителя казва в това послание: „На вас, славянското 
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семейство, се отрежда една свята длъжност в царството на мира, който 

идва и наближава. Вас ви чака едно славно бъдеще“. 

В един частен разговор Учителя каза: „Българският народ е 

приготовляван от 5400 години насам от невидимия свят, за да може в 

днешния век да изпълни задачата, която му се възлага“.  

За мисията на българския народ има и други факти. За видния 

окултист Д-р Рудолф Щайнер Учителя каза, че го познава. Той каза 

това в 1911 година. Запитах Учителя къде са се срещали с него? Той ми 

отговори: Не на физическото поле. 

Преди Балканската война бях студент в Мюнхен. Щайнер, като ме 

видя за първи път, ме запита откъде ида. Казах му, че ида от България. 

Тогава той каза: „От България ли идете? Знаете ли, че България е важна 

страна?“ Тогава аз разбрах, че Щайнер говори за Учителя и за неговата 

мисия. Доктор Щайнер казва, че славянството е шестата под раса, която 

иде в света. Тогава на нас, студентите славяни, се оказваше голямо 

внимание, защото д-р Щайнер казал, че славянството ще играе голяма 

роля в новата култура на света. 

В 1932 година, когато бяхме при Седемте рилски езера, една група, 

чешки студенти посети езерата и Учителя. Учителя ги прие с голямо 

внимание и любов. Тогава Учителя каза следното: „След няколко 

десетки години ще почне търсенето на Бога в Русия. Русия има важна 

мисия в света. Защо Бог е допуснал Русия да мине през материализма? 

Материализмът дойде да измете много стари предразсъдъци и по този 

начин се създава почва за идването на новото учение на Любовта, 

братството и свободата“. Учението на Бялото Братство се стреми да 

разбере нещата, не да ги критикува. 

В с. Мърчаево Учителя каза: „Славянството е олтарят на новата 

култура. Славянството е майката, която ще роди Царството Божие на 

земята“. През 1943 г. в един частен разговор между двама ни, Учителя 
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каза: „Тези идеи, които аз говоря тук, ще бъдат приети в Русия и там 

ще се играе Паневритмията“. 

В Мърчаево Учителя каза това, което се каза и в Търново на един 

събор; а именно, че славянството ще напредва и ще има Велико 

бъдеще. Седем хиляди напреднали същества – адепти – ще се родят в 

славянските страни до края на 20 век и те ще образуват една голяма 

вълна на подем. Освен това, в славянството ще се роди елитът на 

човечеството. Занапред ще се прераждат в славянството по-напреднали 

души от Англия, Франция и др. Най-умните и най-добрите ще се родят 

в славянството. Някой може да каже – не е ли това расизъм в друга 

форма? Разликата е голяма. В основата на германския расизъм лежеше 

идеята всички народи да служат на избрания германски народ. А 

мисията на славянството е братство и любов към всички народи по 

лицето на земята, без разлика на раса, народност и религия. Както 

виждаме, съвсем друга е мисията на славянството – това е 

обединението на цялото човечество. 

Веднъж на Витоша през 1927 година Учителя каза в частен 

разговор между няколко души, че Бялото Братство, което ръководи 

съдбините на човечеството, ще предприеме една важна акция за 

идването на новата култура след 1975 година. Тогава ще има нужда от 

много работници на Божията нива. Затова тогава нашите заминали 

братя и сестри ще дойдат в плът на земята. Чака ги много важна работа 

във връзка с акцията на Бялото Братство. 

Веднъж Учителя прие един наш брат селянин. В разговора 

Учителя каза: „Българското село има да играе голяма роля в новата 

култура. От българското село ще излезе една нова вълна, едно ново 

движение. Ето защо, във всяко село трябва да има една запалена свещ“. 

По градове и села ще има грамадна работа. Грамадна работа предстои 

пред човечеството. Това движение трябва да стане международно. 
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В един Търновски събор Учителя бе запитан защо невидимия свят 

допуска големите хули по адрес на Братството, поради което се създаде 

много лошо мнение в обществото за нас. Учителя отговори: „Ако при 

първите стъпки на нашето движение, на нашето братство имаше един 

път постлан с цветя, ако нямаше препятствия, щяха да дойдат в 

Братството много хора повече от любопитство, отколкото от 

идеализъм… А сега в Братството останаха само най-силните души, 

готовите хора, а страхливите от страх пред общественото мнение ще 

напуснат Братството“. 

Ние, учениците на Бялото Братство, след физическото заминаване 

на Учителя, имаме важна работа – да продължим неговото дело и то да 

върви с успех, да върви по пътя, който Той е начертал. Братството, 

образуващо здрава ядка от смели хора, лесно ще популяризира идеите 

на Учителя в света. 

Веднъж Учителя каза на един наш брат следното: „Когато отиваш 

в провинцията, живо се представи в моето лице, и аз ще дойда да ти 

помогна“. Същото нещо Учителя каза и на една наша сестра от Рига 

/Латвия/ когато ги изпращахме. Същото е и сега, след неговото 

заминаване. Основната идея тук е в това, че между нас и Учителя има 

голяма връзка. 

Мисията на Учителя е подготвянето на славянството за новата 

култура и подготвянето условията за идването на Шестата раса, която 

ще е в своя разцвет след няколко хиляди години. 

Иде една велика пролет в живота на човечеството. 

Нека помним думите на Учителя, те високо да звучат в нашето 

съзнание когато имаме препятствия. Тези думи са: 

Пътят на бъдещето е светъл! 

Нека тези думи ни дават вдъхновение в живота.  
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4. ПАША ТЕОДОРОВА. 

4.1. ПЪТЯТ НА СЛОВОТО. 

 

Видях на пътя Словото. 

Това се случи през един ранен пролетен ден, в 1924 година, след 

една от беседите, които Учителя държеше в братския салон, намиращ 

се на улица „Оборище“. Днес на мястото на салона е построена голяма 

жилищна кооперация. 

Беседата, която Учителя тоя ден държа, беше слънчева, топла, с 

възходящи енергии, какъвто беше тогавашният пролетен ден. Свърши 

се беседата към 11 часа и половина. По това време малък струнен 

оркестър от братя и сестри изпълняваше няколко музикални номера и 

песни от Учителя. 

Всички в добро настроение от беседата, се обърнахме към 

оркестъра да слушаме музика. Прибрах стенограмите и моливите си и 

се обърнах и аз да слушам. Обаче едно особено, необикновено явление 

отклони вниманието ми от музиката. Какво видях? – Салонът беше 

пълен с множество големи и малки сини живи кълба – със синия цвят 

на Истината, който съм виждала няколко пъти. Този цвят не е нито 

ясносин, нито тъмносин, най-близък е до морскосиния, но все пак е 

особен. 

Кълбетата се движеха бързо но величествено, като живи, 

съзнателни същества. Самите кълба се състояха от безброй малки, 

микроскопически частици, които също бяха в постоянно движение. 

Въпреки непрекъснатото движение на малките частици, кълбата 

запазваха своята форма. От синия цвят на кълбата в целия салон имаше 

някакво нежно, синьо сияние. Продължавах да следя плавното и 

красиво движение на кълбата. Наслаждавам се на красотата и си мисля: 

какво означават тия кълба? Едва си зададох въпроса, и отговора беше 
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готов отвън и отвътре. Знайно е, че свидетелството на двама е вярно и 

истинно. 

Преди беседата кълбата не видях. Следователно, те са се оформили 

по време на беседата и се явиха в края като мисъл-форми. Докато мисля 

така, отвътре ми се прави превод: Това са форми на по-главните мисли, 

които Учителя каза в беседата. Следя движението на кълбата: едно след 

друго достигаха до стените на салона и, докато очаквах при удара си в 

салона да се пукнат и разпръснат на частици, останах приятно 

изненадана от начина, по който излязоха навън. Те проникнаха през 

стените без да се пукнат, без да се огънат или пръснат. Те излязоха 

навън цели, каквито бяха и по-рано. Както ги следях, не усетих как и 

погледът ми излезе заедно с тях. И аз сама не зная как стана това, че 

заедно със сините кълба, т. е. със Словото на Учителя, и моят поглед 

проникна през една от стените на салона, а именно през северната, 

отдето проникнаха множеството кълба. Аз употребих думата 

„проникване“ вместо „излизане“, защото думите излизане и влизане 

подразбират минаване през някакъв отвор, като врата, прозорец и 

други. 

И така, аз можах да проследя пътя на Словото, дето кълбата се 

движеха плавно, тържествено в пространството, в своето царство, в 

света на идеите, в идейния свят. Проследих донякъде само кълбата, 

докато те изчезнаха. Отново съм в салона, дето оркестърът 

продължаваше да свири. 

Писано на 11 май, 40 години от това прекрасно явление, което не 

е изгубило нито йота от своята живост, реалност, преснота и 

истинност. 
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4.2. НОВИТЕ СКРИЖАЛИ 

 

Да се пише и говори за новите скрижали, значи да се имат 

предвид старите скрижали, дадени на Мойсей на Синайската планина 

и известни под името „десетте Божи заповеди“. Някога и аз ги знаех 

като заповеди Божии, но днес, при светлината на новото учение, аз ги 

наричам десетте Божии поучения. Знайно е, че Бог не заповядва и не 

наказва, но поучава и помага. Само господарят и началникът 

заповядват и наказват. Макар и Творец на вселената, вседържител и 

всеблаг, Той създава закони, от изпълнението на които зависи 

абсолютната хармония в целокупната природа. Най-малкото 

нарушение на тези закони внася дисхармония в цялото, в единството 

на света, от която дисхармония страда и се мъчи всяко живо същество. 

Изпълнението на тези закони ние наричаме изпълнение на волята на 

Единия, всеблаг Покровител наш Отец, който всякога и във всичко има 

предвид нашето благо. Той даде своите поучения на еврейския народ, 

но те се отнасяха и към цялото човечество. Кой човек, бил той прост 

или учен, малък или голям, богат или беден, не трябва да възлюби своя 

Отец с цялото си същество? Или кой човек не се радва, когато ръката 

му не дръзва да убива или да краде и не посяга към чуждото? Кой човек 

не се радва, когото изпълнява Божиите повеления? Един закон, един 

морал, една воля предстои на човека – да изпълни закона, морала и 

волята на Любовта. 

Пристъпвам вече към главната тема – Новите скрижали. 

Видях Новите скрижали през лятото на годината 1922, когато 

група от стотици ученици с Учителя поехме пътя към върха Мусала – 

към високия Божи връх. Пътят ни водеше през Маричините езера. 

Видях Новите скрижали пред деня имен и рожден на нашия обичен 

Учител, когато се изправих в размисъл и съзерцание пред върха Манчу 
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/циркусът на този връх е наречен от Учителя „Олтара“/. Видях новите 

скрижали в тишината на светата Рилска пустиня, дето ни звяр минава, 

нито птички прелитат – дето само ангелите пеят, дето само тихият 

Божи глас се чува. 

Сама, уединена в тази обител, млъкнах и аз и сърцето ми едва се 

усещаше да бие... Видях нещо особено, видях някаква необикновена 

завеса – грациозна, спокойна, от никакъв вятър не полюлявана. Ръце не 

я държаха, нито подпора някаква я крепеше; свободно, тихо се движеше 

в пространството като волна птица, непознала страх, ни мъка, ни 

гонение. Росните капки по нея пречупваха меките, топли слънчеви 

лъчи и багреха чудната завеса с най-нежни, фини багри на слънчевия 

спектър, което я правеше омайна, ненагледна. Да кажа каква бе 

материята на тази завеса, не мога, нито на сън, нито наяве съм виждала 

такава. Зная само, че изпитах страх и трепет да не би тази истинска,  

немиражна гледка да изчезне някак пред очите ми. Чувствах, че има 

нещо недовършено. 

Както чувствах, така и излезе. В един момент на платното се 

очертаха два почти еднакви образа – единият на лявата му страна, а 

другият на дясната. Разтривам добре очите си да различа образите 

ясно, безпогрешно. Завесата тихо се полюлява, краските ясно се 

очертават и образите добре, реално изпъкват: образите на Христа и на 

нашия Учител. Исках да се порадвам поотделно и на двата образа, 

докато те спокойно сменяха вече местата си – образът, който беше 

наляво, зае дясната страна, а този който беше надясно, зае лявата 

страна, така че не можех да си отговоря кой от двата образа зае дясната 

страна и кой – лявата. Сменянето на местата продължи до края на 

видението. Познах добре нашия Учител, познах добре и Христа. 

Видението беше все така прекрасно, ненагледно. То пак така бавно, пак 

така грациозно се отдалечаваше от пред очите ми. Проследих 
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отдалечаването му в пространството. Най-после очите ми престанаха 

да го виждат. Пред мен се надигаше само мощният, вечен, неразрушим 

„Олтар“. Останах почти неподвижна в размишление. Какво беше това 

видение? Тихият Божи глас във Великата Рилска пустиня ми 

промълви: Ето завета на новото Учение – завета на Христа и на нашия 

Учител. 

Това бяха Новите Скрижали, с ръка ненаписани, неръкотворни, от 

човека недонесени, на книга ненаписани. Те и до днес навярно пътуват 

из пространството и за вечни времена ще пътуват да напомнят и на 

сегашното човечество, както и на бъдещото човечество да знае как да 

живее и никога да не забравя вечния завет – завета на Любовта. 

И написа Бог завета на Любовта в нетленното човешко сьрце, а 

името му написа на дланта си. Откак свят светува и откак човекът 

живее, тук или там, на земята и на небето, все ръката си подава да 

поднови завета на Господа за Любовта. 

Кой донесе на земята този завет? Дали Пратеникът Божи преди 

две хиляди години, или Пратеникът Божи след две хиляди години, 

едно и също е. Един Господ има на небето и на земята, един Учител на 

човечеството. 

И пак ще се явяват Живите Скрижали, ненаписани, безмълвни, 

докато Любовта стане плът и кръв на човека – негова безсмъртна 

природа. 

Напуснах мястото наречено „Олтара“ и се прибрах при своите си. 

 27 юли, 1967 година. 

 

4.3. ПАЛЕЩИТЕ ИСКРИ. 

 

Отидох на „Опълченска“ 66 да пиша беседа на машината. До обед 

свърших с определената си работа и се готвех да си отида вкъщи. 
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Учителя ме видя и ми каза: Остани на обед. Благодарих и слязох долу 

в трапезарията. На трапезата бяха наредени вече не по-малко от 

десетина души. Спрях се да видя къде да седна. Понеже мястото до 

Учителя беше свободно, поканиха ме да седна там и аз седнах. След 

малко дойде Учителя, направихме молитвата и започнахме да ядем. 

Към края на обеда изпитвам нещо особено: като че някой ме спущаше 

в кладенец, дълбок, много дълбок. Това не ме уплаши и изненада, 

страхът и изненадата идеха от друго нещо. Над мене започнаха де се 

изсипват безброй палещи огнени искри, които все повече и повече 

зачестяваха. В първо време чувствах как ме парят, после все повече и 

повече ме горяха, като че жива жар се насипваше върху мене. Чувствах 

се много зле, състоянието ми все по-тежко, избиваше ме на полуда, но 

аз се сдържах, правех големи усилия да не издам какво става с мене. 

Поглеждам към Учителя, той стои спокойно, но ясно ми беше, че той 

знае и разбира какво става с мене. Колко време продължи това не зная, 

може би две – три, най– много до пет минути. 

Искрите, палещите искри престанаха и аз неусетно, както някой 

ме тури в кладенеца, така незабелязано излязох – като че нищо не е 

било. Спокойна, замислена само довърших обеда си и пак погледнах 

към Учителя. Същото спокойно, хубаво изражение на лицето му. 

Свършихме обеда и направихме молитвата. Учителя стана от стола си 

и се готвеше да се качи горе в стаята си и аз помолих да ме помоли за 

малко. Качих се след него, влязох в стаята му и му разказах за 

случилото се по време на обеда. Той ме запита: Ти какво мислиш? На 

какво се дължи това? – Нищо не мога да кажа. Нищо не зная. Учителя 

сериозно ми отговори: Това е мисълта и чувствата на духовенството, 

които отправят всеки ден към мене. Даде ти се една опитност да видиш 

какво представят отрицателните мисли и чувства на хората. Ти едва 
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понесе това, и то само за няколко минути, а аз получавам тези огньове 

всеки ден. Мисли върху станалото, върху отрицателното в живота. 

 

4.4. АУРАТА НА УЧИТЕЛЯ. 

 

Видях аурата на Учителя няколко пъти и то обикновено неделен 

ден след беседата, която Учителя държеше редовно от 10 до 111/2 – 12 

часа преди обед. Защо това ставаше след неделната беседа, а не след 

някоя от другите беседи, които Учителя изнасяше в сряда, петък или 

неделя в 5 часа сутринта? Аз така го обяснявам: неделните беседи 

винаги бяха по-дълги и аз имах възможност да концентрирам 

вниманието си по-продължително. 

Когато за първи път видях аурата на Учителя, изненадах се много, 

защото до тогава имах друга представа за аурата на човека.  

Нали още от детство виждах образи на светии в църква – образи с 

ореол около главата. Обаче това, което видях при Учителя, беше друго: 

цветна обвивка с багрите на спектъра обгръщаше тялото на Учителя от 

главата до основата на краката. Тази цветна светлинна обвивка имаше 

форма на елипса, която обграждаше цялото тяло като яйце, и тялото 

като че се губеше в нея. Ясно виждах образа на Учителя, но вниманието 

ми се приковаваше от хармонично преливащите се цветни нюанси 

около него. Светлинната обвивка остана до края на молитвата, която 

редовно правехме след завършване на беседата. Тя може би се е 

запазила и след това, но аз вече не я долавях, вероятно поради 

разсейването на вниманието ми, причинено от движението и шума, 

които настъпват след беседата. 

Ето какво наблюдавах в аурата на Учителя през цялото време: 

Светлинните багри не бяха наредени както при небесната дъга, а 

разпръснато, но пак хармонично – някъде преобладаваше розовата 
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багра, другаде – виолетовата, жълтата, зелената и т. н. Цялото сияние 

представляваше прекрасен, разноцветен букет. Защо беше така? 

Наблюдавах аурата и я съпоставях с преобладаващата идея в беседата. 

Когато Учителя застъпваше повече идеята за любовта, преобладаваше 

розовата краска; когато Той говореше върху Мъдростта, 

преобладаваше жълтата краска; застъпваше ли повече материални 

въпроси – зелената краска и пр. Но която и багра от спектъра да 

доминираше, останалите повече или по-малко бяха застъпени. Така че 

ако някой не чува беседата, а вижда аурата, стига да я разбира, би могъл 

да каже коя е основната тема на беседата. По същата причина всеки път 

когато виждах аурата на Учителя, тя биваше различна. Цветните багри 

се пръскаха надалеч от тялото на Учителя и вероятно мнозина от 

присъстващите са ги чувствали. 

  

4.5. СЛОВО ЗА УЧИТЕЛЯ ОТ СЕСТРА ПАША – 1954 Г. 

от сестра Паша Теодорова, на Братската вечеря – 27. 12. 1954 г. 

 

Драги братя и сестри и драги гости, 

Тази вечер ще изнеса живи и светли спомени от живота и делото 

на нашия любим Учител, по случай десет годишнината от неговото 

заминаване – денят 27 декември 1944 година – статична дата, която не 

расте, не цъфти и плод не дава. 

Обаче тази дата е неразривно свързана с друга една велика дата – 

12 юли 1864 година – раждането на Учителя – изгряването на звездата 

на великото дело, делото за освобождение на човечеството от 

материалния и духовен гнет, от материалното и духовно робство. Тази 

дата е написана със слънчеви букви на необятния небосвод, от дето 

човешка ръка не може да я заличи, нито тъмнината може да я обземе. 

На същото място и със същите букви е написан един от великите 



222 
 

методи, с които Учителя си служеше за постигането на ценни неща, а 

именно: С любов и със светлина – към мир, прогрес и свобода! 

От тази дата – 1864 г. до 1954, са се изминали 90 години – цяла 

епоха, която може да се раздели на три неравни периода, на три големи 

дълги дни: вчера, днес и утре. 

Вчерашният ден е недалечното минало, когато виждахме Учителя, 

още млад човек, тогава познат фамилното си име г-н Петър Дънов, с 

факела на истината в една ръка и с куфарче в другата, да обикаля 

България от град на град, от село на село, проникнат от великата идея 

да посочи на човечеството един от пътищата за себепознаването, а 

именно изучаването на човешката глава, да знае човек с какъв капитал 

разполага и в какви предприятия да се хвърля. Така обикаляше по своя 

неравен, негладък път, сам, от никого не подпомогнат, с безкористно 

усилие и труд. Този период, вчерашния ден, може да се нарече „период 

на подготовка и труд“. 

Един от учителите на Сливенската гимназия разказваше: 

Един пролетен ден дойде директорът в учителската стая с един 

млад господин, препоръча ни го – г-н Петър Дънов, голям френолог, 

който изучава и проверява своите знания върху черепите, иска да 

направи няколко измерения със своите инструменти върху главите на 

някои ученици. Ние погледнахме с недоверие, казва нашият брат. 

Извикахме няколко ученици, способни и посредствени. Г-н Дънов в 

седна на стола и без да вади своите инструменти, започна да казва: 

Този ученик има математически способности. Веднага ние бързаме да 

извадим тефтерчетата си да видим вярно ли е. Да, наистина, шесторка 

има. – Този пък има исторически способности, добра и силна памет. 

Пак поглеждаме тефтерчетата. Да, шесторка има. Значи, той позна 

способностите на учениците без да приложи своите инструменти, а 

ние гледахме в тефтерчетата и проверявахме истинността на думите 
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му. След това пристъпи към измерванията си. Изпращането на г-н 

Дънов беше придружено с пълно доверие и приятелски чувства към 

него. 

Така работи г-н Дънов цели единадесет години, след което беше 

приет и признат от всички ни под името Учител по вътрешно 

прозрение. Около него се събраха много хора, жадни за духовна наука 

и за нещо по-велико от всекидневното. Така се създаде духовното 

общество под името „Всемирно Бяло Братство“, глава на което е 

Словото, а негов ореол – великите добродетели, вечните принципи на 

живота – любовта, мъдростта и истината от една страна, и правдата и 

добродетелта от друга страна. Съработници на това велико дело 

станаха тъй наречените бели братя. 

Кои са белите братя? – Това са всички добри и разумни хора по 

лицето на земята, хора със светли и широки умове, с благородни и 

възвишени сърца, с гранитна и диамантена воля, която не отстъпва 

пред никакви мъчнотии и препятствия. 

Този период е периодът на днешния ден, на настоящето, наречен 

период на усилена, безкористна и неуморна работа. Така се работеше 

до годината 1944 – 27 декември от този ден почва началото на третия, 

на утрешния ден – периода на жетва, когато Любовта или да бере 

своите плодове. Началото на „утрешния ден“ – жетвата, е 1944 г., краят 

не се вижда. Той върви успоредно с Вечността, най-дългият период. 

Интересно е, че всички, които го познаваха като г. Дънов или които го 

познаваха като Учител, и тия на утрешния ден, които го приемат също 

като Учител, казват: Това беше една и съща личност, един и същ образ, 

една и съща въплътена идея, един и същ служител на великите 

принципи. Към Него пристъпваха, посещаваха Го, влизаха и излизаха 

от стаята му с едно и също благоговение. Защо? Дали това не е 
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увлечение? Всеки знае силата и трайността на увлечението. То е слама, 

която очаква една кибритена клечка, да драсне, да пламне и да изгори. 

Спомням си думите на някои посетители на големите 

художествени галерии в Москва, Париж, Лондон, Италия, да казват: 

„Влизаме в тези галерии с благоговение и излизаме с още по-голямо 

благоговение, защото виждаме художествени картини в оригинал. 

Всеки търси оригинала. В оригинала е Божествената Искра, в 

оригинала е Божествената светлина. Така и ние при Учителя влизахме 

и излизахме със същото благоговение. Там слушахме в художествено 

слово да ни се говори за живота в оригинал. Всеки е недоволен от 

отклонението, което е направил своя живот. Ние слушахме да ни се 

говори за живот без примеси, без утайки, за живота като наука и 

изкуство, като музика и песен, като хармония и мелодия, живот като 

принцип и сила, живот като съзнателно движение, живот като 

разумност. И още много слушахме за живота като оригинал, всичко 

чисто, без примеси, без утайки. Не ще ли влезеш с благоговение, не ще 

ли слушаш с благоговение? 

В каква форма се изливаше Словото на Учителя? Съществуват 

много форми на речта. Учителя не избра формата на пропаганда, която 

задължава човека. Той не избра и ораторската реч, която стряска 

човека. Той не избра и философската отвлечена мисъл, която понякога 

замайва главата на човека. Той не си послужи със строгата реч на 

моралиста, която изобличава и настройва слушателя срещу себе си. 

Той избра най-естествената форма на предаване на Словото – беседата 

при най-задушевна и приятелска обстановка. Така Той поставяше 

съзнанието на слушателите на по-високо ниво. Там предварително с 

песен и молитва Той започваше беседата. Една беседа, това е словесна 

екскурзия, в която Учителя имаше крайната цел да стигне високите 

върхове на Словото. В тази словесна екскурзия Той ни посочваше 
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всички забележителни места отляво и отдясно и казваше по нещо за 

тях, но целта беше високите върхове. Стигнем ли там, там ни оставяше 

и всеки, според степента на своето съзнание постепенно слизаше. Не е 

чудно, че когато братя и сестри от провинцията, от цяла България 

идваха да слушат Словото, само един път в годината, по нямане 

възможност, казваха: „Чухме една беседа, но тя ще ни държи влага за 

цяла година“. Значи така са се качили, че докато слязат от високите 

върхове, има какво да учат. Често Учителя казваше: Учете се от всичко, 

но доброто дръжте. Учете се от външния свят. Учете се от светските 

хора. Учете се от децата. Учете се от простите хора. По този случай си 

спомням една хубава опитност към края на Общо европейската война. 

През един ноемврийски ден имаше беседа. Когато всички братя и 

сестри, всички посетители почнаха да се разотиват, една проста, 

скромна на вид жена се приближи до Учителя и каза: Минавах 

случайно по вашата улица и видях, че в една малка бяла къщичка 

влизат, влизат много хора и никой не излиза. Питах се: да е 

учреждение, днес е неделен ден – не се работи. Казах си: И аз ще вляза. 

Влязох и чух. Много доволна останах. Сега не зная как да се обърна към 

тебе. Господин докторе ли да ти кажа, господин професор ли да те зова, 

сине мой ли да ти река? Учителю ли да ти кажа? Господи ли да те 

нарека – тук тя се спря. Нямаше къде повече мисълта и да се издига. – 

Чух и разбрах, че много неща знаеш, моля те кажи ни кога ще свърши 

войната? Учителя я погледна и тихо и отговори: Скоро ще свърши 

войната. Жената продължи: Да, но положението от ден на ден става по-

тежко. – Едно знай, каза Учителя, когато нещата стават тежки, когато 

положението се сгъстява, когато болестта идва към своята криза, 

настъпва краят. Скоро ще свърши войната. – Много ти благодаря, каза 

жената и излезе. 
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И наистина, войната скоро свърши. Аз се заинтересовах и 

проследих жената. Тя се загърна хубаво в своята дреха и закрачи към 

пътните врата. Тя не се спря да пита кой е този човек, от каква нация 

произхожда, кой го кара да говори. Тогава си спомних един велик 

закон, казан от Учителя: „Който търси Истината, той никога не се 

интересува от дребните неща. Това научих от тази проста жена. 

Учителя много говореше за живота. Питаме се: За кой живот? Друг 

един хубав пример ще отговори на въпроса. Учителя сам отговори. 

Беше 1920 година. Беседа. Учителя говори. Отваря се вратата и една 

неканена гостенка застана сред стаята. С негодувание и протест се 

обърна тя към Учителя. – Докога ти ще заблуждаваш тия хора? Докога 

ще ги отклоняваш от пътя им? Докога ще объркваш техните умове? 

Навярно доволна, че изля своя гняв, нямаше какво повече да каже 

някой. Някои от нашите братя със силни и здрави мишци може би се 

канеха да хванат и изведат гостенката под ръка. Обаче погледът на 

Учителя се отправи към нас, а после се обърна към жената и каза: 

„Сестра, аз имам една вина, аз съм първата пролетна птичка, рано 

подранила и дошла най-рано от всички дружки и със своята песен 

оповестява на целия свят: Иде пролетта на живота! Иде новото в света! 

Иде новия живот! Иде новия ден! След мен ще дойдат хиляди и безброй 

пролетни птици и със своето чуруликане и те ще оповестят същото. 

Иде новият живот! Иде новото в света!“ Неканената гостенка погледна, 

разбра нещо, поклони се и излезе мълчаливо. 

Сега идвам към последните дни на Учителевото пребиваване 

между нас на земята. Това бяха дните около 24 – 25 декември 1944 год. 

Учителя тихо шепнейки нещо на себе си, но остро ухо чу следните 

думи: „Завърши се една малка работа“. Пет думи: „Завърши се една 

малка работа“. Това са за нас не пет сухи думи, които стенограф не 

хвана, а вековете на бъдещето ги отпечатаха. То е ребус, загадка, то е 
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откровение. Ние усилено забродихме с нашата мисъл – какво означава 

тези думи? И тогава, спомням си едно хубаво писмо, в което Учителя 

до един от своите ученици разказва една легенда: 

В древността, в далечното минало, съществувало някакво царство, 

наречено царството на Адитите. Единственият и възлюбен син на 

тогавашния цар пожелал от своя баща да има вечно горяща свещ. 

Бащата решил да задоволи желанието на своя син. Събрал всички 

мъдреци, всички адепти, всички философи на царството си да намерят 

такава вечно горяща свещ. Замислили се адептите и мъдреците. Един 

от големите адепти съобщил на царя, че може да се намери такава 

свещ, като се превърне сърцето на една чиста проста любяща овчарка в 

такава вечна светлина. И наистина, сърцето на една чиста, проста и 

любяща овчарка се превърнало в такава вечно горяща свещ. Царския 

син се зарадвал на твоята придобивка. Ден и нощ той чел на тази 

светлина. Ден и нощ придобивал все повече знания, с които радвал себе 

си, своите близки и своя народ. Това е легенда. Но днес и в миналото 

ние сме свидетели на една действителност, на една опитност. Пред нас 

бе тази вечно горяща свещ. Всеки, който се докосне до тази свещ, той 

се ползва. Той запалва от нея своята малка или голяма загаснала свещ 

и продължава като царския син да се радва на тази хубава светлина. 

И наистина, завърши се една малка работа. Всеки видя тази вечно 

горяща свещ, дали отвън или отвътре, но във всеки случай тази вечно 

горяща свещ е нашият пътеводител. Какво получи и разбрах всеки от 

светлината на тази вечно горяща свещ2 – Жената разбра своето велико 

предназначение и застана сред човечеството като равноправен член. 

Ученият разшири своя умствен хоризонт, пое нова насока на своята 

мисъл. Алхимикът осъществи своя древен блян – превръщането на 

материята. Новият химик се домогна до една от тайните на живота и 

успя да раздроби материята на безброй малки частици, което днес 
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обещава на човечеството не разрушение, а вечно благоденствие, 

обещава материални и духовни чудеса. Лекарят обърна нова страница 

на своята работа. Той разбра, че човек се лекува не като е болен, но 

когато е здрав. Той разбра, че бъдещата медицина е медицината на 

здравите хора. Социологът намери безболезнено разрешение на 

всички социални въпроси. Педагогът откри ония вечни методи, които 

водят първо към себевъзпитание, и после към възпитание на своя 

ближен. Музикантът при тази светлина на вечно горящата свещ 

промени всички струни на своя инструмент и запя нова песен за 

благодарност към онзи, който го е дарил с тоя Божествен дар. Поетът и 

писателят настроиха своята лира на нов глас и потопиха своето златно 

перо не в черното мастило, но в нектара на великата любов. Туристът 

се свърза с живата разумна природа и разбра, че от нея черпи истинска 

обнова за една благородна и съзнателна работа в живота. Младият пое 

пътеката на вечното зазоряване, а възрастният и старият разбраха, че 

тяхната работа е към мъдростта и вечното усъвършенстване. Болният 

осмисли своята болест и разбра, че само със смирение ще се излекува. 

Здравият разбра, че задачата му е да помага на слабите и болните. 

Бедният разбра смисъла на беднотията, богатият – на богатството. Така 

се заличи вековната вражда между тях и те си подадоха ръка за 

взаимопомощ. И още много много хора и същества се ползват от 

светлината на тази вечно горяща свещ – наследство за целия свят. 

До тук бих свършила да говоря, ако в този момент не виждам 

въпросителния поглед на българския народ и на България. Те питат: 

Ако това богато наследство е за целия свят, за нас нищо ли няма? 

Обръщам се към българския народ с думите: И за тебе има дял и то 

богат дял. Този, който донесе вечно горящата свещ, той издигна нивото 

на твоя духовен живот. Казвам: Радвай се, че от твоята среда излезе 

Онзи, когото не познаваш, но който работи за тебе. С тази светлина 
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Той изброди всички кътчета на твоята земя, и дето намери целина, 

изора я, обработи я, натори я, превърна я в чернозем и пося в нея семето 

на новия живот. Българския народ ще ме попита: Голям ли бе този 

човек? – Не го зная колко бе голям, но ръстът му трудно се определя. 

Аз ще кажа: За мене Той е Учител, за мене Той е големият работник в 

света. За мене Той е строител на новата духовна мисъл. 

Сега се обръщам към България и казвам: Малка и велика 

Българио! Ти имаш голям дял в това богато наследство. Казвам малка, 

защото ти сама измерваш своите граници. Казвам: велика си, но ти не 

знаеш защо си велика. В тебе се роди, живя и работи на твоята почва и 

условия Онзи, който посади семето на истинното Дърво на Живота. 

Той намери най-здравата почва да го посади, отдето никой не може да 

го изкорени и никой не може да злоупотреби с неговите плодове. 

Около това дърво се създаде велик оазис. Там идат и ще дохождат 

страдащи да утоляват жаждата си и да лекуват болките си. – Какво от 

това, едно дърво? България е пълна с дървета. – Но това са плодове, 

които не гният, които остават във вечността. И си мисля, ако ти, 

Българийо си определена да изиграеш ролята на Йосифа от Египет и 

при когото идваха гладни да вземат жито за цяла Юдея, не е ли велика 

твоята мисия? Да бъде благословено това дело! 

Сега завършвам пак с великите думи на Учителя, тихо изречени 

един-два дни преди заминаването му, които стенограф не хвана, но 

ехото отнесе далеч във вечността. Това бяха думите в, които ясно се 

чете за кого и за чия слава работи Учителя. 

„Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите 

Братя в Божията Любов!“ 
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5. МАРА БЕЛЧЕВА ЗА УЧИТЕЛЯ  
(Превод от есперанто) 

 

Виждайки за пръв път Учителя Дънов, той изглежда стар, със сива, 

почти бяла коса, надвесена над снежно бяла брада. Нежни кафяви очи, 

с дълбоко ,проникващ поглед гледат спокойно изпод сивите вежди. 

Челото му е израз на неговата мисъл. Правилен, добре оформен нос 

разкрива деликатни ноздри. Бихте казали, че ,тази бликаща живот 

одухотворена фигура, е послужила някога за модел на бронзовия Омир, 

който се пази във флорентинския музей между най-прочутите 

произведения на изкуството.  

Когато Учителя заговори, старецът изчезва. Музиката на неговото 

слово – ту бърз поток, слизаш надолу от величествените планински 

върхове, ту тихо разливаща се върху равнините – отнасяща върху 

крилата на своята симфония зародишите на злото. Къде сте сега вие – 

страдание, скръб, униние, старост, смърт! Едва са минали няколко 

минути откакто Той е заговорил, и ти си вече далеч някъде, отвъд 

пространство и време, в сферата на твоята душа. 

И ето, Той замлъква. От катедрата слиза човек със среден ръст, с 

хармонични движения. Ето го, че застава край вас със своето 

тъмносиньо, сиво или бяло облекло. И вие се питате: Той ли е 

наистина? Това ли е Той, Учителя? 

Неколцина от учениците му го последват до неговото скромно 

бяло жилище, с хубава градина, украсена с алени рози, в която се 

намират и няколко пчелни кошери. 

Мъже, жени, стари, млади, богати и бедни, от всички класи – 

негови ученици – непрекъснато посещават жилището му, като някои 

достигат само до прага и, получавайки мълчалив отговор на всички 

свои въпроси, доволни се връщат дома. Други, по-смели, очакват своя 
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ред и когато са вече влезли, те забравят защо са дошли, отхвърляйки 

далеч зад себе си дребнавите въпроси, които са ги измъчвали у дома 

им ден и нощ. Там, отнесени в друг един свят, тия въпроси един след 

друг отпадат – всичките са вече разрешени. Посетителите са сега 

високо над мислите, които ги измъчваха у дома им. 

Учителя лекува тялото чрез духа. Той препоръчва много ранните 

утринни слънчеви лъчи, а също и чистата вегетарианска храна. Такава 

вие ще видите и на неговата трапеза, край която винаги има гости, 

дошли отблизо и далече. След обеда Той разговаря с тях, разпитва ги 

за живота им и им дава необходимите съвети. Когато е сам в своята 

стая, Учителя свири на цигулка, а понякога и пее. Често Той прави това 

и пред своите ученици. Винаги бодър, Учителя обича екскурзиите и по 

всяко време води своите ученици из планините. Зиме посещават 

Витоша, а лете веднъж в годината се качват на Мусала /най-високия 

връх на Балканския полуостров, в планината Рила, висок над 3000 

метра/. 

Чрез тези чести екскурзии, както и чрез дълбокото дишане на 

чист въздух слабите заякват, болните оздравяват, мускулите на старите 

се засилват и те се подмладяват. 

Близо до София Братството притежава, върху едно възвишение, в 

своето имение – градина, заобиколена от три страни с борови дървета, 

от дето се разкрива величествената гледка на планините Витоша, Рила 

и Люлин. Наоколо са построени множество малки къщички, в, които 

живеят учениците. Сам Учителя има подобна къщичка, в която Той 

живее. На около житните полета са потънали в своите блянове. 

През цялата пролет тук идват пред изгрев слънце всички ученици. 

Те правят там своите ритмични упражнения, пеят своите песни, песни 

на Окултната школа, свирят на цигулка или на други инструменти, 

копаят обработваемата земя, насадена с различни растения, поливат 

цветните лехи. Някои седят на слънце, четат, учат, рисуват. Някои от 
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песните са композирани от самият Учител, като образци, някои от 

учениците -, музиканти върху основите на тези образци. Част от тези 

песни – образци са дадени от Учителя на някакъв древен, непознат 

език. Някой от учениците на Учителя – музиканти, поети, художници 

– въплътяват неговите идеи в музика, поезия и художество.  

Учителя прекарва много време сред своите ученици, както е 

правил някога Сократ. Задават му въпроси и Той отговаря. Учителя 

внася хармония в душите, отнасяйки ги върху крилата на своята Любов 

в най-възвишените сфери на Духа. Задават му най-разнообразни 

въпроси и Той отговаря с компетентност и дълбоко разбиране на 

нещата. Всички в Братството са жадни за знания и светлина.  

Освен беседите в неделните дни, които са достъпни за всички, 

един път в седмицата Учителя държи своите лекции пред Общия 

окултен клас, а също и пред специалния или младежки клас, в който 

участват главно студенти и изобщо учащи се. Първите Учителя учи да 

използват опитността, своята опитност, за реализиране на доброто, а 

вторите – да използват опитността на първите без да я повтарят и така 

да вървят напред.  

Учителя не се стреми към известност, не търси популярност. И 

въпреки това числото на неговите ученици е голямо, само в България 

те са около 40,000 души. А ученици на Учителя има и в много други 

страни на света. 

Ето няколко изказани от Него мисли: 

Изучи първо човешката душа, и тогава влез в Божествената 

Школа. Освободи се от егоизма. 

Оглашеният се мъчи, верующия бива изпитван, а ученикът 

винаги и навсякъде учи. 

Когато се откажете от себе си, тогава ще намерите своето истинско 

„Аз“. Когато обикнете Бога, ще намерите своето „Аз“. Само когато 
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заживеете в Космичната Любов, вие ще разберете тайната на тайните 

– истинската поезия и истинското изкуство. 

От Любовта пресича живота, от Мъдростта – светлината, а от 

Истината – свободата. 

Слънцето е най-добрият лекар и учител. Излъчвайте също така и 

вие светлина навсякъде. 

Вселената представлява едно цяло. 

Даже и животното е твой брат. 

Не лъжи, бъди смел, не убивай, вярвай! 

Учи се от природата. 

Душата, излязла чиста от ръцете на Твореца, след дълго 

странстване, ще застане гола пред Него, облечена само в своите 

добродетели. 

Бъди верен на Бога, на себе си и на своите ближни. 

Вярвай само в това, което си опитал. 

Няма нищо скрито. 

Живота трябва да се подобри първо в самия човек, а после отвън. 

Сигурността в живота ни се състои в това, да бъдем в постоянна връзка 

с Бога. 

Връзката ни с Бога, служенето на Бога, това е реализирането на 

добродетелите. 

Така говори Мъдрецът, Революционерът, Учителя на новия живот 

Петър Дънов, когото привържениците на старото ненавиждат, и когото 

неговите ученици, хората на новото, обожават. 

 

„Всяко Учение е истинско тогава, когато може да ни открие 

Божествения Свят с неговата форма, съдържание и смисъл.“ Учителя 

(Предговор към изданието на есперанто на беседата „Високият 

идеал“, Бургас, 1928, Библиотека „Нова култура“ № 1) 

Превод от есперанто: Марина Иванова 
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6. СТОЯН ВАТРАЛСКИ – КОИ И КАКВИ СА БЕЛИТЕ 
БРАТЯ – СТОЯН ВАТРАЛСКИ 

(Наблюдения и опит за преценка)4 

 

6.1. МОЕТО ГОСТУВАНЕ И ПЛЕН У БЕЛИТЕ БРАТЯ. 

 

От година на година все повече се говори за новото и бързо 

растящо у нас религиозно движение, последователите на което се 

наричат от народа „дъновисти“, а от самите тях и от съчувствениците 

им – окултисти или ученици на Бялото Братство. Говори се, и не може 

да не се говори. То е интересно, знаменателно и в някои отношения 

загадъчно явление. Интересно защото е оригинално, българско: 

основано и предвождано от българин, то проявява голяма 

жизнеспособност и клони да стане интернационално. Знаменателно, 

защото макар съвсем младо, едва 25 годишно, то вече брои на всички 

краища на България десетки хиляди ревностни последователи, които 

постоянно и с усилен темп се увеличават. Семето е прозябнало дори и 

отвъд пределите на малка България. А загадъчно го нарекох, защото 

увлечените в това движение предизвикват спрямо себе си между нас, 

българите, най-малко три различни становища и настроения: едни ги 

посрещат със зачудено любопитство; други с подозрение, страх и 

омраза; а трети – с надежда за удовлетворение глада и жаждата си за 

Богопознание. Първите смятат дъновистите за странни, непонятни и 

може би смахнати; вторите – за „опасни сектанти“, „нови богомили /в 

калугерско разбиране/; а третите за съвременните Божии люде, 

                                                 
4 Настоящото изложение е извлечено от три последователни статии от г-н Стоян 

Ватралски, поместени във в-к „Зорница“ (1926 г.), орган на Евангелските църкви в 

България. 
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истински християни, носители на здраве и спасение за днешния 

погиващ свят.  

Днес най-активни и гласовити са хората на второто становище. 

Насъсквани и предвождани от официалното духовенство, те 

прогласяват новото учение за деморализиращо и гибелно. Че то 

подкопавало устоите на народността, държавата, семейството и 

особено на черквата ... 

Кои и какви са тези загадъчни хора? Кое от трите спрямо тях 

становища е право? Как трябва да се отнасяме и справяме с тях? Да им 

се радваме ли или да им се боим? Да им съдействаме ли или да им се 

противопоставяме? Длъжност на българската публицистика е да 

отговори искрено и вещо на тези въпроси. 

 

Длъжност на всеки писател и общественик е да знае къде стои 

досежно тия хора и тяхното предизвикателно движение. Ето защо и аз 

пожелах да се запозная с тези наши странни сънародници. Исках да 

видя и да чуя също и техния Учител Дънов; и да схвана с какви идеи 

той борави и с какви учения той вдъхновява своите последователи. 

И тъй, въоръжен с Христовия ключ или душемер: „От плодовете 

/делата/ им ще ги познаете“, аз отидох на събора5 без всяко 

предубеждение, да видя и да науча, ако е възможно, самата истина. Е, 

научих ли я? Това ще си отговорите вие, моите четци. Аз само ще ви 

кажа какво видях и чух и как аз разбирам видяното и чуто. 

Беше август 26, към 17 часа, когато, поизпотени под силното 

слънце, стигнахме на „Баучер“, където, по случай годишния му събор, 

беше разположен лагера на Бялото Братство. Те наричат местността не 

„Баучер“, а „Изгрева“. 

                                                 
5 Става дума е за събора в София – 22 – 29 август, 1926 година. 



236 
 

Мястото, състоящо се от 14 декара, бе обградено с бодлива тел. 

Извън оградата, двама книжари разпрострели като на панаир за показ 

своите книги. По-нататък навалица любопитни надзъртат навътре и 

споделят своите впечатления. Двама конни стражари, разположени под 

сянка, срещу входа, стоят готови за възможна длъжност. А ври входа, 

отвътре, един човек прецежда влизащите. За пускане вътре трябвало 

парола или ходатайство на някой брат. Тъкмо когато един младеж 

протестираше че го не пускали вътре, приближихме се и ние. 

–  Какво желаете, моля? 

–  Искаме да влезем, канени сме. 

– Кой брат ви е канил? Имате ли тук някой познат? Казахме кой. 

Изпратиха да го повикат. В пет минути, ето го, бърза. Прие ни 

приветливо. Последвахме го навътре. 

В миг се намерихме в една от природата украсена, а от хората 

твърде оживена местност. Бяхме на широка поляна, заобиколена, освен 

откъм юг, с иглолистна гора. Из бориките имаше пътеки и скамейки за 

сядане. Вляво, откъм изток и югоизток, се прозираха през гората 

множество палатки. Далеч откъм юг теглеха погледа величествените 

върхове на Витоша, дето се белееше последната останка сняг. А в 

полите на планината, из зелени кичури, надзъртаха с. Драгалевци и 

Драгалевския манастир; още по към изток селата Симеоново, 

Дървеница, Горубляне, Герман и Искърския просек при Панчарево.  

Но кой ще ти гледа сега тия природни омайности? Ние сме дошли 

да видим тия приказни хора, тия странни или страшни хора, 

дъновистите. А те бяха пред нас или около нас. Казаха ни, че на събора 

им има около 1400 души. Едни седяха по пейките или под дърветата на 

сянка. Едни четяха, други с молив в ръце пишеха, трети спокойно 

разговаряха. Една голяма група слушаше разискванията на не знам що 

си от общ засягащ ги интерес. Други се занимаваха или почиваха из 
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палатките. А още други, където се намирахме и ние, било единично, 

било на двойки или тройки, се разхождаха, приказвайки си по 

широката поляна. Поведоха ни да ни запознават: „Брат В.“, „сестра X.“. 

Срещнахме и познати. 

По външен изглед, хора като хора, граждани и селяни. Но пак 

имаше очебийна разлика. У жените липсваха къси рокли, рязани коси, 

деколтирани гърди, напудрени и боядисани лица. Като че ли модната 

мода тук е обгорели от слънцето лица. Вместо модни шапки, всякъде 

личаха бели пребрадки. У много мъже липсваха колосани яки, тези 

модни халки на западната цивилизация. Голямо множество бяха 

облечени в бели дрехи, внушавайки и оправдавайки идеята Бяло 

Братство. Хубаво име, хубав символ и лесно изразим външно, ала не 

тъй лесно осъществим вътрешно. Как можем позна бяла ли е на еди 

кого душата? Отчасти по носията и думите; повече по лицето и очите; 

а най-вече по обноските и делата /при условие че са искрени/. 

Срещнахме и двама познати, бивши евангелисти. Между тях 

сестра X. С., една американка. И тя носеше бяла пребрадка. Щастлива в 

новата си вяра, тя изведнъж почна на английски да ми проповядва. 

Както всички, тя с особен жар говореше за Учителя. Дънов. Между тях 

няма друго име, освен „Учителя“. 

 – Ах, господин Ватралски, вие трябва да го чуете как говори. Аз 

съм американка. Слушала съм велики проповедници. Но като Учителя 

– никого, никъде. Аз му дължа живота си. Неговото учение ме спаси и 

телесно и душевно. 

Ударя час за вечеря. Поканиха ни на трапезата. По-право на една 

от трапезите. Защото, разбира се, хиляда души не могат да се хранят 

на една трапеза. Та имаше /не броих колко са/ : варненска за варненци, 

търновска за търновци и пр. Нас настаниха на пловдивската. Поканени 

любезно, седнахме, както всички, на постлани черджета. Свирна тръба 
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за молитва. Всички стават на крака. Станахме и ние. А хилядното 

множество като един човек изрече: 

– Няма Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов! 

С това се свърши тази паметна за нас вечеря с Белите Братя След 

вечерята полковник В. ме разведе да разгледам лагера. Всякъде, из 

палатки и дворища, цареше чуден ред и образцова чистота. Да не 

вярваш из очите си че си в България. Тези повече от хиляда души, от 

всички възрасти и класи, живели тук денонощно близо седмица, а 

никъде нямаше ни мирис, ни смет, ни хвърлена помия, ни люспа, ни 

кора от плод; никъде късче хартия. 

Който е виждал български лагер или дружина по екскурзия само 

за един ден, мъчно ще повярва възможността на това, което в лагера на 

дъновистите е хубав факт. Тоя ред и чистота свидетелстваха, както ни 

казваше брат В., за присъствието не само на дисциплина, но че в тия 

хора имаше и високо съзнание. Съзнание тъй желано, и тъй рядко у 

нас... 

Мръкваше се и аз тръгнах с моя другар да си отида. Но приятелите 

дъновисти ме поканиха да пренощувам у тях, та да видя на другия ден 

упражненията им при изгрев слънце. Още по-лесно ме склониха, като 

узнаха че щяло да има беседа от Учителя им, когото аз никога не бях 

слушал в публична реч. 

А Петър Дънов, създател, водител и душа на това оригинално и 

грандиозно движение, струваше си да бъде слушан и, ако е възможно, 

преценен. Аз ще се опитам да предам впечатленията си за него по-

после. А сега ще кажа само следното. Аз най – напред го съгледах при 

една от трапезите, около пет метра откъдето седях. Дънов заемаше 

тихо, недемонстративно, своя авторитетен трон. Той седеше върху бяла 

възглавничка на бяло столче, когато всички ние седяхме на тревата или 

на постлани черджета. Макар безгласен, Той беше средоточие на 
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всички погледи и внимание. Екзалтирани жени стоят около него и с 

тихо благоговение и нежни ръце му услужват с умиление и 

страхопочитание. Те не искат да знаят кой ги гледа и какво мисли за 

тях. Те смятат това не труд, а висока и свещена привилегия. 

Мъже и жени говорят за Учителя с фанатична преданост и сляпа 

вяра и гледат на Него като на властна сила, свърхчовешка и 

свръхземна. По негова заповед или позволение, или заради него, 

половината от белите братя и сестри биха отишли на мъченичество, 

като първите християни; и биха отишли с песни. Всички за всичко се 

допитват до него. И когато го питат или се сбогуват с него, 

благоговейно му целуват десницата. Според „Църковен вестник“ в 

България имало 15,000 дъновисти. Според други, от 40,000 нагоре. Тъй 

щото, подир Светия синод, г. Дънов брои най-много последователи в 

България. И то с авторитет, какъвто Синодът никога не е имал... 

 

6.2. МОЛИТВЕНО ТЪРЖЕСТВО ПРЕД ИЗГРЕВ СЛЪНЦЕ. 

 

Моите любезни гостоприемци бяха семейства зап. полковник В. и 

инженер С., наричани в това общество: брат В. и брат С. Те и мен тук 

наричаха и третираха като брат. Званията „брат“ и „сестра“, докато са 

нови и пресни, са наистина мили и топлят сърцето. Сладка е мисълта, 

че сме деца на Бога; следователно, братя и сестри. Помня колко хубаво 

ми се видя това, когато преди години за пръв път чух методистите да 

се здрависват и наричат така. Но уви, аз доживях да науча, че кога 

изфиряса чувството, когато изчезне братствеността на дело, същите 

думи стават баят, банални, и нещо по-грозно от гавра. Дано Белите 

братя и сестри никога не изпитат това душевно огорчение и 

разочарование. 
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Както ми бяха известили още от вечерта, всички станахме рано, 

към 4 часа. Набързо се облякохме, поизмихме се и се отправихме за  

сборището сред лагери. Беше хубава нощ, обещаваща ясен летен ден. 

Месечината грееше приветно, звездите почваха да бледнеят пред 

пукващата се зора, която бе обявена от Зорницата, блестяща една 

копраля над хоризонта. 

Когато малко подир 4.30 ч. стигнахме голямата сред лагера поляна, 

аз бях изненадан от неочаквана гледка. Може би по-право е да кажа: 

моите изненади започнаха усилено де се нижат. Там ние заварихме 

може би до 500 мъже и жени, а други едновременно с нас прииждаха на 

групи и тихичко заемаха местата си в стройни редове, и то без никакъв 

видим или гласен разпоредител; и че там владееше невъобразима за 

такова множество пълна, тайнствена тишина. Сякаш че това 

множество седеше със страхопочитание пред някое живо божество в 

тайнствен някакъв храм. Тук личаха набожно благоговение, 

безупречна дисциплина и чуден ред, на които един соколски вожд, 

един параден генерал би завидял. Редът беше тъй правилен, щото от 

дето и да погледне човек, виждаха се прави редици от човеци, 

поединично отстоящи равномерно на два метра един от друг. Мъжете, 

гологлави, стояха отдясно, а жените, в пребрадките си, побеляваха 

лявата половина на поляната. Всички с лице към изток, стояха прави, 

неподвижни и безмълвни като статуи. 

Изненадан и трогнат от грандиозната пред мене гледка, аз 

напразно търсех с око оня, който е пружина и душа на този народ. 

Затова попитах тихо на английски брат С. : 

– Къде е г-н Дънов? 

– Той още не е тук, отговори С., но е вече време да пристигне. Той 

идва точно навреме, излизащ измежду боровете пред нас. Натам 

именно бяха обърнати в сериозен взор всички лица. Пред нас с потайна 

тържественост се издигаха замъглени в утринната дрезгавина 
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стройните борики. Над тях трепетно бледнееше зорницата, готова да 

избяга от ослепителния рефлектор на Аврора – когато един невидим, 

спокоен глас отпред наруши получасовата тишина. /Както разбрах 

сетне, това било гласът на неусетно пристигналия вожд/. Минутно 

гласът на бр. С. /гръмогласно, за да се чуе от цялата фаланга/ повтори 

произнесените от Учителя думи: 

–  Благославяй, душе моя, Господа! 

Тогава се разигра една част от драматичната, невъзможна за 

описване сцена, която не се подава на изказване; но която може до 

разплаче от радостно умиление един архангел. Дължимо може би на 

ранното утро, на горската под небесния свод обстановка, на 

хилядогласния хор от клеветени и угрозявани люде – не зная на какво 

се дължи: но ефекта на изпетия псалом бе за мен несравним, освен с 

апокалиптичните сцени от Откровението на Йоана. Никаква 

тържествена литургия не може да се сравни за минута с това тържество 

в неръкотворния храм в подножието на Витоша. 

В миг песента се поде от хиляди гърла с такава трогателна ревност, 

и хармонични повторения, докато се разлюля гората и душата на всеки 

духовно неатрофиран човек. 

А думите, които тъй тържествено се пееха, бяха следните: 

  

Благославяй, душе моя, Господа.  

      Не забравяй всите Му милости!  

      Не забравяй всите Му благости!  

      Не забравяй всите Му добрини! 

 Не забравяй милостта Му,  

      не забравяй благостта Му, 

      не забравяй обичта Му,  

      не забравяй любовта Му! 
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Последните четири реда се повтаряха три пъти: първият път 

силно, вторият път тихо, третият път много тихо. 

След това започнаха седемте физически упражнения, които се 

изразяваха с разни телесни пози и движения: с главата, ръцете, 

краката, но и с цялото тяло, като следваха сякаш автоматично Учителя, 

който седеше пред тях и сам, с чудна ловкост за възрастта му, правеше 

едновременно същите. След шестото упражнение се зададе слънцето. 

С появата на крайчеца на светлото кръжило, множеството се раздвижи, 

заловиха се за ръце като хоро, та образуваха седем хармонични или 

концентрични кръга: петте вътрешни кръга от жените, а двата външни 

от мъжете. И всички заедно запяха:  

 

„Изгрява Слънцето, 

 праща светлина,  

 носи радост за живота тя“. 

 

От друга песен, която пяха, схванах тия думи:  

„Мисли, право мисли! 

 Свещени мисли за живота ти крепи...“ 

 

Аз имах случай, доколкото е възможно за един ден, да се запозная 

с членовете на това загадъчно братствено движение... От гледище 

религиозно, те произхождат от толстоистки и протестантски среди; ала 

най – много измежду православните; от наше гледище народностно, 

както и самият им Учител, те са чисти българи. Има по един или двама 

от други народности: евреи, руси, един италианец, една американка; 

но преобладаващото множество са българи от всички части на 

България, Тракия и Македония. От гледище съсловно и обществено, 

това са наши съграждани и съселяни: учени и прости, учители и 
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студенти, адвокати и чиновници, търговци и военни. Има и висшисти, 

както и от всяка степен на култура. Ала болшинството ми се видяха 

като хора на средната класа: еснафи или „малоимотни“, както биха ги 

нарекли социалистите. А от гледище психично и характерно: те са 

съзнателни, дисциплинирани, любознателни, набожни и, както всички 

нововерци, високонравствени. Ето, това е най-важното, може би трябва 

да кажа най-бялото нещо, което видях у белите братя. 

Аз говорих с много от тях частно и внимателно ги наблюдавах и 

на беседите, които заедно слушахме на Изгрева. 

След закуска, на която се повториха сцените на вечерята, аз с 

нетърпение очаквах беседата, където можах да видя и чуя Дънов в 

непосредствени обръщения към неговите последователи. 

Към 10 часа, към източната страна на поляната се появи подвижна 

дъсчена платформа или площадка, издигната около метър и половина 

над земята. Платформата бе добре засенчена и постлана с килимче. На 

килима имаше стол, пред стола маса, а на масата – Библия. Всички се 

стекохме там и насядахме пред естрадата на тревата в полумесец. 

Жените, както обикновено, носеха белите си пребрадки. А мъжете, 

макар слънцето да печеше силно, почти всички бяха без шапки. Всички 

с очакване гледахме празната платформа. Изведнъж всички се 

изправят на крака. Значи – Учителя иде. И всички стоят, докато той 

бавно стига стъпалата, изкачва се на естрадата и сяда. Тогава едва сядат 

и те. 

Г-н Дънов чете и проповядва седешком, без какви и да е писмени 

бележки; и чете с увеличително стъкло /леща или лупа/. Оная утрин 

той говори повече от час, но макар слънцето да печеше силно, та 

мнозина бяхме в пот, никой не се помръдна от мястото си. Преди да 

почне да говори, както и след като свърши, имаше песен и молитва, в 
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които участваха всички. Музиката им е особена, за качествата на която 

не съм компетентен да дам мнение. 

Хор нямаше, нито музикален инструмент да води пеенето. Но те 

пееха въодушевено, с победна вяра и радостен екстаз. Техния особен 

начин да преповтарят части от строфата, въздейства упоително и 

увеличава заразителността на новата вяра. Интересни бяха тези 

нововерци да ги наблюдава човек по-отблизо и като слушателство. 

Мнозина от възрастните хора имаха бледи, делнични лица, тъй да се 

каже. Това бяха усърдни, решителни лица, лица на духовни 

подвижници. Тяхната пълна вяра и преданост към Учителя се четеше 

по лицата им. Две са отличителните черти на Белите братя: лоялна, 

беззаветна преданост, заедно с благоговейно доверие към Учителя им 

и братствени, любезни обноски помежду им. Първото, по своята голяма 

сила, изненадва, второто, по своята морална хубост, плени. Гибон и 

всички историци свидетелстват, че това бяха отличителните черти на 

първите християни; и че тези именно качества им дадоха победата над 

всякакви неприятели от тогавашния свят и култура. Културният, било 

елин било римлянин, гледаше на тях отвисоко, с презрение или 

насмешка. Ала общелюдието, изморено от себеубийствените ежби и 

омраза, при вида на християните казваше: 

– Я вижте как се обичат помежду си! И един по един се прилепваха 

към тях. 

Вие, които се чудите или питате, защо дъновистите напредват, 

по-добре се запитайте: днес няма ли нужда или жажда за братствен 

живот? 

Ето, това са, в бегли черти, Белите братя, дъновистите. Хора 

усърдни, които гладуват и жадуват за правдата, които копнеят за 

„братство – единство“. Пластични души, които са пияни от виното на 

едно ново – старо – ново учение на братолюбието. 
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За Дънов този хиляден свят, както и хиляди други в България, 

които не са могли да дойдат на събора, са пластични души, гъвкава 

глина в ръцете на Грънчаря – Учител да прави с нея каквито си ще 

съдове. И той изглежда че не е злоупотребил със своя небесен мандат. 

Създал е от тях честни люде. Искате пример? Ето го. В лагера „Изгрева“ 

имаше до едно дърво поставен един сандък или долап, наричан 

„пощата“. Всеки изгубен предмет, от игла до часовник, се подирваше и 

намираше там, защото, който намереше нещо чуждо, там, на „пощата“ 

го оставяше. И нищо, казаха ми, през всичкото време на събора не се 

изгуби. Е, четецо мой, така ли е на вашия събор, пазар, панаир? Така 

ли е по вашето село? Тези хорица, невероятни българи, не само не 

крадат, но си дават труд да търсят стопанина на каквото намерят 

чуждо. Това не е ли чудо? 

Честни люде, честни българи. Това е чудо и истинско благодеяние. 

„Честният човек – казва английският поет – е най-благородното, 

излязло от ръката на Бога сьздание“. А човекът, който посредничи да 

създава от крадеца честен човек; от паразита – производител; от 

алкохолика – трезвеник; от кръвника – братолюбец; от бюрократа – 

служител, е велик обществен благодетел. 

Прочее, кой и какъв е този чудотворец на двадесетия век? 

 

6.3. ДЪНОВ. 

 

Кой човек е велик? Как се мери величието на човека? 

Как се знае размера на една планина? – По височината, ширината 

и простора ѝ. Как се определя величината на една река? – По 

дълбочината, ширината и дължината ѝ. 
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Как се мери величието на човека? – По обема на постиженията му, 

по обсега по време и пространство на идеите му, по простора в света 

на влиянието му. 

А по мярката на този мащаб, кой е най-великият в историята 

българин? – Крум? Симеон? Асен II ? Св. Кирил? Отец Паисий? Ботев? 

Стамболов? Иван Вазов? – Не, нито един от тях. 

Най-великият българин е бил и е поп Богомил. Той единствен 

между нашето племе с кваса на своето жизнедавно учение е внесъл 

ценен принос в съкровищницата на световната култура. Като 

реформатор, поп Богомил беше предтеча, беше Йоан Кръстител на 

всички велики реформатори, с които цивилизацията се гордее днес. 

От своя народ, благодарение на злочестото византийско влияние, 

тоя великан е нещо повече от отречен. Нещо по-срамно от забравен. 

Англосаксите величаят Уйклифа, Швейцария слави Калвина, Германия 

се гордее с Лютера, Чехия, макар католишка, милее и славослови Ян 

Хуса. А България – както еврейството по отношение на Исуса – 

продължава да клейми и да се срамува от великия си реформатор – поп 

Богомила.  

Господа български историци – към истинските се обръщам – до 

кога ще се водите по черната раса? Докога ще се държите за тях като 

сополиви деца за полата на майка си? 

Поп Богомил трябва да се възкреси от гроба на забвението. Той 

трябва един ден да има паметник по-великолепен и от оня на Цар – 

Освободител. Защото поп Богомил, тоя наш Ян Хус, изгорен върху 

кладата на византийските клевети, е чест и слава за българското име.  

Най-чудното и най-интересното у Белите братя е техният Учител 

Дънов, основател, глава, душа и живот на това загадъчно и интересно 

движение. 
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Отдето и да го гледаш, това е бележит човек. Един – единствен, с 

празни ръце, без приятели, без богатство, без издръжка, без звънко 

име, без високо положение, без обществено влияние, той днес, след 25 

годишен проповеднически труд, се радва на постижения, на които и 

най-успешният му съвременник може да позавиди. Днес Дънов има и 

приятели, и средства и завидно име, и е обожаваният вожд на десетки 

хиляди хора от всяка възраст и съсловие. И при това, бъдещето му 

обещава несравнено повече. Защото делото му има някои изгледи за 

дълговечност, макар и да е сега в самото си начало. Сигурно това е 

българин от рода на необикновените, а може би и от размера на 

великаните. Това е човек и нещо плюс. Дънов, по всичко изглежда, е от 

ония редки исторически личности, които, поради изненадващите си 

постижения, още приживе стават легендарни; изпърво за своите 

приближени, после почти за всички. 

Като съдим апостериорно, от неговите удивителни постижения: 

не само числеността на неговите обожатели и жизнеността на 

движението му, но и силата му да изменява благотворно човешкия 

характер, от една страна; а от друга: обаянието на личността му върху 

неговите последователи: Дънов е религиозен гений, един от 

историчните духовни, може би мирови Учители. Един от ония 

полуисторични, полулегендарни личности, които на верски език се 

наричат Божии Пратеници: пророк, ясновидец, Кришна, Махатма, баб 

и др., а на съвременен научен език – религиозен гений. 

Дънов аз видях, както казах, най-първо на вечерята, а после го 

видях като слушател на две негови беседи. Той е човек среден на ръст, 

на около 67 години, с пълна бяла брада, прошарени вежди, кестенява, 

изобилна и подрязана до раменете коса. Изпито мургаво лице, 

внушаващи средновековния отшелник или индийския йога, върху 

постройката на калено, здраво тяло. Лицето му внушава силна воля и 
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железни нерви, а изпод дългите вежди, полуприкрито, гледат две уж 

равнодушни очи; но всъщност те те гледат изпитателно, за да те теглят 

на тънка терезия. Наметни му една индийска туника, и той е цял 

факир. Ала г. Дънов не ходи бос и полугол като факирите. Напротив, в 

заключение на яката   и вратовръзката, той е добре облечен по 

европейски. 

Като събеседник, Дънов се скъпи с думите си. Говори късо, мудно 

и отмерено. Ала в публична реч той се съживява и далече не е 

тежкоезичен. Като оратор той не е блестящ, лиричен ум. Не е 

красноречив, не е академичен. Ала той е оригинален: добре начетен в 

индийските и християнски писания, той притежава голям склад на 

мисли и легенди на религиозната книжнина и философия. И, както 

видяхме, владее общелюдието с голяма сила. С почти неотразим 

авторитет. Никой папа, никой Демостен в това не го е надминал. За 

последователите му буквално: „Никой човек не е говорил както този 

човек говори“ – с власт и сила; а не „като книжниците и фарисеите“. Не 

като кардиналите, владиците, пасторите, със зазубрени по угодата на 

времето легалности... 

Петър Дънов е по плът син на варненския поп Константин 

Дъновски, а по дух потомък на скандинавеца Сведенборг и брат или 

братовчед на индуса Ганди. С изключение на около седем години, 

прекарани в Америка, той е прекарал живота си в България. Той е учил 

във варненските училища и гимназия, свършил американското в 

Свищов училище, следвал ала не свършил по медицина и богословие 

в Бостънския университет, Съединените щати, и продължил 

самообразованието си във великия Университет на живота. В него той 

и учи и преподава и до ден днешен. И в тоя Университет той е сега 

професор с небесна диплома, според някои, на няколко десетки хиляди 

мъже, жени и деца. Ала каквото и да мислим за дипломата на професор 



249 
 

Дънов, никой, никъде не е имал по-прилежни, по-предани на уроците 

си ученици. 

Аз обаче няма да пиша биографията на Учителя на Бялото 

братство. Неговият биограф не е още роден. Той ще пише за живота, 

дейността и учението му в няколко тома, някога през двадесет и първия 

век, когато България ще отпразнува стогодишнината от смъртта на 

великия български реформатор. 

Не е още време да се рисуват душевния му и историчния му 

портрети. Аз виждам и драсвам само няколко ясни контури на чудатия 

Учител; контури, на които нашето сприхаво поколение може само 

гузно да се усмихва или жлъчно да се ядосва. Макар и да не може 

предказно да се говори с конкретни подробности, аз в перспектива 

виждам /или ако щете струва ми се че виждам/ няколко грандиозни 

постижения и отлики на тоя дивен българин, на чиято слава и величие 

славим царе и велики завоеватели в бъдеще ще завиждат. Аз рискувам 

предсказанието с други думи, че мястото на Учителя Дънов в 

историчната Валхала е много по-почтено и по-сигурно от тяхното. 

Две неща, създадени от самия него, издигат Учителя на Белите 

братя до български фактор от исторично значение: първо, неговото 

силно прехватливо учение; второ, неговите добри и предани нему 

ученици. 

За мирогледа и учението на Дънов аз сравнително малко зная. 

Ала от това, което чух и узнах, няма нищо, което да е непримиримо с 

Христовото учение. Всъщност, аз го намирам много по – християнско, 

отколкото, поради слухове, очаквах. Ядката на системата е: Любов, 

Мъдрост и Истина. Това  „ново учение“ е древно като планините и 

чисто като светлината – а при това не по-малко християнско. И от този 

център извират чудесно възвишени морални наставления. Кой 

свещеник, например, на коя църква, е дал на своето паство по-
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възвишен и по-християнски лозунг от тазгодишния на 

белобратчиците, който вече цитирах: 

„Верен, истинен, чист и благ всякога бъди“. 

Друго съображение, което го прави фактор от исторично и 

обществено значение е: плода на влиянието и учението му: характера 

на неговите умножаващи се последователи. Това са, както вече ги 

описах, съзнателни и дисциплинирани граждани, по – морални и 

братствени от всяко в нашата страна общество. Това са хора, които аз 

бах обичал да имам за съседи; пасторът за свое паство; владиката за 

енориаши; властника за управляеми; държавника за сънародници; 

търговеца, лекаря и адвоката за клиенти; и всеки добър българин за 

съграждани и съседи. Само глупавият невежа би бил на противно 

мнение и само престъпният би ги мразил, преследвал и наричал 

„опасни“. 

Все така, това е убеждението на неговите предани последователи, 

че той е епохална и историческа личност, затова те не го наричат „дядо 

Дънов“ или „господин Дънов“, а – Учителя. Учителя с главно „У“ – един 

и несравним на земята. И с право. Защото, доколкото знаем, той е 

несравним с никой свой съвременник, освен с Махатма Ганди.  

Нито е потребно човек да бъде дъновист, за да види, че Дънов е 

вече човек историчен; издигнат до недосегаема неувредимост. От 

света, от когото и да било, той е вече неуязвим. Гонение от пътя му 

няма да го отклони. Смърт делото му няма да спре. Насилствена смърт 

само би го засилила и ускорила. Българинът, господин Петър Дънов, 

не е вече ни „Петър“ ни „господин“. Той е Дънов – предмет на 

историята за критика и славословие. /А той ще вкуси изобилно и от 

двете/. 

И неговото велико дело, което като пристигаща Пролет, в сърцето 

си носи пъпките на живота, а на челото си зората на утрешния ден – 
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историчното братско движение, на което той е родител, глава и душа, 

ще отнесе името му над всяко българско име, до краищата на света. 

България е дала досега, както казах, един само реформатор, чието 

дело, отхвърлено у дома му, преобрази и издигна до първенствуващи 

в света сили Германия, Англия и Америка: страните, които го приеха и 

доразвиха. Ако днешната реформа вземе същия ход, същия път, тя ще 

има, на по-висок етап, подобни последици и постижения. Такова е 

последствието на всяка жизнена истина. Народ, който я приеме и 

доразвие, ще се издигне; народ, който я отхвърли, ще изпадне на долно 

стъпало – и ще лае на месечина против „великите сили“: т. е. против 

издигнатите чрез истината. Бялото Братство е пиле, излюпено из 

черупките на християнските догми, и с освободените си и засилени 

криле, то негли ще ускори хода на България към Божието на земята 

Царство. 

Обвиняват го, че Дънов казал, че е превъплътен Христос. Аз не 

чух, нито съм чел той да твърди подобно нещо. Ала ако аз вярвах в 

прераждане, щях да кажа, че той е превъплътен поп Богомил, оня 

религиозен гений от преди хиляда години, чийто живот, чрез учението 

му, пробуди и прероди, въпреки кървави гонения, Западния свят. 

Враговете на Белите братя, наричайки ги „новите богомили“, 

безсъзнателно пророчестват за тяхното велико и благотворно 

историческо предназначение. Защото древните богомили – наричани 

в Германия катари, в Италия патарени, в Англия лоларди, във Франция 

албигойци и „българска вяра“ – бидейки будители преди Ренесанса и 

реформатори преди Реформацията, дадоха най– големия в историята 

тласък на света към култура и възход. Прочие, ако това несъзнателно 

пророчество се изпълни, България, чрез Белите братя, ще има голям 

дял в реализирането на Божието Царство. 
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Доказателство, че Дънов, както и сам изрично заявява, служи на 

Божието Царство; ей, на Христовото Царство, е за мен това че: то 

„изпъжда бесове“. От това доказателство по-добро не може да бъде. Той 

сигурно изпъжда бесове. Освен женските бесовчета, за които писах, – 

измежду неговите последователи Той е изгонил бесовете на злобата, 

омразата, хищността, отмъщението, алкохола, никотина, атеизма, 

недоверието, материализма и други от същия легион бесове. 

Господа черковници, макар и да не следва вас, недейте му 

запрещава. На добрите от вас той е мощен сътрудник за възобновление 

и направление на живота. А на злите и невежите той несъмнено пречи. 

Но напусто ще си хабите барута и едните и другите. Не можете го 

увреди. Ако го убиете, само ще го уж увенчаете с мъченичество; ще 

окървавите себе си и ще засилите делото му. Но няма да го спрете. 

Затова аз казвам с думите на Оногова, с чието име обичаме всички да 

се кичим: „Недейте му запрещава... Понеже всеки, който не е против 

нас, е откъм нас“. 

Стоян К. Ватралски, София, Красно село  

 

6.4. БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ. 

 

1. Колко ценен е животът и колко свещени са усилията на душата 

да се сгрее на огъня на светлата Вселенска Душа! Колко радостен е 

духът, че може да черпи топлина направо от огнището на Всемирния 

Дух! Колко велики са моментите, които преживяваме: край на старото 

и начало на новото. 

Вий сте частици от запаления Огън, който стопля света; 

благодарение на който може да живее, да се запази и да напредва 

светът. Вий сте надеждата на утрешния ден, когато сияйно слънце ще 

изгрее над цялата земя, прогонвайки мрачините на нощта. Радостна е 
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безкрайно душата ми, че можахте да запазите през толкова изпитания 

малкото свещено пламъче, което утре ще се разгори в голям огън, 

който ще стопли цялата земя. 

Ние ценим делото ви, наблюдаваме усилията ви и сме неотменно 

с вас и зад вас. Затова изхвърлете от душата си всяко съмнение и 

укрепявайте в себе си живата вяра в доброто: негов е утрешният ден, 

всяка стъпка ни приближава към него – колесницата на живота не ще 

се повърне назад!... Идват дни, когато Духът ще нарежда порядъка на 

цялата земя и когато хората и народите на цялото човечество ще запеят 

купно великата Хармония на Любовта. 

Затова изучавайте правилата на Духа. Те са безпощадни към 

колебанието и двойствеността, затова бъдете изцяло техни служители 

и издигнете високо знамето на Правдата. Може би в ума ви ще изпъкне 

мисълта: постижимо ли е да се запазим винаги будни – да долавяме 

винаги Божията мисъл? – Да, това е постижимо, то е доказано и 

засвидетелствано с живота, с усилията и с кръвта на хилядите, които 

преди вас бяха проводници на Божественото вдъхновение. Ще 

отворите душите си, сърцата си и умовете си и небесният извор ще 

протече през вас. С поглед отправен напред и нагоре, вървете по тоя 

път и вие ще бъдете достойни ратници от светлото Христово Войнство. 

Устремът към Великото Дело, което сте прегърнали, не е само 

чувство, не е само временно възхищение: той ви води към посвещение 

в тайните на Духа. И целта на това посвещение е да направи душата 

ви прозрачна призма за лъчите на Божествената светлина. Да станете 

проводници на Божествената красота, проводници на Божествената 

Истина и Любов. 

Не се страхувайте от препятствията, които ежедневният живот ви 

поставя, днес светът е изложен на пожар! Целта на този пожар обаче е: 

да изгори непотребното, низкото, грешното, подлото. От всичко, което 
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става, вие трябва само да вземате поука. Няма обаче време за 

събитията, които стават отвън. Не се тревожете и не се спъвайте от тях. 

Защото най – великото събитие за вас е да станете проводници на 

Божествената светлина. За него, за това събитие, не ще се пише по 

вестниците, нито ще го узнаят по четирите краища на земята. То е 

толкова велико, че може да стане само в тишината. Както всички 

велики събития: 

Бурите и ветровете обаче ще отлитнат, но земята на 

благословението ще пребъде. Бъдете верни пазители на това, което ви 

е поверено, защото безброй очи от други светове са отправени към вас: 

идва времето на най-великото, на истински великото събитие: да се 

установи Божият порядък на тази земя. Безброй светли същества, 

изпълнени със сила и власт, с мъдрост и любов, с истина и светлина, 

работят за идването на този порядък. Вие ще бъдете само техни 

проводници и помощници. 

Велика е ролята на малка България за идването на Новия Ден за 

човечеството. Велико е вашето Ръководство, което вие никога не трябва 

да огорчавате, а трябва винаги да бъдете готови да слагате по малко 

съчки на Божественото огнище, за да не изгасне никога Свещеният 

Огън, който е запален тук и който ще обгърне цялата земя, ще 

вдъхнови и възпламени за нов живот цялото човечество. 

Безброй големи и силни неща на днешния ден ще отминат без 

следа, земните величия, чието обаяние днес пълни света, ще бъдат 

забравени, от техните дела не ще остане нищо, освен, може би, само 

позорни съсипни, но Светлината, която изгря над тебе, Българино, и 

която днес никой не вижда, дори и твоите собствени чада, вечно ще 

свети по цялата земя, ще озарява и ще вдъхновява човечеството. 

Затова вий, младите, които сте пробудени днес, слушайте гласа на 

Учителя, защото Божественото Слово, което излиза от неговата уста, 
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ще стане насъщния хляб за бъдещите, които идват след вас, по всички 

кътища на света.  

Българино! Не огорчавай Божественото ръководство, което 

благоволи да се изяви към теб. Не ставай плячка на малодушие, 

безверие и съмнение, но бъди положителен във вярата си в бъдещето. 

Помни, че Божията нога е стъпила на твоята земя, затова върви по пътя 

на Доброто и знай, че никакви вражески сили не ще могат да те 

засегнат. 

Хубава родна земьо, осияна от светлите Божии лъчи, вий, китни 

върхове, от които се разнася сутрин чудния химн на Слънцето, вий, 

изобилни извори, от които шепне нежно, тихо и сладко Божията душа, 

във тебе, о земьо, благоволи Всемирният дух да се всели. Възраствай 

семената, разцъфтявай долините, украсявай плодовете, защото в тебе 

са дошли да работят Силите на Светлината. Рано е още човешкият ум 

да разбере безграничното могъщество, безграничното величие и 

красота на Божията благодат, която се излива над теб, о родна земьо! 

Вий, малцината, чиито очи са отворени, свято пазете заветите на 

Учителя, хранете душите си с плодовете на Светлината, носете даром 

и даром раздавайте Небесния Хляб по четирите страни на света. Изгря 

веч Светлината! Близко е денят, в който очите на всички люде и народи 

ще се обърнат към нея! 

 

2. Само Истината ще ви направи свободни. Истината ще ви 

направи безсмъртни. 

Що е Истина? – Истината подразбира красотата на човешката 

душа. Истина е, че ти си обект на една висша Справедливост, в която 

можеш да откриеш и съзерцаваш Първичното Начало. Истина е, че ти 

съществуваш като една вечна, безсмъртна Реалност – ти трептиш в 

безграничната Симфония на Всемира като една самостоятелна нота, 
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която никога не ще се изгуби, защото нейното изчезване би нарушило 

цялата вселенска хармония. Истина е че ти си една велика възможност 

и извън тебе всичко би било небитие. 

Що е Истина? – Истина е, че съществуват слънца и планети, 

изпълнени с велик и красив живот – изпълнени с най – възвишена 

мисъл, поезия, музика, знания и любов. Истина е, че съществува свят 

на „чудесата“. Истина е , че съществува свят на душата. Истина е , че 

съществува Божествен свят.  

Що е Истина? – Ти и Небето сте едно. Възможностите на Небето 

са твои възможности. Небето е в тебе – в твоята душа. Истина е, че ти 

си тъй – реален, както е реален Всемира. Истина е, че ти си тъй 

безсмъртен, както е безсмъртен Всемира. Истина е, че животът, който 

те изпълва, по естеството си е един и същ с живота на боговете. 

И тогава, що е Истина? 

Тя е без начало и без край. От света на Истината си започнал, и в 

света на Истината ще живееш. Обичай живота на Истината, защото той 

е храна за душата ти. Бъди чист като адептите на Истината, защото те 

са първите лъчи, които събудиха струните на душата ти. Те са първият 

пламък, който запали духовния огън в тебе. Обичай ги, защото те носят 

в себе си богатствата на Любовта. Приеми ги, дай им добър прием и 

нека те винаги бъдат твои невидими спътници, защото дълъг път те 

чака: тежки дни на изпитание ще минеш, докато просветлиш 

материята на първичната клетка в теб. 

 

Знайте, че България засега представлява ключа на Европа. От нея 

зависи да се внесе за в бъдеще правда и ред в световните работи и в 

отношенията между народите. И всеки, който си позволи да отключи 

и заключи с този ключ без позволението на Небето, ще бъде наказан. 

България ще даде светлия пример, единствения досега пример – тя ще 
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покаже как трябва да се разрешават занапред спорните въпроси между 

народите. Щастливи сте, че живеете в тази земя! От нея започва 

възраждането, от нея ще огреят лъчите на новата култура. Тук има 

нещо особено, на което целият свят ще обърне внимание. Бог обикна 

България и я направи земя свещена. Като такава, тя ще бъде и земя 

свободна. 

Всички ще дойдат тук на поклонение. България ще бъде нова 

Палестина, нов Йерусалим. Обичайте я, защото тя ще даде 

разковничето за изправяне на неправдите по земята. Не се смущавайте 

от световните събития. Те ще бъдат в полза за България. Духът е взел 

вече страната в своите ръце и ще я ръководи. Той трябва да бъде 

слушан, и неговите повели трябва да бъдат изпълнявани.  

Знайте: други са силите, които днес направляват световните 

събития. Като имате пред вид това, не спирайте вниманието си на 

личностите, които са днес начело на народите. Те са само оръдия на 

други сили. 

Една свещена война се води днес в света. Вие сте повикани да 

изпълните своя дълг като редници в нея. Това е борбата с грубия 

материализъм и егоизъм, – личен, класов и национален. Докато 

България търси подкрепа от външни сили, тя ще остане безпомощна. 

Но ако се опре на Бога, всички трудни въпроси ще се разрешат най-

лесно и най-правилно. Бъдете верни на Бога и не се безпокойте. Има 

кой да работи за вас. Търпението, самообладанието и изчакването 

естествения ред на събитията е признак само на сила, ръководена от 

мъдрост. По този път – истината и свободата ще бъдат достигнати. 

Трябва да се премахне неправдата – социалната неправда вътре в 

страната и да се възцарят принципите на Братството и Любовта. Това е 

основата, върху която ще се изгради новият живот. Иначе, може ли да 

се иска правда отвън, докато не е приложена отвътре? Подготвяйте 
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условията, за да могат добрите заложби да се разрастат и реализират 

от новото поколение. Раздухвайте огъня на Любовта. Събуждайте 

онова светло знание за живота и човека, което дава себепознание. 

Бъдете верни, и ще разнесете Светлината на Истината сред 

народите. Ще паднат веригите на тялото и на духа. Слънцето на новия 

живот ще пръсне мрака. Много системи ще пропаднат, но системата 

на Божествения ред ще остане завинаги. 

И тогава плодовете на земята ще бъдат по-сладки. Цветята ще 

бъдат по-красиви. Изворите – по-чисти. Слънцето ще грее по-ярко. 

Защото тогава на земята ще живее новият човек. 

Април, 1933 г.       /Из в-к „Братство“/  
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7. ГЛАВНИЯТ РАВИН ДАНИЕЛ ЦИОН ЗА УЧИТЕЛЯ. 
 

Даниел Цион, главен равин на България и такъв на Централната 

синагога в София, който почина преди няколко години в Израел, беше 

един от преданите и ревностни ученици на Учителя на „Изгрева“. Той 

много често посещаваше Учителя на „Изгрева“, идвал е и в лагера на 

Братството в Седемте рилски езера. И Учителя се отнасяше с особено 

внимание към него. Като ученик на Учителя, Даниел Цион 

продължаваше да изпълнява своята длъжност като главен Равин. В 

разговорите си с него, Учителя, между другото, го е напътвал към 

мисълта, че еврейството трябва да приеме Христа и че трябва да се 

работи в това направление. Знаейки много добре, че бъдещата съдба на 

еврейския народ ще зависи преди всичко от изправянето на 

съдбоносната грешка направена преди две хиляди години спрямо 

Христа, Учителя се е старал по всички възможни начини да внесе тези 

идея всред световното еврейство. 

В един от разговорите си с Учителя, равин Даниел Цион казва, че 

има много неща в беседите, които сам той трудно разбира и тълкува и 

помолил Учителя да му посочи някой брат, който да му помага в това 

отношение. Учителя го насочил към брат Любомир Лулчев, но тъй като 

последният по това време бил много зает, това задължение минало 

върху брат Йордан Андреев. 

– Тогава, казва брат Йордан, аз бях още млад и беден студент. И 

аз самият се смятах за начинаещ в учението, бая достатъчно познания, 

но по настояването на брат Лулчев поех върху себе си възложената ми 

задача. От тогава насетне, цели три годили аз редовно посещавах дома 

на равин Даниел Цион, като заедно четяхме беседите и дълго време 

след прочитането на беседата, разговаряхме върху нейното 

съдържание и тълкувахме по-съществените мисли в нея. Винаги, преди 
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да ме изпрати, равин Даниел Цион ми даваше отличен обяд, нещо 

което при тогавашното ми безпаричие имаше голямо значение за мен. 

По-късно, като видя, че не съм достатъчно добре облечен за зимата, 

равинът ме облече с нов, хубав балтон. 

Може да се зададе въпроса: Прие ли равин Даниел Цион Христа, 

към което го напътваше Учителя? – Да!– ще отговорим, ако се гледа на 

съществото на нещата. Равин Даниел Цион прие Христа по дух, и Го 

прие напълно и безрезервно, а това именно е същественото, което не е 

изпълнено от мнозина, които са приели Христа само по форма и се 

наричат с неговото име. Че това е така, достатъчно ще бъде да 

разгърнем една от книгите на равин Даниел Цион, напр. „Тройният път 

на новия човек“ – беседи за народа. Заключението на книгата завършва 

с думите: „Един Бог, една религия, един народ!“. Какво по– голямо и 

по-пълно християнство от това ? 

По-нататък, в приложението към книгата под заглавие „Към траен 

мир равин Даниел Цион казва следните трезви истини: „Победителите 

сеят семето на едва нова война, отнемайки правата и свободата на 

народите“. 

 „Разумът през време на война престава да служи на истинското 

си предназначение“. 

 „В кръвопролитните борби за власт и отмъщение или в защита 

на интересите на отделни нации, класи и съсловия, мир се не ражда“. 

„Преди всичко, участниците на мирната конференция трябва да 

решат унищожението на всички видове арсенали, произвеждащи за 

целите на войната, На мястото им трябва да изникнат фабрики за 

мирновременно производство“. 

 „Във връзка с това, необходимо е да се прекрати всякакво военно 

обучение. Военното обучение е една трагедия за съвременното 

човечество, което трябва да насочи всичките си сили към плодотворен 
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мирен труд. Младежите жертват най-хубавата си възраст за да се учат 

как да убиват хората, как да разрушават построеното с непосилен труд. 

Тази възраст, в която творческите сили са най-активни, трябва да 

служи на градежа, а не на разрушението“. 

„Да се даде пълна свобода на всичките народи и на отделните  

индивиди да се развиват при условия, при които да не се чувства нито 

сянка от каквото и де е насилие или ограничение“. 

 „На просветата и възпитанието трябва да се даде съвсем нова 

насока. Децата трябва да игнорират изцяло нуждата от проливане на 

кръв. Героизмът трябва да се постави на съвсем друга основа. Герой е 

само мирновременният труженик, този, който строи, а не този който 

убива, при какъвто и да е случай, и по каквато и да е причина“. 

„Това възпитание трябва да започне още докато детето е в 

утробата на майка си. Само едно ново поколение може да даде едно 

осъществяване на горните условия за един действително 

продължителен и траен мир“. 

Изобщо, в цялата книга равин Даниел Цион се старае да приобщи 

читателите си – своите сънародници – към новото, към идеите на 

новия живот. Той им препоръчва вегетарианството, като за целта 

цитира мисли от Питагор, Сенека, Плутарх, Волтер, Ламартин, 

Шопенхауер и Толстой. 

За религиозния егоизъм равин Даниел Цион казва: 

„Този вид егоизъм е не по-малко вреден от другите. Носителите 

на религиозния егоизъм винаги са пораждали жестоки борби уж в 

зашита на религията. И вместо любов, както трябва да се предполага, 

сеели са омраза между хората“. 

На много места, в подкрепа на окултните истини, той цитира 

Макс Хайндел, основателят на Розенкройцерското общество а 

Калифорния, Америка. Така, идеите на Учителя, възприети от главния 
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равин в България Даниел Цион, сочат на цялото световно еврейство 

новия път – единственият спасителен път – пътят към Христа. 

Днес световното еврейство и специално това в еврейската държава 

Израел, е поставено пред една важна, съдбоносна историческа задача – 

да разреши правилно, разумно, въпроса, спора с арабския свят. Това е 

сериозна задача, която с полумерки, с малки компромиси и отстъпки 

и с хитрувания и отлагания – не ще се разреши. И нека евреите не си 

правят никакви илюзии, нека на нищо друго не се надяват – никакви 

свръхоръжия не ще им помогнат. Изобщо, не трябва да се разчита на 

никакво оръжие. Този въпрос, от който е заинтересувано цялото 

човечество, ще се разреши само по пътя на Любовта – по пътя сочен от 

Христа. Няма друго разрешение. Никакви пазарлъци не ще помогнат. 

Евреите и арабите трябва да заживеят като братя, като истински братя, 

каквито и наистина са. – Това е разрешението. Да не се прави разлика 

между евреин и арабин, както в Йерусалим, така и по цялата израелска 

територия. Могат да живеят по братски тези два народа. Само трябва 

да се надживее Мойсеевия закон и да се приложи Христовия. 

Спасението на евреите е в приемането на Христа – на Любовта. Тогава 

и арабите ще станат съвсем други. 

„Нашето минало ни е довело до сегашното положение. Затова 

нека опитаме нов път“ – казва равин Даниел Цион.  
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8. ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ РАЙНОВ ЗА УЧИТЕЛЯ. 
 

Известният български писател и изкуствовед професор Николай 

Райнов, който беше окултист и член на Теософското Общество, е 

посетил Учителя в с. Мърчаево /през време на евакуацията на София – 

1944 г./ На разговора е присъствал и брат Боян Боев. При сбогуването 

Николай Райнов е казал на Учителя: „С вълнение Ви благодаря за 

вашето велико дело и за всичко, което правите за повдигане на 

българския народ, на славянството и на цялото човечество“. 
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9. ЕДНО ОФИЦИАЛНО ИЗКАЗВАНЕ ЗА УЧИТЕЛЯ В 
ИЗДАНИ НА БАН ОТ 1973. 

 

И институтът по философия при Българската Академия на 

науките е издал книгата „Кратка история на българската философска 

мисъл“, с редакционна колегия: проф. Райчо Караколов, к. ф. н. Стою 

Стоев и к. ф. н. Васил Субашки, при отговорен редактор професор 

Михаил Бъчваров, издадена от Партиздат, София, 1973 г., в която на 

страница 432 се казва за Учителя и Учението му: 

„…Едно своеобразно българско философско-богословско учение е 

дъновизмът. Негов основоположник и теоретик е ПЕТЪР ДЪНОВ 

/1864– 1944/. Изучавал медицина и философия, Дънов формира своите 

възгледи в САЩ по време на следването си. Изградено върху теософски 

основи, неговото учение е един опит да се съчетаят еклектически 

спиритуализмът с данните на медицината и на най-новите открития в 

науката. За първопричина и същност на света се приема Бог, който е 

налице във всички неща. Светът не се изчерпва с материята, която 

съществува в триизмерното пространство, а се проявява и в други 

форми и измерения. Цялата природа е изява на божествената същност, 

на Божествената Любов и Разум. Еволюцията на органическия свят е 

проява на тази Божествена същност, продукт на която е и човекът. 

Като проява на Божествената разумност и любов, човекът не е 

нещо противоположно на природата, а частица от нея. Той е в единство 

с нея и с целия свят. Разумността и Любовта са най– висшите прояви 

на Бога, и затова дъновизмът призовава човека да се откаже от 

животинското си съществуване, от робуването на материалните вещи 

и да се възвиси към Божественото начало. 

В своята етика дъновизмът призовава към чисти нравствени 

отношения, към природосъобразен и първобитно-комунален живот. 
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Излекуването на някои заболявания в резултат на природосъобразния 

живот и ползването на народната медицина, допринасят дъновизмът 

да вербува значителен брой свои последователи...“  
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ІІ. ИЗКАЗВАНИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИЕТО ОТ 
ЧУЖБИНА. 

1. ИЗКАЗВАНИЯ НА ДУХОВНИ ВОДАЧИ. 

1.1. КРИШНАМУРТИ ЗА УЧИТЕЛЯ. 

Когато приближените ученици на Кришнамурти го попитали, 

дали чрез него ще се прояви Мировият Учител, той отговорил: – 

ТЪРСЕТЕ МИРОВИЯ УЧИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ! 

През 1932 година в град Оомен, Холандия, се състоял голям 

конгрес на ордена „Звездата на Изток“, създаден от Теософското 

общество. На този конгрес, на който присъствали теософи от целия 

свят, по предварителни решения на водачите на световното теософско 

движение, Кришнамурти трябвало да бъде провъзгласен за Миров 

Учител. Обаче още при откриването на конгреса Кришнамурти казал: 

– Вие очаквате Мировия Учител и искате да вярвате, че този 

Миров Учител съм аз. Но това не е истина. Аз съм човек като вас. Имам 

недостатъци и работя над себе си да се освободя от тях. Истина е, че 

времето за идването на Мировия Учител е вече дошло. И Той е вече във 

физическо тяло на земята, но не е тук, между нас. Мировият Учител е в 

България. На този конгрес в Оомен е присъствал от България Софрони 

Пиков, председател на Теософското общество в България, който е 

съобщил горното на брат Георги Куртев, когато му е гостувал в 

Братската градина край Айтос. 

Кришнамурти тогава казал и следното: „Аз ще продължа да 

работя за Божието дело, обаче наравно с вас, като равен на вас И 

наистина, според сведенията, които имаме, Кришнамурти развива 

голяма дейност за Божието дело в Америка, Европа и другаде. Фактът, 

че Кришнамурти не се възгордя, не се подаде на изкушението, пред 
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което беше поставен – да се провъзгласи за Миров Учител – факта, че 

той прояви истинско смирение и ясно съзнание за своята роля в 

духовната обнова на човечеството, както и това, че пред неговия 

вътрешен взор се разкри кой е истинският Миров Учител, ни го прави 

още по-симпатичен. 

 

1.2. ДАЛАЙ ЛАМА ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Няколко българи, пътуващи в Далечния Изток, пожелали между 

другото да посетят и Далай Лама, върховният духовен глава на 

будистите, намиращ се тогава в Лхаса, Тибет. Този ден Дaлай Лама не 

приемал, но като се научил че посетителите са българи, наредил да 

бъдат поканени. През време на приема той им показал един портрет 

на стената в приемната си, представляващ Учителя в цял ръст. Далай 

Лама казал на учудените българи, някои от които дори не били чували 

за Учителя: „Това е моят Учител !“ 

След това Далай Лама се изказал така за учението на Учителя, 

който работи в България: „Това е една Светлина, която сега е забулена 

от облаците, които са обгърнали цялата земя, но когато се разчисти 

атмосферата, тази светлина ще залее целия свят“. 

 

1.3. РУДОЛФ ЩАЙНЕР ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Боян Боев, един от най-близките ученици на Учителя, когато бил 

за първа година студент в Германия, и преди да познава още Учителя, 

отива при Рудолф Щайнер, големия ясновидец и основател на 

антропософското движение, като му казва, че иска да стане негов 

ученик. Щайнер обаче му казва: „Ти няма защо да ставаш мой ученик, 
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защото Великият Учител е в България – като се завърнеш там, ти ще 

станеш негов ученик.“ Щайнер казал също, че поради това България е 

една много важна страна и че на нея и на цялото славянство предстои 

да играят голяма роля в бъдещето. – Поради това изказване, казва брат 

Боян Боев, към нас, българските студенти, се отнасяха тогава с особено 

внимание и уважение. 

Боян Боев съобщава също следното: 

 През време на евакуацията /поради бомбардировките над София 

в 1944 година/, след една неделна беседа в село Мърчаево, запитах 

Учителя: „Учителю, идат ли тук, на вашите беседи, някои от големите 

окултисти, намиращи се в другия свят?“ Учителя отговори: „Да. Между 

другите, тук редовно идват Седир и Рудолф Щайнер. Последният току 

що беше тук и ми каза: „Учителю, чудно ми е как можете да изразявате 

такива велики идеи и мисли на тъй прост и общодостъпен език“. 

(Известно е, че по-голямата част от творчеството на Рудолф 

Щейнер е дадено на един високо интелектуален и мъчнодостъпен за 

обикновения читател език, нещо което се обуславя до голяма степен от 

отвлечената материя, която той трактува в главните си съчинения: 

тълкуванията на Битието, на Евангелията и Откровението, както и 

цяла още редица специални лекции. Нужна е голяма подготовка – пълно 

познаване на окултизма и на духовните въпроси, за да бъде разбран 

Щайнер в тия му съчинения. В случая ще добавим, че Учителя се е 

изказал за Рудолф Щайнер – че той е прероденият Питагор, 

основателят на Окултната школа в Древна Гърция и Италия. От 

всичко това става ясно, че учението и литературата, създадени от 

Рудолф Щайнер и от ноговите близки последователи, са преди всичко за 

интелектуалци и то за такива интелектуалци, с духовна насоченост 

на своя ум и интереси. За разлика от това, учението на Учителя е 

общодостъпно: в него има храна за всички. То е за цялото човечество. И 
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най-големият интелектуалец, както и най-обикновеният човек, ще 

намерят в беседите и лекциите предостатъчно духовна храна, 

отговаряща за тяхното развитие, на техните нужди и търсения. Всеки 

ще намери, всеки ще взема от там това, което е за него. Такова е 

учението ма Мировия Учител – то е за всички.)  

 

1.4. ПАПА ЙОАН XXIII ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Папа Йоан XXIII, преди да бъде избран за такъв в 1958 година, живя 

дълго време а България, като представител на Католическата църква у 

нас. Тук той беше познат под името Монсеньор Ронкали. Познавайки 

отлично български език, Монсиньор Ронкали през време на 

пребиваването си в България, се запознава основно с беседите на 

Учителя. Когато той живял в Пловдив, много католици под негово 

влияние са почнали да посещават събранията на Бялото Братство в 

този град. Монсиньор Ронкали се е изказал за Учителя така: 

„В днешната епоха, в която живеем, най-големият философ, който 

живее на земята, това е Петър Дънов“. 

Сестра Анина Бертоли, италианка, е слушала по радиото 

встъпителната реч на Йоан XXIII, след провъзгласяването му за папа, 

отправено към всички католици по света и към цялото човечество. 

Според нея, цялата тези реч е била изцяло проникната от духа на 

Учителя. Мислите, идеите, които той изказвал, самите изрази, 

напомняли словото на Учителя. Тя имала впечатлението, че чрез устата 

на папа Йоан XXIII говори самият Учител. 

Известно е на всички, които са следили внимателно световната 

преса по времето на Йоан XXIII, че той внесе нов, съживителен и 

обновителен дух в католическата църква, в нейните прояви и 

отношения към световните събития и към живота въобще. Преди 



270 
 

всичко той се постара да извади, да освободи католическата църква от 

многовековната инерция, от тази закостенялост, реакционност, които 

са били характерни за нея в миналото. Той се постара да я освободи от 

нейната откъснатост, от нейната незаинтересованост от живота, от 

парливите въпроси на деня, от световните събития, и да я направи 

заинтересован участник във всичко, от което зависи съдбата на 

народите и на човечеството. 

А тогава ние чухме, за пръв път в историята на Католическата 

църква, да се заговори за нейната инициатива за обединението на 

Християнските църкви. /За целта бе свикан събор в Рим, в който 

участваха представители на всички християнски църкви/. Тогава 

видяхме Католическата църква, в лицето на своя папа, да се проявява 

като активен борец за мир в света, като застъпник за по-голяма 

социална справедливост, като противник на всички видове насилия в 

света. Под влиянието на този обновителен дух, на много места в света 

се появиха католически водачи, които вземат живо участие в живота 

на народа и са проводници на прогресивни идеи и инициативи. 

Изглежда че тази обновителна тенденция се затвърдява, защото и сега 

доста често в световната преса се дават съобщения за акции и 

изказвания на католически водачи, против насилията, жестокостите и 

неправдите, вършени от някои правителства в различни части на света. 

В това отношение, с проявяваните принципност, безрезервност и 

безстрашие, не държейки сметка за преследванията, на които се 

натъкват от страна на държавните власти, тия католически водачи 

далеч превъзхождат представителите на Протестантските и на 

Православната църква, които обикновено се приспособяват навсякъде 

според времето и условията, в пълен компромис между учението на 

Христа и изискванията на светската власт. 
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1.5. АРХИЕПИСКОП ХЮЛЕТ ДЖОНСЪН ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Кентърбърийският архиепископ Хюлет Джонсън, лауреат на 

ленинска награда като борец за мира, при посещението си в България 

пожела да се срещне с представители на всички църкви и духовни 

движения у нас. Той посети всички и проучи тяхното духовно 

състояние. Най-после, след среща с представители на Братството, той 

отишъл и на „Изгрева“, дето бил посрещнат най-сърдечно от 

изгревчани, макар и да не бил предупредил за идването си. Тук той 

бил обгърнат от такава атмосфера на любов и братство, спонтанно 

избликнали от присъстващите братя и сестри, което му направило 

много силно впечатление. Трогнат от това, преценявайки разликата в 

състоянието на духовните движения и църквите в България, 

архиепископ Хюлет Джонсън казал пред изгревчани дословно: „Живот 

намерих само тук !“. 

Освен това, пред свои познати българи, Хюлет Джонсън е заявил: 

„Най-много ми хареса вашият „Изгрев“. Французите ни задминаха 

обаче, като разпространяват масово учението на Учителя Петър Дънов. 

Сега ние ще си заплануваме да ги надминем“. Напускайки България, 

арх. Джонсън е взел със себе си литература на Братството на френски 

и английски езици.  

 

1.6. ОНИСАБУРО ДЕГУЧИ ЗА УЧИТЕЛЯ. 

Един българин в 1936 година обиколил много страни, за да 

проучава религиозните и окултните течения в света. Той отива в 

Япония и се среща с Онисабуро Дегучи, вожда на мощното духовно 

движение „Оомото“. Той казал на Дегучи: „Кой е истинският път ? Аз 

намирам Вас за истинския Учител.“ Дегучи му отговорил: „Аз съм 
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ученик, а не Учител. Учителя е в България !“ Тогава му показва 

портрета на Учителя и го пита: „Познаваш ли това лице ?“ Българинът 

казва, че не го познава. Дегучи му казва: „Този е истинският Учител!“ 

И му дава съвет, като дойде в България, да се срещне с Учителя. 
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2. ФРАНЦИЯ. 
 

При Учителя идваха посетители от различни страни, привлечени 

от идеите му. В последните събори, особено след 1932 година насам, 

много гости са присъствали – особено в 1939 година една голяма група 

французи ни гостуваха на Изгрева и на Рилските езерата. Те казаха: 

Това, което видяхме и чухме в България – на Изгрева и на Рила – 

надминава туй, което ни разказваха във Франция. Братската среда, 

топлотата, новите отношения – всичко това остави неизгладими 

впечатления в нас. 

 

2.1. ГОСТИ ОТ ЧУЖБИНА. 

 

През лятото на 1939 година бяха дошли на Изгрева и на Рила много 

гости от чужбина, повече отколкото друг път. Те бяха дошли специално 

да видят Учителя, да Го чуят и да участват  в летуването на Всемирното 

Братство в Рила. Гостите бяха от различни страни: от Франция, Латвия, 

Югославия, Швеция, Финландия и др. Френските гости бяха от Париж, 

Бордо, Лион, Тулуза, Алжир и др. Между тях имаше един 

университетски професор, който беше изложил идеите на Учителя в 

три сказки по френското радио и после ги отпечата в отделна брошура 

под заглавие „Свобода, равенство, братство“. След като говори по 

радиото, той получи 150 възторжени благодарствени писма от цяла 

Франция. 

Красиви бяха думите, които произнесе Учителя, когато те се явиха 

при Него, след пристигането им на Рила. Словото на Учителя беше 

пълно с дълбоки мисли за новата насока на развитието и нуждите на 

днешния момент. Между другото Той каза: „Подвигът на Любовта е 



274 
 

най-великият подвиг в живота. По този път само човешките души 

могат да се освободят от онези вечни ограничения, в които досега са 

живели. Всички сега се поканват към служене на Любовта, без насилие 

и без страдания“. 

В речите си, които държаха на Рила и на Изгрева, гостите дадоха 

израз на дълбоките преживявания, които вълнуваха душите им. Каква 

мила картина беше срещата и бързото сближаване на представители 

от различни народи в името на една велика идея! Колко ясно се 

чувстваше, че всички хора на земята са близки, сродни, членове на 

едно семейство! 

 Идейното общение не народите – ето най-късият и най-

сигурният път за тяхното взаимно опознаване и единение. И коя беше 

оная идея, която събра тук хора от разни краища на земята и ги 

обедини в едно цяло? Това беше следната идея: изграждане на земята 

на един нов свят – свят на хармония, красота, мир, свобода и братство. 

И всички те се събраха горе, при свещените, чистите Рилски езера и 

върхове, за да почерпят нови сили, ново вдъхновение от Словото на 

Учителя и от общението с живата Разумна Природа. И с тия нови сили 

те слязоха долу, за да градят този нов свят, който иде, да работят за тая 

светла, красива идея, която сгрява душите им. 

2.2.ТОНИ БЕЛМЕН. 

 

Ето част от Словото на Тони Белмен, от Лион, Франция, казано ни 

при Езерото на чистотата, Рила, пред Учителя и пред братята и 

сестрите:  

 

Учителю! 

Откакто сме дошли в България, първо на Изгрева, и сега тук, на 

планината Рила, при Вас и при всички наши братя българи, ние 
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чувстваме около нас такива добри мисли, благи думи и духовна радост, 

та имаме впечатлението, че сме станали вече жители на небето. 

И ние си спомняме за нашето детство, когато дните ни бяха 

свободни и открити за радостта, игрите и учението сред природата. 

Ние можехме да обичаме природата и да прекарваме сред нея от 

сутрин до вечер, да дишаме нейните благоухания и нейния живот – без 

ограничения и без страх. С какви мечти се пълниха тогава душите ни 

за вълшебните богатства на планината и за красивите дарове, които тя 

пази за нас! 

Ние мечтаехме за една страна, дето цари истинско щастие, 

истински свободен живот – чистата радост на истинската младост. 

После, когато пораснахме, ние трябваше да напуснем нежната природа 

и да се приспособим към онова, което хората бяха организирали в 

модерните градове. Тогава около нас ние срещнахме хора, които ни 

дадоха пример на страх, на егоизъм, на подозрение, на лични долни 

сметки и интереси, и бяхме принудени да се подчиним на техните 

правила на цивилизацията и на техния неестествен живот. Затова ний 

трябваше да пазим грижливо, тайно в душата си, нашия дивен блян за 

рая на земята. 

Но днес, бидейки тук, ние виждаме и чувстваме, че нашите детски 

мечти стават действителност. Ние се уверяваме в това, което 

констатираме от месеци насам – от както изучаваме вашето 

Божествено Учение – неочаквани големи промени в нашата душа и в 

нашето физическо тяло, постепенно и в нашите семейства и в нашите 

приятели. Тези резултати са така важни, че те не могат да се сравнят с 

малкия напредък, който правихме по-рано, с голям труд и бавно, 

година след година. Ритъмът на нашия живот се промени. Всичко 

приема за нас нов смисъл и сега за нас започва нов живот. 
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Аз изказвам тия мисли от името на всички французи и от името 

на всички приятели, които са останали във Франция, но които са 

свързани с нас в този момент с всичката искреност на своето сърце. 

Мнозина ни натовариха да почерпим за тях от тук, от Извора на 

Живота. И те очакват нашата помощ и подкрепа, когато се завърнем 

там. 

Ние ще им кажем, че сме намерили тук своето истинско Отечество 

– страната на Любовта, на Светлината, и на истинската Радост. 

И ще им занесем с отворени сърца всички неоценими богатства, 

които получихме тук. 

2.3.  ПРОФЕСОР АЛФРЕД ЛОМОНИЕ. 

 

(Алфред Ломоние, професор в Историко-филологическия факултет 

на Университета в Тулуза, Франция, държа две слова пред Учителя и 

учениците. Ето част от първото му слово, държана на 13-ти август, 

1939 година, на Рила) 

 

Учителю! 

Изпитвам най-голямо съжаление, че не мога да говоря на вашия 

език, за да мога направо да изразя чувствата, които преливат в нашите 

души и в душите на братята от Франция, които са сега тук и, които са 

далеч от нас. Трудно е човек да се изкаже дори на родния си език! 

Какви думи да намеря да изкажа безкрайната ни/си благодарност, 

която изпитваме към Вас, за всичкото благословение, което ни 

изпратихте в нашата страна посредством един от вашите ученици! Но 

нашето присъствие тук не е ли вече едно доказателство за нашата 

благодарност? То е също така потвърждение за нашата добра воля за в 

бъдеще. Ние дойдохме да Ви благодарим от всичката си душа и от 

всичкия си дух;, но също така да Ви искаме нови благословения, съвети, 
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пример, физическа, морална и интелектуална сила, за да можем по-

добре да служим на Бога. Сега ние все повече и повече съзнаваме 

нашата задача. Тя е още много малка, понеже сме много слаби. Ние 

искаме да станем по-силни, за да могат да не се възлагат по-големи и 

по-трудни задачи. Онова откровение на живо братство, което не се даде 

чрез трогателния пример от страна на всички братя българи и 

чужденци, което ни се изяви в атмосферата, на пълна с мир и мекота, 

сред планини и езера, нашето присъствие и вашето Слово, разтърсиха 

цялото ни естество, за да го преустроят. Ето ни пред основите на един 

нов живот. Ние искаме да станем по-добри и по-възприемчиви за 

Божията Любов и Мъдрост. Ние искаме да излъчваме все по-голяма и 

по-голяма светлина. Големият урок, който научихме вече тук, между 

другото, е и съществената роля на музиката, на песните на 

Паневритмията, които могат да ни помогнат в изпълнението на 

нашата задача. С нашите неспокойни, механизирани страни, в нашите 

изкуствени и тъжни градове, музиката и Паневритмията са най-

доброто средство за засилване на духа и за обединение на душите. Ние 

си поставяме за задача да ги научим колкото се може по-добре, и след 

това да ги разпространим, за да може всеки един от нас да стане в своя 

град малко по малко живо огнище, един малък Изгрев, една малка 

Рила, съвсем малка, дребничка в началото, но дълбоко и завинаги 

свързана с големия Изгрев, с голямата Рила. Обещаваме пред вас, 

Учителю, пред всички братя българи, които вие вече отдавна сте 

обединили чрез толкова хубави връзки, пред величествената и чиста 

природа, която Вие превърнахте в източник на Любов, ние обещаваме 

да станем добри служители на Божественото. Ще ни трябва много, 

много време и търпение, но тъй като Божественото е слязло при нас, 

понеже Вие ни протягате ръка, ние се надяваме и вярваме, че ще можем 
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да изкачим пътеката на духовния живот, тъй както се изкачихме днес 

с Вас при Езерото на чистотата. 

******* 

 

Орфей се завърна на земята! 

Двадесет души французи предприехме тази година едно 

пътуване до София, за да прекараме три седмици при Учителя Петър 

Дънов. Какво значи това? – То значи, че неговото учение представя за 

нас нещо жизнено, което създава занапред една неразривна духовна 

връзка между България и нас. Достатъчно бе за нас да прочетем 

седемте книги, които са преведени вече на нашия език и да чуем в 

Париж живото слово на Михаил Иванов, ученик на Учителя, за да 

бъдем спечелени и да почувстваме несъпротивимия зов на тази 

Мъдрост, която е знание и любов, която е красота и доброта. 

Преди години ние търсехме в самите нас и вън от нас този 

единствен и съществен синтез на сърцето и ума, или на науката, 

религията и изкуството. Сега ние вече намерихме този синтез и искаме 

да изявим с висок глас пред всички българи нашата голяма радост и 

нашата дълбока признателност. Впечатленията и духовните уроци, 

които ние всички отнасяме със себе си от нашия кратък престой на 

Рила и на „Изгрева“, надминават всичко онова, което можехме да си 

представим по-рано: те са такива, че целият наш живот се преобрази 

завинаги от тях, както и животът на всички ония, които ни окръжават 

във Франция и които ще изпитат от своя страна чудесното 

намагнитване. 

Учителя Дънов не проповядва  теоретична и отвлечена 

философия, а излъчва пълната наука на живота, която почива на 

Любовта: именно Любовта и почитта към природата ни разкриват 

нейните най-съкровени тайни; именно Любовта към ближния създава 
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братството между хората, което горещо се желае от всички люде на 

добрата воля; а пък Любовта към Бога ни свързва с всички сили на 

всемирния живот, дава ни здраве и радост, осмисля нашето 

съществуване и повишава неговата стойност. 

Тази възвишена философия се предава чрез музиката и 

Паневритмията – възвишени Божествени изкуства, чрез които човек се 

съобщава наистина с най-благородните скрити сили, които управляват 

света. Песните и ритмичните упражнения на Учителя Дънов са 

художествени творби, толкова прости и същевременно толкова мощни, 

че никой измежду нас, при величието на Рилските езера, не е могъл да 

противостои на онази трептяща магия, която образуваше от 400-те 

души участници дивно живо единство. 

А във всекидневния живот такъв рядък урок ние можахме да 

почерпим от примера и допира с нашите братя българи! 

Непринудената любезност и естествената топлота на българското 

сърце, отглеждани от дълги години чрез словото, влиянието и 

присъствието на Учителя, са създали образец на човешко братство. От 

това духовно братство, основано на най-възвишените форми на 

живота, ние дойдохме тук да вземем семе, за да го посеем в душите си 

и в родината си. Като изпълняваме това, ние съзнаваме, че работим за 

бъдещето, което ще бъде дело на живата любов, на живата наука, на 

живото изкуство, на живата религия. 

Орфей се завърна на земята! – Не само да опитоми зверовете със 

звуковете на своята лира, а и да слее и обедини хората с песните, 

Паневритмията и примера на Евангелската Любов. Следващите години 

ще стегнат и ще умножат тези връзки на топлота и светлина, ше 

обединяват занапред Франция и България. Нашата радост е 

безгранична, задето ние имахме предимството да бъдем между 

първите звена на тази верига на Любовта. Тази верига от чисто злато 
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ще се разпростре надлъж и нашир, въпреки всички общи страдания, 

които ни чакат. Тя ще стане един ден мрежа, здрава тъкан, която ще 

покрие всички народи и най-после ще им донесе мир и щастие! 

                                                                                                 

(Алфред Ломоние, професор в Историко-филологическия факултет 

на Университета в Тулуза) 

 

2.4. ЧАСТ ОТ ПРИВЕТСТВИЕТО НА ФРАНЦУЗИТЕ КЪМ УЧИТЕЛЯ. 

 

Ето част от приветствието на французите към Учителя при 

изпращането им на 28 август, 1939 година, на Изгрева: 

Скъпи Учителю! 

Голямо вълнение ни изпълва при мисълта за нашето близко 

заминаване за Франция, защото ние виждаме големите промени, които 

ще станат с нашия живот, когато бъдем отдалечени от вас и от всички 

наши български братя и сестри. При нашето пребиваване ние бяхме 

приети и обиколени с толкова доброта и благосклонност, че не знаем 

вече как да изразим нашата признателност и симпатия. Нашата Радост 

не може да се предаде с думи. Думите са много безсилни да изкажат 

това, което нашите души са изпитвали всеки ден приобщението с 

нашите братя, които са сега нашата истинска намерена фамилия. Ние 

намираме, че нашето пребиваване в България бе много кратко. Едва 

можахме да се запознаем едни с други, но въпреки това, нашата радост 

е голяма, защото нов живот започва за нас сега. 

Напред на хоризонта ние виждаме големите задачи, които трябва 

да изпълним между нашите братя – човеци, и естествено, пред нас 

изпъква слабостта на нашите лични, индивидуални средства. В 

светлината на Истината, обаче, ние откриваме това, което в 

действителност е истинско братство. Това откритие ще бъде голям урок 
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на живота, който ние ще занесем от нашето пътуване. Ние знаем сега, 

че Братството е една велика сила на новата култура, която иде. Без това 

братство ние сме само едни индивиди, малки е слаби, блъскайки се при 

най-малките пречки на живота, докато в братството всичко се нарежда 

и всичко става възможно. Когато ние се съединяваме сърдечно едни с 

други, ние ставаме едно голямо тяло, живо, способно да предприема и 

разрешава най-трудните човешки задачи. Вървейки всички заедно, 

свободно и искрено съединени в истинско духовно братство, такова за 

каквото примерът ни е даден тук, ние ще можем да реализираме малко 

по-малко тази велика цел за мира между човеците, – надежда за всички 

хора с добро желание във всички страни. Ние ще се завърнем във 

Франция сега, сред общата загриженост, и ще бъдем първите пионери 

за великия Мир. После ние ще се стараем да бъдем работници за 

Светлината. Ще започнем работа с доверие – без да чакаме другите да 

почнат. Каквито и да са времената, всеки ден, с всички сили ние ще 

работим, ще вършим добри дела – творчески и съграждащи. И 

достатъчно е да мислим за великите дни, изживени тук за да 

придобием кураж и вяра. 

Ние ще си спомняме също за всекидневните постоянни усилия на 

нашите братя българи, събрани тихо за 40 години под вашето светло 

ръководство. За да може един ден да се разлее върху земята Божията 

Любов, тъй както Бог е казал. 

Учителю! С всичката си душа, с всичката си сила, ние, 

французите, Ви молим да ръководите и нас в пътя към Светлината и 

Истината, за да можем да успеем в нашия живот и да станем отсега 

истински Божии работници на земята за доброто на всички хора. 
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2.5. ФРАНЦУЗИ ПРИ УЧИТЕЛЯ НА РИЛА. 

 

При Учителя идваха посетители от различни страни, привлечени 

от идеите му. В последните събори особено след 1932 година много 

гости са присъствали. През 1939 г. една голяма група французи ни 

гостуваха на Изгрева и на Рилските езера. Те казаха: „Това, което 

видяхме и чухме в България, на Изгрева и на Рила – надминава туй, 

което ни разказваха във Франция. Братската среда, топлотата, новите 

отношения – всичко това остави неизгладими впечатления в нас“. 

Ето част от словото на Тони Белмен, от Лион, Франция, казано при 

Езерото на чистотата, Рила, пред Учителя и пред братята и сестрите: 

„Учителю! 

Откакто сме дошли в България, първо на Изгрева, и сега тук, на 

планината Рила, при Вас и при всички наши братя българи, ние 

чувстваме около себе си такива добри мисли, благи думи и духовна 

радост, та имаме впечатлението, че сме станали вече жители на небето. 

И ние си спомняме за нашето детство, когато дните ни бяха 

свободни и открити за радостта, игрите и учението сред природата. 

Ние можехме да обичаме природата и да прекарваме сред нея от 

сутрин до вечер, да дишаме нейните благоухания и нейния живот без 

ограничения и без страх. С какви мечти се пълнеха тогава душите ни 

за вълшебните богатства на планините и за красивите дарове, които тя 

пази за нас!  

Ние мечтаехме за една страна, дето цари истинско щастие, 

истински свободен живот – чистата радост на истинската младост. 

После, когато пораснахме, ние трябваше да напуснем нежната природа 

и да се приспособим към онова, което хората бяха организирали в 

модерните градове. Тогава около нас ние срещнахме хора, които ни 

дадоха пример на страх, на егоизъм, на подозрение, на лични долни 
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сметки и интереси, и бяхме принудени да се подчиним не техните 

правила на цивилизацията и на техния неестествен живот. Затова ние 

трябваше да пазим грижливо, тайно в душите си, нашия дивен блян за 

рая на земята. Но днес, бидейки тук, ние виждаме и чувстваме, че 

нашите детски мечти стават действителност.  

Ние се уверяваме в това, като констатираме от месеци насам – 

откакто изучаваме вашето Божествено Учение – неочаквани големи 

промени в нашата душа и в нашето физическо тяло, постепенно и в 

нашите семейства и в нашите приятели. Тези резултати са така важни, 

че те не могат да се сравнят с малкия напредък, който правехме по-

рано, с голям труд и бавно, година след година. Ритъмът на нашия 

живот се промени. Всичко приема за нас нов смисъл и сега за нас 

започва нов живот. Аз изказвам тия мисли от името на всички 

французи и от името на всички приятели, които са останали във 

Франция, но които са свързани с нас в този момент с всичката 

искреност на своето сърце. Мнозина ни натовариха да почерпим от тук 

за тях от извора на живота. И те очакват нашата помощ и подкрепа, 

когато се завърнем там. Ние ще им кажем, че сме намерили тук нашето 

истинско отечество – страната на Любовта, на Светлината н на 

Истината, на истинската радост. И ще им занесем с отворени сърца 

всички неоценими богатства, които получихме тук“. 

 

2.6. ПИСАТЕЛЯТ ГАБРИЕЛ ГОБРОН ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Габриел Гоброн, известен френски писател, познат със своите 

книги за богомилите във Франция /албигойците/ пише във вестник 

„Льо Фратернист“ следното за книгата „Учителя говори“: „Тази книга 

ни носи мъдростта, дадена от Учителя Петър Дънов от София, на 

учениците на Всемирното Бяло Братство. Той е обновител на 
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християнството, чрез пламтящия огън на катарите и богомилите, чиято 

духовност беше необикновено жива, въпреки клеветите на 

тогавашното време. Това са страници за размишление за всички ония, 

които търсят“. 

 

2.7. РЕНЕ ГЕНОН ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Големият френски окултист Рене Генон се е изказал така за 

Учителя: „Учителя е истинският Пратеник на небето. Той не е слязъл 

на земята да основе една нова религия, защото има достатъчно 

религии; той не е дошъл да изгради една нова наука или ново 

социално движение. Учителя е най-големият духовен магнит, който е 

слизал досега на земята. Неговата главна задача е да намагнетизира 

своите ученици с магнетизма на Любовта, който те ще разнесат по 

цялата земя“. 

 

2.8. ИЗКАЗВАНЕ НА РОЖЕ ФАЕТОЗ. 

Доктор по физика от Парижкия университет 

 

Учителю! 

Братя и сестри! 

Откакто сме между вас ние изживяхме нещо неизразимо хубаво, 

неизразимо велико! 

Преди няколко години един измежду вас дойде във Франция и ни 

донесе една вест, каквато, вярвам, малко хора по цялата земя и във 

всички времена са имали щастието да чуят. Следователно, аз бих искал 

да започна с изпращането към този брат на нашите хубави мисли, 

нашата дълбока благодарност за всички хубави неща, които ни донесе.  
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След като видяхме Рила, след като видяхме Изгрева, ние знаем, че 

всичко това, което се съдържаше в неговите думи, е една велика 

действителност. И сега, в този Изгрев, за който той ни е говорил 

толкова често, ние искаме да обещаем, да бъдем помощници в 

изпълнение на великата работа в света. Ние искаме да помагаме, като 

даваме най-хубавото от нас самите. Ние искаме да помагаме по 

единствения ефикасен начин: чрез примера на нашия живот. 

Драги братя и сестри българи, мнозина от вас са ме питали, какво 

им е направило най-силно впечатление при нашето пристигане тук. 

Ето отговорът: Това, което ни направи най силно впечатление, не е 

Учителя, защото още когато бяхме в Париж, четейки книгите на 

Учителя, слушайки сказките, държани там, ние почувствахме неговата 

Любов, неговата Мъдрост, неговата красота, неговото величие. Но това, 

което най– много ни порази, то е че намерихме толкова много братя и 

сестри, достойни да се нарекат истински ученици иа Учителя. В първия 

ден на нашето пристигане, когато прекрачихме вратите на Изгрева, 

ние видяхме в очите на мнозина от вас една светлина – светлината на 

тези, които не живеят живота на обикновените хора. После, когато 

влязохме в допир с всички вас, ние почувствахме едно излъчване на 

любов, един нежен братски възторг, които ни трогнаха дълбоко. 

След това срещнахме Учителя. Там горе, близо до това малко 

езеро, което ще остане занапред запечатано в нашите сърца, и в 

нашата памет, – между това езеро и планинския гребен, гдето всяка 

сутрин поздравявахме слънчевия изгрев. Учителя ни прие. Ние Го 

поздравихме. Той произнесе няколко думи на любов. Братя и сестри 

плакаха. Ние получихме нещо като ново кръщение. В най-големите 

глъбини на самите нас, ние ще запомним спомена за това кръщение 

като нещо свято. Ние сега се чувстваме по-силни в усилията си да 

създадем във Франция едно мощно ядро на Всемирното Бяло Братство. 
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Ние се чувстваме по-силни да служим Цялото, да служим на 

Безграничното и да служим на хората, които са създадени по образа 

Божий.  

 

2.9. ИЗПРАЩАНЕТО НА НИКОЛ. 

 

Една сестра от Франция дойде в България, за да се запознае с 

Братството, да види с очите си, да почувства непосредствено това, 

което толкова много са ѝ говорили и което други французи бяха 

видели, чули и разбрали при идването им и пребиваването им тук. 

Никол беше млада, около двадесет и пет годишна. Тя за пръв път 

идваше в България. Запознах се с нея много късно – едва при нейното 

изпращане. Така се случи, че трябваше да занеса една книга, 

предназначена за нея и съвсем неочаквано се озовах в една среда от 

младежи – това беше прощалната вечеря, която те даваха на Никол, в 

едно братско семейство на Изгрева, преди нейното отпътуване за 

родината ѝ. Поканиха ме и останах при тях. Вечерята беше свършена, 

но песните, декламациите, разговорите продължаваха. 

Може ли да има нещо по-хубаво от тази наситена, пренаситена с 

любов, с братски и сестрински чувства, с мили сърдечни отношения, 

атмосфера, която непосредствено създаваха с присъствието си тези 

наши млади братя и сестри, която се излъчваше от душите и сърцата 

им, от очите и от лицата им! 

Някои казват, някои мислят, че любовта е някаква илюзия, нещо 

нереално. При това те обикновено свързват това понятие с някакви 

тясно ограничени лични отношения между двама. 

О, каква велика реалност е любовта! И колко безграничен, 

надминаващ всякакви тясно лични отношения, е нейният обсег Да 

влезеш наистина в атмосферата на любовта, това е все едно да се 
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потопиш в златна баня – не може да не бъдеш позлатен и ти – колкото 

и да е твърдо сърцето ти, колкото и да е хладен разсъдъка ти. А ако 

имаш чувствително сърце, ти би могъл да се разплачеш при 

наличието, при реалността, при мисълта, че е възможна и че наистина 

съществува такава красота, такава топлота, такива мили, сърдечни 

братски и сестрински отношения, такава свещена атмосфера на 

Любовта... 

Но минутите и часовете текат. И колкото и да е мъчно на всички, 

колкото да е мъчно това и за Никол, те трябва да се разделят... Рила, 

Паневритмията край прекрасните езера, свещените утринни часове на 

Молитвения връх преди изгрева на Слънцето, разходките, екскурзиите 

до околните върхове и езера, сърдечните, мили братски и сестрински 

отношения – всичко това ще бъде вече само спомен за Никол, скъп 

спомен, незабравим, скътан дълбоко в сърцето ѝ, в душата ѝ, като 

някаква нетленна скъпоценност. И наистина, какво притежаваме 

истински ние, кое е наше истинско, неунищожимо богатство, ако не 

тези свещени мигове, когато душите и сърцата се разкриват в своята 

първична безкрайна красота, ако не тези мигове на Любовта! 

Една част от братята и сестрите остават на Изгрева, а други ще 

съпроводят Никол до квартирата на една сестра в града. Тя ще нощува 

там, за да бъде готова сутринта за път. Присъединих се към групата, 

изпращаща Никол и аз. И без това моята квартира е също в града. Не 

се търси никакво превозно средство. Целият път от Изгрева, по шосето 

и в града до квартирата на Никол ще бъде изминат пеш. Така ще бъде 

продължено, така ще бъде спечелено повече време, повече златно 

време да бъдем заедно, да се чувстваме заедно през близката раздяла. 

Шосето до града се изминава без да се бърза. Защо да бързаме? 

Нали сме заедно! Навлизаме в града. Тръгваме по един широк 

булевард. Има, има още доста път, има още доста разстояние до 
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квартирата на Никол. И с какво ще бъдат изпълнени тези последни 

скъпоценни минути? Тези минути, вълнуващи из основа сърцата на 

изпращачите и на изпращаната? Разбира се, богинята на поезията 

слиза от своето небесно жилище да обгърне с красота, да удвои 

свещения трепет в сърцата на малката група. Повечето от изпращачите 

знаят Френски. Никол ни рецитира стихове. Това е Пол Верлен: „Диалог 

мистик“. Каква дълбочина! Какво чувство! Каква велика реалност в 

съдържанието на рецитираните стихове! Но Никол знае и английски. 

Някои от изпращачите – също. И прозвучава на английски „Лайфс 

мирър“ /“Огледалото на живота“/ от Мадлен Бриджес. Нека цитираме 

само началото, в български превод: 

Има верни сърца и героични духове.  

Има души чисти и светли.  

Затуй дай на света най-доброто което имаш,  

и най-доброто ще се върне при теб... 

И т. н. и т. н. Всеки иска да каже нещо. Нещо хубаво, незабравимо. 

Но какво става? Ето, Никол върви все по-бавно и по-бавно. Тя едва 

пристъпва, като че ли измерва всяка своя стъпка. Бавно, все по-бавно 

пристъпва Никол, и ние, разбира се, заедно с нея. Никол казва: 

„Нарочно правя така. Иска ми се да се продължат тия мигове. Трудно 

ми е да се разделя с вас“. 

И все пак, трябва да се разделим. 

Довиждане, Никол! 

Богатствата, които ти отнасяш от тука в душата си, богатствата, 

които ти остави в нашите души, са вечни, безсмъртни!  Върху тях 

времето няма власт.  
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2.10. ЖУЛ ЕРБЕН, ИНСПЕКТОР НА ПОЩИТЕ. 

 

Жул Ербен, инспектор на пощите, телеграфите и телефоните във 

Франция, в писмото си между другото казва: 

„Ние претърпяхме истински духовен прелом откакто се 

запознахме с Учителя и с неговото учение. Останахме възхитени от 

истинското братство, което констатирахме да се практикува между 

нашите братя българи, и ние не преставаме да го практикуваме тук. 

Надяваме се да можем да напреднем в изучаването на българския език, 

за да можем лесно да четем Учителя на български и да можем да се 

разговаряме с неговите ученици в благословения ден, когато ще ни 

бъде позволено да видим пак Учителя и тях. Всеки четвъртък от 17-20 

часа ние се събираме, за да мислим за Учителя и за всички наши братя 

по целия свят. На 22 март ще отидем в планината по случай 

настъпването на новата духовна година, за да могат нашите души да 

бъдат в пълно единение с всички наши братя. Нека тя ни донесе радост 

и надежда“.  

„Лъо Фратернист“, вестник излизащ в Син-льо-Нобл, Северна 

Фракция, в два последователни броя помества беседата „Бог“ от 

Учителя. Това показва на каква висота се държи Словото и учението на 

Учителя в чужбина. Навсякъде се чувства не само голямата 

оригиналност на това Слово, но и неговата истинност. Във връзка с 

това си спомняме думите на един реформатор на живота, който върви 

по свой път – Вьолебер, от Цюрих, Швейцария, който казваше: „Думите 

на Учителя не са само оригинални – оригинални слова има много – те 

са истинни. Тяхната истинност те покорява. Тя те издига и ти дава друг 

смисъл“.  Бавно, но сигурно се гради пътят на новото. То става главното 

нещо в сърцата на хората.  
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2.11. ПИСМО ОТ ЛИОН, ФРАНЦИЯ 

 

„Днес ние живеем с чувството, че сме намерили най-сетне, след 

дълги години, нашите истински братя, с които сме свързани 

неразделно. Навсякъде във Франция се образуват малки духовни ядра, 

жадни за любов и истина, които непрестанно с удвоени сили работят, 

за да се преобразят чрез любовта, тъй както Христос ги е учил и да се 

приближат до това живо огнище – Братството в България. Нас ни 

обзема едно голямо и свято чувство при мисълта за годините, през 

които се е разраствало това чудесно огнище на духовен живот, 

благодарение на вярата и духовното издигане на всички ония, които са 

се приближили до Учителя и са почувствали значението на голямото 

дело, което излъчва Божествената Любов в света. 

Ние не знаем как да изразим нашата признателност към всички 

онези братя българи, които още не сме видели с очите си, освен 

няколко, но които ние чувстваме тъй близко до нас, в нашите сърца, 

като че те са наши близки роднини – от едно и също духовно 

семейство. 

В нашата признателност към вас има толкова любов, която ние 

отправяме към Учителя и която ние бихме желали вие да му я 

предадете, заедно с нашия най-скромен и най-предан израз на добра 

воля. Кажете му, че ние работим усърдно, с всички сили, да станем 

благородни и съвършени, за да можем да вземем дейно участие в 

голямото Божие Дело на земята. Ние знаем, че само Божествената 

Любов може да преобрази нашия живот и само живият пример на 

доброто може да преобрази братята около нас“. 
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2.12. ПИСМО НА МАРГАРИТА БОРЕЛ. 

 

Маргарита Борел, от Лион, Франция, пише в едно свое писмо: 

 ... Изгаряйки на Божествения олтар всички мои лични желания, 

едно много по-могъщо, като феникс из пепелта, се роди в мен: 

желанието да служа на Всемирното Бяло Братство, което желание 

денонощно гори в мен. 

... Аз вече правя това, доколкото мога, като превеждам, предимно 

на френски език, беседите на Учителя, за да ги разпространявам тук. 

Чрез радиостанцията в Лион аз се старая да заинтересувам 

слушателите за новия идеал. Прилагам тук и съдържанието на 

последната ми малка сказка, твърде смела, засягаща безбожието на 

днешната цивилизация.  

 

2.13. ПИСМО ДО УЧИТЕЛЯ. 

 

Учителя получи от една сестра от Франция следното писмо6: „В 

тия дни на изпитания аз съм вътрешно непрестанно с Вас, изпълнена 

с мир и вътрешна  радост. 

Ние пеем, молим се и работим в една Божествена радост, въпреки 

всичко, и имаме дълбокото убеждение, че световното страдание скоро 

ще престане. Всички Ваши деца чувстват Вашата закрила, Любовта, 

която ги заобикаля с Божествена светлина. И аз мисля само за деня, 

когато ще Ви видя лице в лице. Вярвам че съм родена да преживея този 

велик момент. Толкова дълго време Вие бдите над моята душа, Вашата 

малка дъщеря. 

                                                 
6 Писмото е писано през време на Втората световна война. 
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Аз чувствам вече Вашият зов чрез слънцето, звездите и вятъра. 

Когато Ви виждам мислено, изпитвам в душата си същата радост, 

която имам, когато градината ни напролет е пълна с цветя. Въпреки 

всички мои изпитания, Вие сте винаги близо до мен. Бог е позволил, 

щото един ден да дойда при Вас. Това ще бъде великолепно. 

С голямо търпение и с всичката си енергия аз всеки ден работя 

върху своя напредък. Аз Ви се доверявам изцяло. 

Учителю, аз отварям душата си пред Вас. Само чрез възвишената 

поезия и Божествената музика душата ми би могла да изрази своята 

любов, благодарност, благоговение към Вас. 

От всичкото си сърце поздравявам всички мои български 

приятели“. 

 

2.14. ИДЕИТЕ НА ВСЕМИРНОТО БРАТСТВО В ЧУЖБИНА. 

 

Идеите на Всемирното Братство намират разбиране в чужбина. 

Във Франция има вече в 70 града ядра, където се изучават идеите на 

Учителя. След гостуването на френските гости на Изгрева и на Рила, 

още повече се разраства движението на Всемирното Братство във 

Франция. В Париж всяка седмица се правят в един от големите салони 

репетиции на паневритмичните упражнения, при голям възторг и 

очарование от тези чудно красиви ритмични движения, които внасят 

сила, здраве, живот и духовен подем във всички участващи. 

Защо тези идеи намират такъв голям отзвук във Фракция и 

другаде? Защото тези идеи съдържат методи за един нов, красив, 

разумен живот, посочват път за излизане от всички днешни 

противоречия, в които се намира човечеството. Със старите методи не 

може да се работи вече. Човешкото съзнание отдавна е надраснало вече 

всички стари методи, стари разбирания за живота. Днешните 
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страдания и противоречия в човечеството показват, че трябва да се 

тръгне по съвсем нови пътища. Дали ще трябва пак новите идеи, 

творческите идеи на Всемирното Братство да се наложат на нашето 

общество отвън? 

 

2.15. АЛБЕРТ АЙНЩАЙН ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

По случай смъртта на Айнщайн, френското радио е предало 

следното негово изказване за Учителя: 

„Целият свят се прекланя пред мене, а аз се прекланям пред 

Учителя Петър Дънов от България“. 

На един международен конгрес на мира проф. Айнщайн запитал 

двама българи професори: „Познавате ли Учителя Петър Дънов?“ Те му 

отговорили, че това е един обикновен човек. Тогава Айнщайн им 

възразил: „Съжалявам че сте българи, а не го познавате“. 

Тези сведения са съобщени от брат Боян Боев пред събрание на 

учители от Братството, на 22 април 1955 година. 

От същия източник са и сведенията за Далай Лама и за Онисабуро 

Дегучи, продиктувани от Боян Боев лично на автора на този сборник. 
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3. ЛАТВИЯ. 

3.1. НИКОЛАЙ КАЛЕРТ – НОВОТО НЕБЕ И НОВАТА ЗЕМЯ. 

 

Този, който е бил поне веднъж в планината Рила, който е видял 

там красотата на Живата природа и слушал Живото Слово на Великия 

Учител, той е придобил неоценимо благо. И, сравнени с това благо, 

нищожни са богатствата, славата, разкоша и всички удобства на нашия 

обикновен земен живот. 

И какво можем да видим на планината? – Там ние ще видим 

Учителя и учениците на Великото Всемирно Братство, – новите хора, 

истинските човеци. Там ще се срещнем с братя и сестри с 

всеобгръщаща душа, със светъл, прозорлив ум, с чисто, отзивчиво 

сърце, с благородна воля, насочена към правене на добро. Това са Живи 

Души, пробудени, способни да живеят интензивен духовен живот. 

Ние ще почувстваме, че там, във висините, се разрешава една 

велика задача – създава се нов свят, изгражда се новото здание на това 

Ново, което ще се роди в близкото бъдеще. 

Там ние ще влезем в съприкосновение с Източника на живота и 

ще възприемем трепета на други светове. 

По тези висини минават токове в милиони волта и милиарди 

волта, и този, чиито нозе докосват тези места, ще почувства тяхното 

благотворно влияние. 

Там ще се слеем с Живата Разумна Природа, защото там всичко 

живее: и камъните, и водата, и въздуха и светлината – и всичко говори 

на своя език – дивния език на символите и образите. Из тези висини 

ние можем да разберем скритата разумна дейност на Живата Природа 

и да осъзнаем това Ново, което сега влиза в света. И, слизайки от тези 

висини, ние не можем де не възкликнем: Да забравим старото, и да 



295 
 

заживеем по новому! А по новому ще заживеем тогава, когато следваме 

учението на Христа. 

Учителя каза: „Проявете Любовта на Христа според разбирането 

на вашата личност, на вашата индивидуалност, на вашата душа и на 

вашия Дух! И тогава ще бъдат верни и истинни словата на Христа: „Аз 

ще пребъда с вас до скончанието на века“.  

И казва още Учителя: „Всички хора вече живеят в скончанието на 

века, защото краят на века, това е краят на старите разбирания на 

човечеството и началото на новата ера на любовта, края на насилието 

и началото на мира и свободата, края на старото и началото на Новото. 

Рига, Латвия  

  

3.2. ИЗКАЗВАНЕ ЗА УЧИТЕЛЯ ОТ ЛАТВИЯ. 

 

... Обширно и дълбоко, всеобемащо е учението на големия 

философ и Учител на живота Петър Дънов. За това учение е нужно 

такова разбиране, както за самата природа. Който иде при това учение 

с отворено сърце и светъл ум, той намира отговор на всички трудни 

проблеми. И най-трудните въпроси, които се разглеждат от Учителя, 

стават ясни и светли, защото Божествената светлина ги осветлява. В 

една от своите беседи Учителя казва: „Отворете повече своите 

прозорци, за да влезе Божествената светлина. Само тази светлина 

спомага за по-добро разбиране. Който има повече светлина, той трябва 

да помага и на другите. И като помагаме тъй един на друг, всички ще 

вървим напред“. 

И учениците на Учителя в Латвия имат само една цел, имат само 

едно желание: да отворят прозорците на тази светлина и за туй 

богатство, та то да бъде и за латишкия народ. Първият лъч на 

светлината за латишкия народ е излязлата по-рано книга „И земята ще 
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се изпълни със знание за Господа“ на великия Учител от далечна 

България. В предговора към тази книга има обширни сведения за 

живота и учението на големия философ и мистик и затова в 

настоящата книга няма да говорим за това. Нека светлината на 

светлото учение работи в сърцата на всички ония, които се стремят към 

това. 

 

3.3. ЕДНО ИЗКАЗВАНЕ ЗА БЕСЕДИТЕ. 

 

Впечатлението от четенето на беседите е подобно на зазоряване 

след тъмна нощ. Така дълбоко действа тяхното четене! Като че ли се 

изкачваш на планински връх, откъдето се откриват пред тебе 

безкрайни простори и така ти е радостно и светло на душата! Беседите 

ни въвеждат в един красив свят. Както казва един италиански отзив, 

като че ли виждаш пред себе си красива полянка, покрита с цветя и 

обгърната с мир! 

Тези беседи ни посочват пътя към светлината, радостта и 

свободата. Докато старото прави последни усилия да запази своя 

живот, новото се издига с младежки порив. Беседите дават отговор на 

всички въпроси, които вълнуват човешкия дух. В тях картинно, с 

красиви символи, легенди, сравнения и други примери, са изложени 

дълбоките основи на живота и методите, по които той може да се 

издигне до по-висока степен. Те са написани така ясно, че и 

неподготвеният ще намери много нещо в тях. Обаче в тях има такива 

дълбочини, че и онзи, който има големи окултни познания, ще види 

да се разкриват пред него нови хоризонти. 

Изобщо, в тези беседи е изложен грамаден материал, чието 

специално разработване чака своето време в бъдещето. В тези беседи 

се срещат важни закони по отношение на възпитанието, медицината, 
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духовния растеж и пр. Изобщо, няма област в живота, която да не е 

засегната в беседите. Ако се събере всичко, писано в тях за законите, 

по които се развива обществото, народите, епохите, ще имаме нова 

социология. Ако се съберат всички педагогически принципи, закони и 

методи, изложени в тях, ще имаме нова педагогика и т. н.  

 

3.4. ДРУГО ИЗКАЗВАНЕ ЗА БЕСЕДИТЕ. 

 

Който е чел беседите на Учителя Петър Дънов и е проникнал 

дълбоко в тях, той не може да отрече факта на тяхната неподражаема 

дълбочина и оригиналност. Те не могат да се ограничат, да се вместят 

в каквито и да било рамки. Когато размишляваме над съдържанието на 

беседите, пред нас се разкрива цяла Вселена, с всичкото свое величие. 

И тъй както съвременният човек не може да проникне с просто око във 

Вселената, без специални астрономически уреди, също така днешният 

човек не може де разбере беседите на Учителя, ако не се освободи от 

наслоените в душата му утайки на живота. Човек не може да разбере и 

приложи казаното в беседите, докато не го посети Духът, Божият Дух, 

Светият Дух – най-великото благо, което Бог ни праща. 

Ако вие четете беседите, а мислите за балове, за вечеринки, за 

ядене и пиене, то вие не можете да получите тази връзка с Духа, вие не 

можете да му предоставите място в душата си, за да ви посети и да ви 

разкрие тайните на живота. За да придобиете това Божие благо, вие 

трябва да се съедините с Него вътрешно, душевно. Единственото 

средство за това  – да постигнете връзка с Източника на живота, да 

постигнете единение с Бога – е молитвата, съзерцанието, медитацията. 

В беседите на Учителя ние слушаме гласа на Живия Бог. Ето защо, 

ако искаме да разберем този глас, ние трябва да се подготвим за това – 

да се поставим във възприемащо състояние. За да не прекъсва връзката 
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си с живота, в човека трябва да става непрекъсната смяна на 

състоянията – той трябва да възприема и да дава, да бъде истински 

проводник на благата, които получава от Бога. 

Прочитайки една беседа за пръв път, ние ще разберем от нея 

нещо. Прочитайки я за втори път, пред нас ще се разкрият други неща, 

а това показва, че ние не можем да разберем беседата напълно и че в 

нея винаги остава нещо, което ние не сме още разбрали. 

Всяка беседа на Учителя е пълна с мъдрост, от нея се излъчва 

любов, тя съдържа множество дълбоки символи. И човек може да 

разбере тези символи съобразно тази вътрешна светлина, с която той 

разполага в дадения момент. А когато по-къно придобие повече 

светлина, той ще разбере беседата по-ясно, ще види в нея нови 

символи, ще открие нова вселена, така, както астрономите, ползвайки 

се от нови и по-усъвършенствани телескопи, откриват все повече и 

повече слънца, планети и нови вселени. Това показва също, че беседите 

на Учителя идват от този неизчерпаем източник. 

В беседите на Учителя има нещо, което не може де се намери в 

никаква литература. Ние не можем да разглеждаме беседите само като 

литература, защото в беседите на Учителя има нещо много голямо – те 

притежават много по-голям замисъл и много по-голям размах, в 

сравнение с каквато и да било литература, единственото, с което ние 

можем да сравняваме беседите, това е Евангелието. 

Човек трябва да прочете една беседа и да размишлява над нейното 

съдържание, за да му се разкрие скритият вътрешен живот. Човек 

трябва не само да прочете беседата, но да я изучи и приложи, за да се 

убеди в нейната ценност. Човек трябва да медитира над всяко 

изречение в беседата, за да може да му се разкрие макар и една малка 

частица от Великия План, който регулира живота на земята. 
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Организмът на съвременното човечество се намира в опасност. 

Той е болен и преживява криза, страшна криза. Ние го виждаме обзет 

от конвулсии и смущения, но лекарят е дошъл и той предлага на 

човечеството най-радикалното лекарство-това е Любовта, Братството, 

това е Божественото учение, това е Живото Слово на Учителя Дънов. И 

от правилното възприемане на това учение зависи възраждането и 

обновяването на човечеството. Най-необходимото днес – това е да се 

четат беседите и да се прилага това, което сме разбрали от тях. Днес 

ние се нуждаем от сол на земята, защото сме обезсолели. Да приемем 

с благодарност това, което Бог ни дава. Да се вслушаме в Неговия глас. 

Той чака да разтворим потайните двери на нашите сърца. Да ги 

разтворим и да приемем Великия Гост! 

 Да се събудим от дълбокия сън – да се отдалечим макар за миг от 

хилядите гласове на нашите ежедневни желания, които като тигри и 

лъвове непрестанно реват в нас, за да чуем гласа на Живия Бог. Той 

чака да разтворим сърцата си. Да слушаме, да четем и да прилагаме 

Божественото Учение – това, което Учителя Дънов ни дава в беседите 

си. 

Рига – А. Н. 

 

3.5. ПИСМО ОТ РИГА. 

 

... Както прелетните птици, преди и след отлитането си от едни и 

други страни, се събират ня ята, чуруликат и пеят, така и ние 

северняците, след напущането на слънчевата и гостоприемна 

България, събрали се отново тук, на север, си спомняме, и с радост и с 

тъга, за онова южно гнездо, където беше тъй приветливо и топло. И 

ние всички единодушно твърдим, че рядко може да се намери такова 
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светло и топло гнездо, каквото са Изгрева и Рила. Със светлината на 

своята Любов към човечеството Учителя озарява тази страна. 

В съзнанието ни живеят две свещени места: Изгрева и Рила. Може 

да се каже че ние, рижаните, все още продължаваме да живеем там. Ние 

все още се вслушваме в живите слова на Учителя, които вляха бодрост 

в нас, които придадоха смисъл на живота ни, вдъхнаха ни импулс да 

учим и да работим. Животът на учениците, които се стремят да 

прилагат словото на Учителя, се отличава доста рязко от живота на 

другите хора. Живеейки на Изгрева, ние всички почувствахме, че най-

сетне се намираме в истинския си дом. А да почувстваш, че имаш дом 

на земята, в пълния смисъл на тази дума, е нещо необикновено. Още 

по-необикновени бяха преживяванията ни на Рила. Те ни подбудиха да 

отправяме поглед към красивото, към възвишеното. Те ни помогнаха 

да проникнем във вътрешния смисъл на преживяното и да приложим 

в живота придобития опит. 

Ала как да се опише с бедната човешка реч величието на Рила и 

нейната красота! Как да се опише сиянието на лазурното небе денем 

или трептенето на звездите нощем? Как да се възпее Рила в мигове на 

величаво спокойствие или във време на страхотна буря? 

За нас Рила е едно от свещените места на земята. Тя е храм 

неръкотворен, създаден от природата. Рила говори! Камъни, скали, 

езера, извори, върхове, долини и цветя – всичко говори на своя красив 

език. И тоя говор на планината се възнася към небето, сливайки се с 

Божествената мирова симфония, заедно със Словото не Учителя.  

 

3.6. ИЗ ДРУГО ПИСМО. 

 

... Всяко писмо от България, от Изгрева, е слънчев лъч за мен. 

Господи, кой би могъл да разбере това! Само оня, който се е чувствал 



301 
 

на Изгрева като у дома си и след това пак е трябвало де замине някъде 

далеч, далеч... 

Ни ден не минава да не бъда мислено по няколко пъти на Изгрева, 

при Учителя и с всички вас. Искрено и от все сърце мога да кажа: 

Щастлива съм, защото намерих именно онова, което дълго търсих във 

всевъзможни организации и общества. Накрая аз достигнах бреговете 

на Обетованата земя, където живее Учителя, благият Учител. Сега 

виждам, че всички лишения и страдания, през които трябваше да мина 

в стремежа на моята душа да намери истинския път, са все пак малки 

и нищожни в сравнение с онова велико благо, което получих в 

България, И сега напред, с бодър дух и радост в сърцето! Има един 

вечно бликащ извор, от който всякога могат да се почерпят нови сили 

за работа. И вие знаете кой е този Извор. 
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4. ПОЛША. 
 

В Полша се развива и нараства духовно движение, основано от 

ясновидката Агни Пилшова, чийто месечен печатен орган, списание 

„Хейнал“ дава в превод на полски език беседи от Учителя. Ето част от 

писмото на ръководителката на движението до редакцията на в. 

„Фратецо“: 

„Аз се радвам, че вестник „Фратецо“ е достигнал до вълна, която 

води човечеството към по-щастливо утре. „Фратецо“ е музика на 

бъдещето, от него ще се излива духовния повей. Засега животът на 

този вестник тече в тясно корито, но той ще достигне широкото море 

и ще плува леко на разпенените вълни на океана на живота. Стремете 

се само Бог да бъде вашата пътеводна звезда и компаса ви да сочи пътя 

към Христа, който е едно с Бога – и вий не ще сбъркате пътя, макар, че 

трябва да преминете през нощта на най-различни затруднения и 

страдания.“ 

4.1. ПАНЕВРИТМИЯ ВЪВ ВАРШАВА. 

 

Прекрасен слънчев ден. Един от тези дни, когато цялото небе 

говори и излива благословението Божие изобилно. Рано сутринта ние 

сме вече в парка, при красивата статуя „танцьорка“, знаменита 

скулптурна работа, изобразяваща млада и красива танцьорка, пълна с 

радост и живот. Около статуята – рози, само рози. Едно от най-

привлекателните кътчета на парка. На определения час, всички 

събрани, тръгваме за „нашия“ салон – хубава слънчева полянка на 

източния край на парка, която служи за игрище, сега обаче е съвсем 

свободна, на наше разположение. 
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Денят е божествен, слънчев, топъл. Ние почваме нашите 

упражнения. Чува се българското слово, българските песни – 

свещените песни за Любовта, за новия ден, за слънцето, за радостта и 

братството, за правата мисъл и чистото сърце. Танците – това е 

стихията на полската мистична, музикална и игрива природа. 

Паневритмията се харесва на нашите братя и сестри –славяни, и 

българският език, – както и преди хиляда години – отново става 

свещен носител на Христовите, възвишени, свети и чисти идеи за 

Божествен живот. 

Една сестра е във възторг и казва: „Това аз търсех отдавна! „Ние 

чувстваме прилив на сили, радост и щастие. Завършваме с обща 

братска закуска и благодарност за великата Божия Любов, която се 

излива всеки миг върху нас. 

/Из в-к „Братство“/ 

 

4.2. ИЗ ЕДНО ПИСМО. 

 

…Брат П. ни показа паневритмичните упражнения и ни научи на 

тях. Много ни се харесват вашите хубави песни. Ние разбираме 

значението на сутрешните часове и когато можем, посрещаме изгрева 

на слънцето. Ние знаем, че наближава новата епоха, че трябва да бъдем 

пионери и да сочим на хората истинския път в живота. Друга важна 

задача е тази за обединението на славяните. Ние трябва да ратуваме за 

осъществяването на тази идея. Нашият меч трябва да е Любовта, 

нашият дълг трябва да е Истината, и нашата броня трябва да я правдата. 

Аз имам намерение да науча български език. Моето постоянно 

желание и да ви посетя през лятото в планината. 

Моля ви, мислете понякога за нас. 

Верен ученик Карл Шоботович 
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4.3. ИЗ ДРУГО ПИСМО. 

 

Аз съм ви много благодарен за вашите издания „Фратецо“ и „Нова 

култура“, които са не само интересни, но и необходими за мен и за 

моите шестима колеги, на, които чета веднага след получаването на 

неща от вас. Темите на съчиненията на вашия велик Учител и на 

неговите последователи са сродни на тия души, които търсят да пият 

жива вода, които искат да се приближат до децата на Светлината. С 

нетърпение аз винаги очаквам нова книга от библиотека „Нова 

култура“ и вестник „Фратецо“. 

Със съидейнически и искрен поздрав: 

В. Дорошенко 

 

4.4. ДРУГО ПИСМО. 

 

…Четем беседите на Учителя и ги превеждаме на полски. Пеем 

песните на Братството на есперанто и на български. Мнозина учиха 

Есперанто, а сега учат и български език -заради беседите. 

Тука се създава още един кръжок на Всемирното Братство – по-

активен. Бог ще благослови посятото. Всички ние работим, кой колкото 

може. И вие бодри стоите на своя пост. „Братството“ има велико 

бъдеще. Ще израсне в бъдеще като орган на Великото Братство за 

цялото славянство. Тъй го виждам. Великото започва с малкото. 

П.Г.П. 

 



305 
 

4.5. В СПИСАНИЕ „ХЕЙНАЛ“. 

 

„Хейнал“, полско окултно списание,  отпечатало статия за 

Всемирното Бяло Братство, в която между другото се казва: 

„Ако се запитаме какво ново течение идва в света, трябва да 

признаем искрено, че духовната вълна залива човечеството и го 

подтиква напред. Пред тази вълна се открива широк хоризонт, нов 

плен на живота. След материалистичната вълна, която заля Европа, а 

след нея и целия свят, през втората половина на деветнадесетия век и в 

началото на двадесетия век се яви спиритуалистичната вълна, която 

осветлява всички прояви на живота, обяснява по нов начин значението 

и целта на живота. Силата на тази вълна е голяма. Това се вижда от 

непрестанното нарастване на нейното влияние във всички отрасли на 

живота: в науката, в изкуството и пр., въпреки значителните пречки на 

материалистическите учения, които от векове се всаждат в хората, 

отравяйки техните души. Днес материализмът се явява във формата на 

грозен, неизлечим цирей върху снагата на човечеството. Това е 

архаизъм, от който хората трябва да се освободят. Понастоящем 

съществуват вече среда и условия, в които могат да се развиват и 

проявяват висши дремещи сили в човека. 

В България се създаде Окултна Школа, в която се учат тия, които 

желаят да се подготвят сериозно за живота и да придобият истински 

познания за него, за да могат да бъдат полезни на човечеството. 

Ръководител на тази Школа е Учителя Петър Дънов, който държи 

специални лекции четири пъти седмично. Вратите на тази Школа са 

широко отворени за всекиго, който желае да учи и познае Истината. В 

света има много окултни школи, но тази в България се отличава с нещо 

особено, а именно със своето общо възпитателно влияние, което се 

стреми да упражни върху обществото чрез добрите примери“. 
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5. ЮГОСЛАВИЯ. 

5.1. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ. 

 

„Политика“, най-разпространеният и меродавен югославски 

вестник в броя си от 8 септември /1933 г./ дава една обширна статия за 

движението на Всемирното Братство в България, в което се излага 

биографията на Учителя, зараждането и развитието на движението, 

неговото разпространение в България и чужбина. Описват се също така 

живота на Изгрева, паневритмичните упражнения, екскурзиите, 

летуването на Рила. Изобщо, в статията, написана обективно, се хвърля 

широк поглед върху движението. Учителя се нарича в статията 

професор Дънов, а „Изгрева“ – Свободния университет на Всемирното 

Братство. Статията е написана от С. Паунович, който лично е посетил 

„Изгрева“. Тя е придружена с три снимки – портрета на Учителя от 

Борис Георгиев, една групова снимка от летуването в Рила и такава от 

„Изгрева“. 

„Узвишени идеал“ /Високият идеал/ на сръбски език е отпечатан 

в Белград, с предговор от Мара Белчева и с портрета на Учителя от 

Борис Георгиев. Преводът е направен от Жвоин Костич, уредник на 

Вегетарианска библиотека. 

„Преди около една година, един брат вдъхновен от една идея, със 

сияйнало лице идва при мене и ми повери една сума от 2000 лева, за 

първата книга на Учителя, която ще се печата на сръбски език. Отпосле 

той прибави още 1000 лева. Така, благодарение на готовността му да се 

отзове на вътрешния глас, който му е нашепнал, имаме вече началото 

на една велика просветна работа. Голяма е радостта на кръжока в 

Белград, който с енергия се е заел с разпространяването на живото 

слово на Учителя. 
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„Ако българите знаеха каква привилегия им е дадена – да сеят 

живото Слово между славянството!“ 

„Абсолютна чистота“ – Белград, 1938. 

След „Високият Идеал“, печатана на сръбски, излезе в Белград 

втора беседа на хърватски език „Абсолютна чистота“, превод на Душан 

Богосавлевич с предговор и портрет на Учителя. 

Един брат, живущ в Белград на свои разноски отпечата тази 

беседа след като се запозна с учението на Учителя. Идеята за това му 

идва след като се научава, че и други братя и сестри са отпечатвали 

беседи на Учители в България, Латвия и пр. и така са придобивали 

привилегията да бъдат сеятели на Божието Слово. Ето извадки из 

предговора към книгата: 

„Докато в първата беседа Учителя ни открива високия идеал в 

живота, а той е Любов към Бога и ближните, във втората беседа 

„Абсолютна чистота“, Учителя ни оказва наследството да се 

приближим към този идеал, а то е абсолютната чистота: чистота в 

мисли, чувства и постъпки, следователно, вътрешна и външна чистота. 

„Великите хора, гениите, Учителите на човечеството, са светли 

слънчеви Духове, които са дошли на земята до донесат светлина, любов 

и свобода за всички. Това носи и Учителя. Това, което най-силно 

въздейства на всички у него, е неговата чистота и святост неговото 

пълно безкористие, неговата сила на духа, която Той е проявявал през 

целия си живот. В това е и тайната на неговата сила. И ако движението 

на Всемирното Бяло Братство в България Учителя е започнал само с 

един ученик, преди 40 години, сега Той има десетки хиляди 

въодушевени последователи, не само в България, а и в странство. „Най-

голямото чудо, което Учителя върши благодарение на своята чистота, 

е в това, че чрез Него и неговите идеи се проявява сила, която лекува 

не само физически болести, но и всички душевни недъзи. На духовно 
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слепите се отварят очите, глухи за Мъдростта започват да чуват, хроми 

в добродетелите започват да вървят, прокажени в греха възкръсват в 

новия живот на Божията Любов. И по този начин Той със силата на 

Доброто, Чистотата, Любовта и Светлината изгонва из човешките 

души бесовете на злото, греха и лъжата. Много хора са оставили стария 

живот и са започнали нов живот – станали са трезвеници, 

вегетарианци, ученици на Божественото училище.“ 

 

5.2. СТРАНАТА НА РОЗИТЕ – НА ГОСТИ У ВЕЛИКИЯ УЧИТЕЛ. 

 

Учителя Дънов! -Това име не може да се предаде точно на руски 

език7.Мнозина вече са чували за прекрасния, величествен човек, който 

от около 30 години учи хората в България на братски живот и ги зове 

към светлия идеал на Любовта. 

Преди две години аз се запознах това прекрасно духовно учение, 

обясняващо мистическо осветление великите Божествени истини, и от 

тогава – да видя Учителя и да говоря с Него, стана моя мечта. Тази 

мечта се осъществи през настоящата година. Тук аз искам да споделя 

туй, което видях и лично преживях в Братството на Учителя. Преди 

всичко ще кажа, че то съвсем не е някаква секта, както някои мислят. 

То е свободна Школа за изучаване законите на природата и за 

хармониране на живота с новите изисквания на Духа. „Да живеем в 

съгласие със законите на природата, да живеем в хармония с 

Божествените закони“ – такъв е идеала на учениците на Учителя. 

„Изгрев“ – така се нарича тяхното поселение, намиращо се на 

няколко километра от София, на една височина, непосредствено зад 

                                                 
7 Оригиналът на статията е написан на руски език. 
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градския парк „Борисова градина“8. Това са редици малки дървени 

къщички, чисти и необикновено привлекателни, както отвън, така и 

отвътре. До всяко жилище се намира градина с овощни дървета. 

Учениците на Братството обичат много природата. Съгласно учението 

на Учителя, за да бъдем напълно здрави физически и духовно, не е 

достатъчно само да правим разходки в природата, но трябва винаги да 

се намираме в пряк, непосредствен контакт с нея. И затова неговите 

ученици са устроили живота си така, че да имат възможност винаги да 

общуват с природата. И в тяхното заселище има винаги в изобилие 

чист въздух, светлина и прясна изворна вода. Целият „Изгрев“ прилича 

на прекрасна градина, от дето се разкрива далечната картина на 

планината, начело с върховете на Витоша. Учителя живее в центъра на 

поселението, в бяла къщичка, до която се издига голямо здание, дето 

три пъти седмично Учителя говори своите лекции. В сряда и петък 

лекциите са само за учениците, а в неделните дни те са достъпни за 

всички и тогава на тях идват от София много хора да слушат Учителя. 

Учителя е човек с рядка красота, с дълги бели коси, които обаче има 

доста черни нишки. Той е на повече от 70 години, но въпреки това, 

спирайки погледа си на Него, човек се учудва на неговата духовна и 

физическа свежест. Блестящите му очи излъчват ум и доброта. Във 

всичките си движения Учителя е мек и хармоничен. 

Всички тия забележителни неща, които аз видях в Школата на 

Учителя, не биха били възможни, ако неговите ученици и 

последователи не притежаваха високото съзнание за ценността на 

всяка отделна личност в обществото и ако нямаха любов и дружба 

помежду си. И действително, този факт учудва всеки нов човек и на 

първо време изглежда невъзможен. Това е също едно Велико дело на 

Учителя. Той не е само философ, писател оратор, музикант, 

                                                 
8 По късно е преименуван на „Парк на свободата“. 
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непресъхващ източник от който изтича все нова и нова жива вода чрез 

неговото Слово, но още е и прекрасен реформатор на човека. Отличен 

познавач на човешката душа, проницателен дух, Той е намерил начин 

и възможност да обедини всички тия различни мъже и жени в едно 

голямо семейство. Наистина той е прав като казва, че никакви външни 

социални реформи не са възможни, докато човек преди това не 

реформира своята собствена душа. На това, именно, е основано 

учението на Учителя. То не е само философия, но и практическа 

система, опитна Школа, която се създава новия човешки дух и новия 

човешки характер. Любовта е основата на всичко. Тези думи са казани 

от Христа, но досега не са приложени. Любовта -това е огромно, 

широко понятие, обгръщащо в себе си всички неща и всички 

възможности за прогрес и еволюция. 

Елисавета Кидалова, Белград – 1938 г. 

 

5.3. ГРАДЪТ НА СЛЪНЦЕТО. 

 

Аз наричам Изгрева Град на Слънцето, защото като че ли целият 

е проникнат от слънчевите лъчи и носи в себе си идеята за Слънцето. 

Миналата година, през месец август, аз прекарах две седмици на 

Изгрева и тогава именно в моя ум се оформи ясно тази идея – идеята 

че Изгревът е наистина един малък град на Слънцето. 

Малките дървени жилища на Изгрева са построени така, че 

слънчевите лъчи свободно проникват в тях и изпълват вътрешността 

на стаите с топлина, от която можете да се освободите само ако 

отворите прозорците и вратите, т. е. пак да пуснете Слънцето, само че 

сега със свежия въздух, който разредява насъбралата се в стаята 

топлина. На Изгрева има и големи, каменни здания, чиито стени са 

измазани с вар, но те са само едно изключение – почти всички жилища 



311 
 

на Изгрева са построени от дебело боядисано дърво, а има и бараки, 

направени от тънки дъски. Тези жилища имат големи, широки 

прозорци и са подобни на тераси, предназначени за слънчеви бани. 

Разбира се, не всички жилища на Изгрева имат този вид, но той 

преобладава. 

„Изгревът“ съвсем не прилича на град. Той цял е потънал в 

зеленина. В него няма улици в обикновения смисъл на тази дума, а 

само алеи, пътеки и проходи между домовете. Човек, който е 

привикнал към живота на големия град, сред шумните площади, 

магазини и тълпи, на първо време трудно се ориентира в тази тишина 

и зеленина, защото къщичките на Изгрева си много приличат едни на 

други и не са отбелязани с номера. Неволно ти се струва, че се движиш 

сред гора от вишневи, сливови, кайсиеви, крушови и други дървета, 

които простират към тебе клоните си, отрупани със зрели плодове, 

като че ли предлагайки своя дар. Това се чувства особено вечер, когато 

животът на Изгрева тайнствено замира и всичко потъва в сън.  

Сутрин, на зазоряване, пред очите на непосветения се представя 

друга, също така необикновена картина. Още в полумрак и небесата са 

слабо осветени от догарящите звезди. София, долу в низините, спи. Из 

жилищата на Изгрева почват да излизат една след друга редица 

фигури, които се отправят по едно направление – към широката 

поляна, намираща се в центъра на Изгрева, близо до жилището на 

Учителя и до салона за събрания, обградена с млади борови дървета. На 

алеята пред поляната са вече застанали мълчаливи, съсредоточени 

мъже и жени. Всички като че ли очакват нещо. Постепенно на изток 

хоризонта пламва с ярка червенина и красавицата зора се появява като 

прекрасна фея, съобщавайки ни за пристигането на Слънцето. Ето че и 

то се показва. Огромното червено кълбо бавно и тържествено изплува 
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иззад хоризонта. Мълчаливите и съсредоточени фигури на братя и 

сестри са застанали неподвижни, в беззвучна молитва. 

Нужно е мълчание и спокойствие. Нужно е трепетно 

прислушване към пулса на Великия Живот, за да може душата да се 

отвори и да възприеме неговите блага. Така тези, които наистина са 

разбрали, че животът иде от Слънцето, се приобщават към Духа на 

великото Светило. 

В ранните пролетни утрини паневритмичните упражнения 

почват още преди изгрева на Слънцето. През лятото, когато Слънцето 

изгрява много рано, те стават след неговия изгрев. След свършването 

на молитвата братята и сестрите се нареждат в успоредни редици, 

обърнати на изток, и започват редица упражнения, които предшестват 

Паневритмията. Тези упражнения са шест, и се правят без музика. При 

всяко от тях обаче се произнася една определена формула. Тези 

упражнения регулират електромагнитните течения в организма. Те 

могат да се правят и от отделен човек, сред природата или в стаята, 

според условията. 

След свършване на тези упражнения се започва истинската 

Паневритмия. В средата на широката поляна, обрасла с мека зелена 

трева застава оркестър. Наоколо се образува двоен затворен кръг. 

Тогава, под звуците на музиката, се започва първото упражнение, 

което се казва „Пробуждане“:  

 

              „Първият ден на пролетта,  

                първият ден на радостта, 

                първият ден на Любовта,  

                носят сила и живот“. 
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Първото упражнение символизира пробуждане на съзнанието в 

човека, в който се е появил стремеж към духовното, в същото време то 

означава и пробуждане на природата – първия ден на пролетта, 

началото на радостта, на любовта, на живота и силата. Това 

съдържание се изразява чрез плавни, красиви движения, сгъване на 

ръцете към гърдите и разгъване встрани с разтворени пръсти, което 

изразява идеята за даване – навлизане в по-широката област на 

колективния дух и началните проявления на човешката душа. 

Следващите движения са продължение на първото. – Душата расте, 

разширява се, примирява в себе си противоречията, става жив извор на 

енергия и сила. 

Пред нея се възправя животът: двата процеса в природата – 

слизане и качване. В нея се проявява стремежа към Висшето. Духовният 

свят я зове. Тя започва да побеждава препятствията, да овладява и 

ръководи правилно своите мисли и чувства и най-после разкъсва 

оковите на старото и излиза из тъмницата на материята и се радва на 

изгрева на своята свобода. Тя сее Словото Божие, научава закона на 

придобиване на светлина и знание. В нея почват да действат двата 

принципа – мъжки и женски, Любов и Мъдрост, които водят към 

творчество и към Истината. С радост тя се отдава на Великото в света 

и познава закона за циркулацията на електрическите и магнетичните 

сили. Тогава настъпва великият момент на приближаването на 

Слънцето, радостта на живота и пълнотата на светлината. За да се 

подготвим за това, трябва да внесем в организма си ритъм, който идва 

от света на правилната и възвишена мисъл. Това действие 

символизира с упражнението „Мисли !“ 

 „Мисли, право мисли! 

Свещени мисли за живота ти крепи !“, което се явява като 

тържествено встъпление към посрещане на Слънцето. 
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Следващото упражнение е „Аум“  – свещеното Божествено Слово 

на древните мъдреци. Всички го повтарят с издигнати нагоре ръце, 

възприемайки теченията, които идат от Слънцето. Тихо, бавно, 

тържествено и плавно, като величава молитва, като хода на самата 

Вечност, се издигат звуците на музиката, и ето че Слънцето се показва: 

                      „Изгрява Слънцето,  

                       праща светлина,  

                       носи радост за живота тя“. 

Всички вдигат ръце над главите си и с плавни кръгообразни 

движения, като че ли разпространявайки се наоколо светлината, 

отново ги събират към гърдите си, събирайки слънчевата енергия. Това 

упражнение е необикновено красиво. То ни напомня как Слънцето 

изплува иззад хоризонта и описва своя кръг, като разпраща вредом 

светлината. То е подобно на движението на Слънцето, и музиката, 

която го придружава, има дълбоко вътрешно значение. Нейните звуци 

са израз на това, което побеждава тъмнината. Божественото Слънце 

изгрява в душата, побеждавайки всички препятствия, всички 

затруднения и създава красива окръжаваща среда за човека, давайки 

му импулс за работа. 

Следва упражнението „Сила жива“. То изразява мощната сила, 

която блика от Слънцето и се разпространява на всички страни.  

„Квадратът“ е красиво упражнение, със също така красива музика, 

свързано с понятието на четирите страни на света – изток, запад, север, 

юг, към които последователно се обръщат участващите в 

упражненията. Звуците на музиката изразяват радостта на природата, 

че Слънцето е изгряло и осветило всичко. 

В света действат две сили – електричеството, мъжкият принцип, и 

магнетизма, мекият, женският принцип. Овладяването на всичко 

получено съставлява победа на душата над смъртта и материята. 
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Полученото трябва да се използва, да се приложи, а приложението 

внася единство в нашия вътрешен живот. Това единство означава 

съединението на двете начала в човека, на двата полюса – мъжкия и 

женския. Докато в човека съществуват противоречия, той не може да 

бъде истински човек и да се радва на безсмъртие. Двете половини на 

човешката душа трябва да се съединят, да се слеят. Това е изразено 

символически с упражнението „Запознаване“, което се извършва на 

двойки: двамата съседи ту се хващат за ръка, обърнати един към друг, 

ту се пускат и обръщат назад, с плавни, ритмични движения на ръцете. 

Следващото упражнение закалява нервната система, като я 

магнетизира и дава правилен ход на енергиите. То се състои от 

движение във въздуха ту на единия, ту на другия крак, ритмически, под 

такта на музиката. Тези движения дават устойчивост и равновесие. – 

Душата е достигнала до Посвещение и е научила тайната на живота. 

Тя е способна да владее и правилно да оценява благата на Природата. 

По такъв начин Паневритмията се явява символическо изражение 

на свещения път на душата към Посвещението и в мистериите на 

живота. Тя го изразява с външните си действия, с музиката си и с 

вътрешния си смисъл. Този, който е поне отчасти готов за посвещение 

в тайните на Духа, ще намери в Паневритмията неизчерпаем източник 

на мистическа поддръжка и сила, а физически тя укрепва, заздравява 

и облагородява организма, правейки го по-духовен, по-изтънчен, по-

красив, по-хармоничен и способен към възприемане на висшите 

енергии. 

Паневритмията завършва с музикални дихателни упражнения, 

които свързват човека с хармонията на Природата, и със символическо 

обливане на тялото, което означава приемане на всички Божии блага и 

методи за влизане във връзка с идеалния свят на Духа. 
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Казах, че на Изгрева всички жилища се къпят в слънчевите лъчи. 

На Изгрева всички са обгорени от Слънцето, всички са здрави и 

устойчиви, невъзприемчиви към болестите. Учителя казва, че 

бактериите не могат да живеят в чистата кръв. Вегетарианската храна, 

правилният нечии на живот в хармония с природните закони, чистият 

въздух и дълбокото дишане, светлината и отправянето на мислите към 

възвишеното, пречистват кръвта. 

Учителя препоръчва също да се стои на слънце гърбом, за да се 

улесни проникването на слънчевата енергия в гръбначния стълб, в 

който функционира симпатичната нервна система, която управлява 

храненето, кръвообращението, дишането и живота на клетките в 

организма. Аз изпитах на практика този метод през време на моето 

пребиваване на Изгрева. Седейки обърната гърбом към Слънцето, аз 

чувствах как животворната сила се влива в моя организъм и, цяла 

пропита от Слънце, обгоряла в неговите лъчи, аз разбрах, че сега живея 

истински живот, който Творецът е отредил за своите създания. Обаче 

последните тъй много са го извратили, поставили са го при такива 

ненормални, неестествени форми, та не е чудно че постоянно 

боледуват и преждевременно остаряват. 

Остава да кажа и няколко думи за създателя на Слънчевия Град, 

за Учителя Петър Дънов. Известно е, че Учителите не принадлежат 

всъщност към една определена нация – тяхното учение принадлежи на 

цялото човечество, а тяхната Родина е онзи възвишен свят, от който те 

са дошли като посланици тук, на земята. Но във физическото си тяло 

Учителя има образа на величествен мъдрец, с одухотворено лице и 

меки, благородни движения. Той не прилича на никой друг човек, 

върху него лежи отпечатъка на нещо неземно, на някаква висша 

душевна красота. Това се открива и в дълбочината на неговото учение 

и в силата на неговото Слово, и в онова благоговейно уважение и 
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преданост, които чувстват към него неговите ученици и 

последователи. В разговор с него се чувства дълбочината на неговата 

мисъл, и проникването му в мисълта на събеседника, а също и неговата 

необикновена доброта. Ясно е, че Учителя е дошъл от друг свят, където 

отношенията са съвсем други в сравнение с тези на земята, където 

любовта и добротата са естествени състояния на душата, а мъдростта и 

знанието са качества на Духа. 

... Аз гледах как Той стоеше на хълма – величествен, добър и 

спокоен, и странно чувство обхвана моята душа. В този момент аз 

схванах, че това е един слънчев Дух, същество, дошло от Слънцето, не 

символически, а буквално, и че неговото идване на земята е свързано с 

очакваното идване на Христа ... 

Пишейки тези редове, аз отново виждам в мисълта си белия дом 

на хазяина на Изгрева, неговата приветлива усмивка и меката светлина 

на неговото лице, лицето на неговия велик, мощен Дух, пратеник на 

Слънцето, чието значение и величие само бъдещето ще разкрие. 

Елисавета Кидалова, Белград, март, 1939 г. 

 

5.4. ИЗГРЕВ – ГРАДЪТ НА СЛЪНЦЕТО. 

 

Във всички времена и на всички народи е било известно, че 

слънцето е извор на животворната топлина, която дава живот на всичко 

на земята. Слънчевата енергия, слизайки на земята събужда заспалите 

дървета, разтваря пъпките им, покрива ги с листа, цветове и плодове. 

Тя прави същото и с всички други растения и треви, с чиито стъбла 

или плодове се хранят хората и животните. 

Слънчевата енергия обновява и човешкия организъм, като го 

освобождава от различните отрови и вредни вещества, но хората дълго 

време не са знаели това и затуй даровете на слънцето са пренебрегвани 
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до голяма степен от днешните хора. Всички религии, обаче, са облекли 

понятието за слънцето в символи, правейки го предмет на религиозен 

култ. 

В древната Атлантида, в която е прародителката на нашата 

култура, и от гдето е дошла до нас древната мъдрост, култът на 

слънцето е бил единствената религия в храмовете на Атлантида, в 

епохата на нейния златен век. След погиването на Атлантида тази 

религия преминала в Мексико и Перу. В Египет тя се проявявала в култа 

на Озириса. Озирс, светлият слънчев Бог е убит от бога на тъмнината 

и после възкръсва. Митът за Озириса представлява очакване за 

идването на Христа на земята. Същото очакване се проявява и в 

Гърция, в култа на Адониса. Младият и красив бог на Любовта и 

красотата, трябва да слезе в царството на тъмнината, в ада, от дето той 

после отново излиза, като прекарва част от живота си между хората на 

земята, а друга част – вада. Мистериите на Адониса означават 

слънчевият цикъл, четирите годишни времена в природата и в същото 

време те са едно предзнаменование за живота, смъртта и 

възкресението на Христа. Същите тези „езически“ представи са 

преминали отчасти и в християнската религия. Фактически, древната 

мъдрост на Посветените съвсем не е „езическа“. Езически са били само 

грубите схващания и представи на невежата тълпа, която се е борила с 

християнството за своите идоли, и в лицето на своите управници 

императори е осъждала християните на страшна смърт, хвърляйки ги 

на дивите зверове в цирковете. Наопаки, представителите на 

Посветените, в лицето на тримата Мъдреци от Изток, са дошли да се 

поклонят на Младенеца – Исус, като му донесли своите дарове. 

Фактически, християнския празник Рождество Христово е празник на 

зимното слънцестоене, от когато става поврат в природата към 

пролетта, раждането, възхода на слънцето. Украсената със запалени 
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свещи елха е символ, на радостта, че Христос – слънце се е родил. 

Възкресение Христово пък е празника, ознаменуващ пълния разцвет, 

апогея на Пролетта, когато богът на Любовта – Христос, е възкръснал 

из гроба на материята. 

По такъв начин животът на природата и великата космична 

Реалност се явяват единни, взаимно включващи се. Четирите годишни 

времена в природата представляват също така отделни цикли в живота 

на човешката душа на земята. Пролетта е раждането на човешката 

душа на земята, нейното детство и младенчество; лятото е разцвет и 

пълнота на нейния живот и сили; есента е зрелост и постепенно 

увяхване, а зимата е старост и смърт. В същност, човешката душа, 

подобно на природата, подлежи на едно вечно обновление. 

Деветнадесетият век, потънал в материализма, забрави даровете 

на слънцето. Но ето, че в началото на двадесетия век в България се 

появи едно велико движение – движението на Всемирното Братство, 

основано и ръководено от Учителя Петър Дънов. То напомни на целия 

свят забравената стара истина, стояща в основата на слънчевия култ. 

Но то ни носи не само тия знания, които ни даваха древните мъдреци 

някога, но и нещо ново. Светът почва вече да възприема тези 

схващания. Навсякъде лекарите препоръчват слънчеви бани. Лете, 

вместо да се крият в тъмните стаи, хората вече предпочитат да 

посещават плажовете. Обгорялото от слънцето лице е станало вече 

модно, а предишната бледност – некрасива. Появиха се нови науки – 

хелиотерапия и хромотерапия, лекуващи болестите с помощта на 

Слънцето и на светлинни лъчи, минаващи през различно оцветени 

стъкла, а също и други науки, предпочитащи, вместо предишните 

лекарства от аптеките, употребата на живите сили на природата – 

водата, електричеството, магнетизма, силата на мисълта и на 

лечебните билки, кондензатори на слънчевата енергия. 
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Христос, живият, възкръсналият Бог на Любовта изпраща обилно 

на земята своите блага и ний трябва да ги възприемем. Учителя ни 

разкрива тайната на силите, съдържащи се в слънчевата енергия. Тези 

знания са изложени в книгата „ В царството на живата природа“, но те 

се намират и на други места из неговите беседи. Науката за слънцето, 

науката за светлината, нова и величествена постепенно се разкрива 

пред нас. Апотеоза на тази велика наука е онова велико 

свещенодействие, наречено Паневритмия. 

 

5.5. МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ПРИЯТЕЛИ. 

 

 От Д-р Иво Хенгстер, Председател на Вегетарианското 

дружество в Загреб 

 

На българската гара Драгоман, която ни зарадва с красиви цветя 

на перона, аз усетих нещо топло, благо, и то все повече растеше, 

колкото повече приближавахме София. Първото впечатление от 

българската столица е извънредно добро. Аз съм приятно изненадан от 

чистия въздух, който за нас, вегетарианците, е половин храна. Возя се 

по главните и широки улици, любувам се на новите и красиви сгради 

и се качвам с автобус през „Борисовата градина“ на Изгрева. 

Тук е колонията на Всемирното Братство, където всички са 

вегетарианци. Оттук се открива прекрасен изглед на гордата Витоша, 

а още по-далеч от нея се издига величественият планински гигант 

Мусала – толкова много възпяван в песните на Братството. Той със 

своите 3000 метра височина никак не отстъпва и гръцкия Олимп. Да 

оставим тези два колоса да се препират и по-нататък за първенство. 

Ние сме в периферията на София, на която може и Загреб да 

завиди за чистия въздух. Тук ще спрем пред бялата сграда на Изгрева. 
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Почиваме си на белите пейки, до дълги бели маси. Нека прегледаме 

уредените градини и цветя, дървените къщички и по-големите сгради, 

където последователите на Учителя прекарват своя живот. Нека отидем 

сутрин рано на кръглата полянка, заобиколена от борова гора, където, 

съпровождани от музика, се извършват общите ритмични упражнения 

/Паневритмията/, и нека се потопим за малко в тайнствения град на 

людете, които доброволно са се отказали от обикновените наслаждения 

на този свят, за да може да бъдат колкото се може по– близо до Бога и 

до Природата. 

И при все това тези люде от двата пола извършват своите 

всекидневни задължения и живеят обикновения обществен и 

граждански живот, само че телесните им потребности са минимални, а 

духовните – максимални. В тяхната колония от няколко стотин души 

няма ни църква ни джамия, и при все това са чисти души, жадуващи 

за мъдри беседи, хубави песни и чести размишления за Бога и за света.  

На Рилския лагер не се събират войниците на меча, но героите на 

Духа, които са водени от стремежа към съвършенство. След едно 

изкачване на 2000 метра, когато забелязахме палатките, зашумяха 

езерните води, засвириха тънки цигулки, запяха братски гърла и ние 

след още 200 метра изкачване се намерихме в топлите обятия на 

пеещите души. След като посвикнах малко с живота на височината, аз 

слушах песента на вятъра като симфоничен концерт на Всемирната 

Филхармония. 

Учителя ме прие любезно, мъдро ме съветва и ободри за по-

нататъшната работа. Неговото благо, интелигентно лице, неговият тих 

и отмерен говор, неговата мъдра реч и естественост, вливаха сигурност 

и доверие, почит и любов, и така спечелваха всекиго, без разлика. С 

личния си пример за всяка положителна работа за доброто на братята, 

на България и на целия свят, той върви пред всички и всички увлича. 
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Три пъти седмично държи беседи на така наречения Молитвен върх, 

където се дочаква изгрева на Слънцето, като символ на живота. Освен 

това той говори в неделен ден върху въпросите на живота, които 

занимават всеки мислещ човек, прави упражнения /ритмична 

гимнастика/ всекидневно с братята и сестрите, носи дърва с тях заедно, 

приема и прави посещения, и често се намира сред група от свои 

ученици, които разведрява със своя хумор и обсипва с съкровища от 

знание. Не обед и вечер обикновено има концерти. При вечерния огън 

се и декламира . 

Учениците на Учителя заемат равни длъжности, но повечето са 

умствени работници, и братята си взаимно помагат, отваряйки курсове 

по езици, устройват сказки, упражнения по пеене, дишане и пр. 

Учителя работи вече 40 години в България, издига Христовия морал и 

проповядва всемирно братство, и нищо не търси за своята работа, освен 

любов. 

Общата снимка на тазгодишните гости се вижда тук9. А втората 

снимка е добра реклама на вегетарианските деца. Тези свежи и 

радостни лица ни говорят за природосъобразния и нравствен, чист 

живот, който водят одухотворените родители. Учителя е автор на много 

песни, с които се услажда   задружния живот на Изгрева и в планината, 

а най-много ги изпълняват сестрите. Аз бих желал и ние да използваме 

дивната красота и паневритмичните упражнения, музиката на които е 

снета и на грамофонни плочи. 

А когато две французойки и аз се разделихме от онези двадесет 

братя и сестри, които дойдоха да ни изпратят, и когато нашият бърз 

влак тръгна и мене почнаха да ме задушават сълзите на моята 

спътница, мисълта ми полетя из света, в който виждам само едно 

                                                 
9 Настоящето представлява извадки из загребското списание „Вегетаризъм“ 

/Вегетариянство/. 
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всемирно семейство, а просълзените очи гледат спътниците, с които 

сърдечно се побратимяваме...  

Да, наистина само братската любов между хората е сигурно 

поръчителство за общочовешко щастие. Идеята за братството и за 

Божествената Любов са близки на вегетарианеца, който в здравите 

условия на обществения и личния живот вижда главните устои на 

народното благосъстояние. Духовното и телесно оздравяване на 

личността сигурно води към оздравяване на колектива. 

------------------------- 

 

Духовно и телесно здрави народи лесно ще се споразумеят, 

зашото в тяхната щастлива земя владеят Божествените начала на 

живота: Мъдрост, Истина, Любов. 

„Политика“– най-разпространеният и меродавен югославянски 

вестник дава една обширна статия за движението на Всемирното 

Братство в България, в която се излага биографията на Учителя, 

зараждането и развитието на движението, неговото разпространение в 

България и чужбина. Описват се също така живота на Изгрева, 

паневритмичните упражнения, екскурзиите, летуването на Рила. 

Изобщо, в статията, написана обективно, се хвърля широк поглед 

върху движението. Учителя се нарича в статията професор Дънов, а 

Изгрева – „Свободният университет на Всемирното Братство“. 

Статията е написана от С. Паунович, който лично е посетил Изгрева. 

Тя е придружена от три снимки – портрета на Учителя от Борис 

Георгиев, една групова снимка от летуването на Рил и такава на 

„Изгрева“.  

 

5.6. ПАНЕВРИТМИЯ. 
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Думата Паневритмия означава универсален космичен ритъм. В 

значението, в което ние я употребяваме тук, тя се явява като един 

слънчев ритуал, като едно магическо действие с необикновена сила. 

Тези, които наричат Паневритмията „езичество“ и „поклонение на 

слънцето“ са всъщност подобни на езичниците, които преследваха 

някога учениците и последователите на Христа, хвърляйки ги в 

арената да ги разкъсат дивите зверове. Сега, макар да не хвърлят 

никого на зверовете, преследват с присмехи и със злобни клевети. 

Паневритмията е един величествен обред на приобщаване човека 

към силите на живата природа, тя е съединение на човешката душа с 

величието на Божеството. Всички сили на организма, скритите, 

непознати енергии вземат участие в тази хармония, състояща се от 

движения и музика, увенчана от зарите на изгряващото слънце. Към 

това се присъединява и значението на кръга, сключената верига, в 

която са свързани присъстващите в братско единение. Това е стройна 

система, завършена и съвършена, красива и пластична във всичките си 

прояви. Всяко движение от нея има своя скрит смисъл и всички заедно 

представляват символически пътят за посвещение на душата в 

мистериите на великата Любов. Паневритмичните упражнения 

започват на 22 март, началото на астрономическата година, когато 

слънцето влиза в първия знак на Зодиака. Тогава на широката поляна 

на „Изгрева“ – слънчевият град на Всемирното Братство – се 

отпразнува тържествено, в ранни зори сред живописната природа, 

първият ден на пролетта. Това велико по своята сила и по своя смисъл 

утринно тържество ни говори за мировите тайни, значението на, които 

днешните хора са изгубили и забравили, за вечната сила и слава на 

Бога, за неизчерпаемите сили, съдържащи се в природата, в организма, 

и в душата на човека. 
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Вечното обновление, както природата се обновява всяка година, 

вечното усъвършенстване, вечния стремеж напред, към правдата, към 

светлината и към Бога, възкресението в Христа -това е значението на 

Паневритмията.  

 

5.7. ГОСТИ ОТ ЮГОСЛАВИЯ. 

 

Петима членове на югославска делегация, югославянски 

стопански деятели от Белград, дойдоха на Изгрева де се запознаят с 

идеите на Всемирното Братство. Те имаха разговор с Учителя. 

Проявиха голям интерес и взеха от литературата, в която тия идеи са 

изложени. Някои от тях освен литературата преведена на чужди езици, 

взеха и българска литература, понеже могат да се ползват и от 

български език. 

Тези, които работят за сближаването между народите на 

стопанска, икономическа основа, вършат ценна работа, обаче това 

сближаване не е достатъчно. То е механическо и утре, при изменени 

условия, то може да изгуби нещо от своя характер и да изчезне. 

Културното общение между народите ще допринесе най-много за 

тяхното действително сближаване и взаимно опознаване. Още по-

голяма сила за истинско сближаване на народите имат новите идеи, 

понеже те посочват и новите пътища на международния живот. 

„Узвишени идеал“ /Високият идеал/ на сръбски език е отпечатана 

в Белград, с предговор от Мара Белчева и с портрет на Учителя от Борис 

Георгиев. Преводът е направен от Живоин Костич, уредник на 

Вегетарианска библиотека. 

... „Преди около една година един брат, вдъхновен от една идея, 

със сияйно лице идва при мене и ми повери една сума от 2000 лева за 

първата книга на Учителя, която ще се печата на сръбски език. Отпосле 
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той прибави още 1000 лева. Така, благодарение на готовността му да се 

отзове на вътрешния глас, който му е пошепнал, имаме вече началото 

на една велика просветна работа. Голяма е радостта на кръжока в 

Белград, който с енергия се е заел с разпространението на Живото 

Слово на Учителя. Ако българите знаеха каква привилегия им е дадена 

– да сеят Живото Слово между славянството!“ 

„Абсолютна чистота“– след „Високия идеал“, печатана на сръбски, 

излезе в Белград втора беседа на хърватски език „Абсолютна чистота“, 

превод на Душан Богосавлевич, с предговор и портрет на Учителя. 

Едих брат живеещ в Белград отпечата на свои разноски тази беседа, 

след като се запозна с учението на Учителя. Идеята за това му идва след 

като се научава, че и други братя и сестри са отпечатали беседи на 

Учителя в България, Латвия и другаде в така са придобивали 

привилегията да бъдат сеятели на Божието Слово. 

Ето извадки из предговора на книгата: 

„Докато в първата беседа Учителя ни открива „Високия идеал“ в 

живота, а той е любов към Бога и ближния, във втората беседа 

„Абсолютна чистота“ Учителя ни указва на средството да се 

приближим към този идеал, а то е абсолютната чистота: чистота и в 

мисли, чувства и постъпки, следователно, външна и вътрешна чистота. 

„Великите хора, гениите, Учителите на човечеството, са светли, 

слънчеви Духове, които са дошли на земята да донесат светлина, любов 

и свобода за всички. Това носи и Учителя. Това, което най-силно 

въздейства на всички у него, е неговата чистота и святост, неговото 

пълно безкористие, неговата сила на Духа, която Той е проявявал през 

целия си живот. В това е и тайната на неговата сила. И ако движението 

на Всемирното Бяло Братство в България Учителя е започнал само с 

един ученик преди четиридесет години, сега Той има десетки хиляди 

въодушевени последователи не само в България, но и в чужбина“. 
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„Най-голямото чудо, което Учителя върши, благодарение на 

своята чистота е в това, че чрез Него и неговите идеи се проявява сила, 

която лекува не само физически болести, но и всички душевни недъзи. 

На духовно слепите се отварят очите, глухи за мъдростта започват да 

чуват, хроми в добродетелта започват да ходят, прокажените в греха 

възкръсват в новия живот на Божията Любов. И по този начин Той със 

силата на доброто, чистотата, любовта и светлината изгонва из 

човешките души бесовете на злото, греха и лъжата. Много хора са 

оставили стария живот и са започнал нов живот – станали са 

трезвеници, вегетарианци, ученици на Божественото учение“. 

„Нова порука суица“ /Ново послание на Слънцето/ от група 

ученици на Всемирното Братство, е издадена от Вегетарианското 

етично дружество в Белград. Книгата е снабдена с хубав предговор от 

Душан Богосавлевич. В него той изтъква важността на епохата като 

завой между две култури и подчертава значението на идеите, изнесени 

в тая книга във връзка с днешния момент. 

 

5.8. ПИСМО ОТ БЕЛГРАД. 

 

... Културата е сбор от ценности, които са независими от 

големината на страната. И най-малката страна може културно да стои 

много по-високо от други по-големи страни. Малка България е твърде 

плодородна и щастлива по отношение на климата и други природни 

условия. Но това да оставим настрана. Тя сега е щастлива в друг смисъл 

и това има извънредно голямо значение. 

Провидението е предназначило България да изпълни велика 

мисия в света. Бъдещата светла култура ще дойде от славянството. 

Природата приготвя много хубаво бъдеще за своите деца. Бъдещата 

култура на новото, за което е призовано славянството, ще се роди в 
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България. В България е дошъл един Велик Учител, известен далеч в 

широкия свят. Той е известен във Франция, Италия, в Америка, в 

Латвия, известен е също така и на русите. Пиша ви съвършено 

откровено – радост е за мен и мое щастие е, че съм свободна от 

предразсъдъци. Приемам всичко хубаво, светло, което идва от другите 

страни. За мене всички народи са братя. Виждам обаче, че за България 

е предназначено велико бъдеще. Паралелно с голямата творческа 

дейност на Учителя в България, там се развиват кооперации, 

вегетарианско движение, печатат се окултни книги и вестници, т. е. 

всичко, което ще бъде основа на новата култура на бъдещето, когато 

мирогледът ще бъде духовен, вегетарианството и идеите за 

коопериране ще бъдат общи явления, а окултизмът, оплодил с новите 

си идеи науката и научно обяснен, ще бъде основата на новата култура. 

За мене България сега се явява като източник на светлина, 

разпространител на нови светли знания. Аз от там получавам книги и 

вестници и мечтая да я посетя. Досега аз черпих духовни знания от 

Западна Европа. Сега малката България е за мен източник на духовна 

култура. Тя сега е за нас духовния Йерусалим. Това не е само мое лично 

мнение. 

Един велик руски мистик, имащ връзка с Йерархията  на Светлите 

Сили, в своята забележителна книга „Апокалипсис“, която излезе през 

1935 година, писа че световната война ще започне през 1939 година, но 

истинското тежко време ще почне след нея, когато в народите ще 

настъпи разочарование в ценностите на съвременната култура. Обаче 

изграждането на новата култура ще почне само тогава, когато самият 

човешки организъм стане способен да възприема новите вибрации на 

Духа. Това ще стане благодарение на страданията, които човечеството 

ще трябва да понесе, и тогава старото ще изгори. Тогава всички народи, 

големи и малки, ще бъдат съвършено равноценни. Ще имат еднакви 
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права, защото всеки човек поотделно, както говори Учителя, е най-

голямата държава в света, и този свят е създаден за него като грамадна 

школа, за братство и любов между хората. 

 

5.9. ИЗКАЗВАНЕ ЗА БЕСЕДИТЕ ОТ ЮГОСЛАВИЯ. 

 

В редакцията на сп. „Житно зърно“ е получено писмо от град 

Палич, Югославия, от което даваме следните извадки:  

„Възхитен съм от беседите на Учителя! Нямам думи да изкажа 

впечатлението, което ми направиха те! Това, което можах да схвана и 

да разбера, е за мен от неоценима полза. Продължавам да чета и се 

старая да се вдълбоча и да търся смисъла на идеите, които Учителя 

дава. Радвам се, че Той ми откри много неща, които досега или не съм 

знаел или не съм разбирал. Уверен съм, че всички беседи, които досега 

не съм чел, са също така ценни, както и тези, които съм вече прочел. 

Затова моля ви да ми набавите пълен комплект от беседите на 

Учителя“. 
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6. АРЖЕНТИНА. 

6.1. БУЕНОС АЙРЕС…  

Тук имахме добре посетено публично събрание, на което се чете 

беседата „Високият идеал“ от Учителя. С тази задача бе натоварена 

сестрата Магдалина де Пита, една от ревностните и неуморни 

ученички на тукашното Братство. Преди да пристъпи към четенето на 

беседата, сестрата се обърна към присъстващите с няколко думи, 

между, които и следните: 

„И тъй, днес аз се явявам пред вас с настоящата беседа „Високият 

идеал“, изпълнена с истина, светлина и красота, които вие трябва да 

откриете в самите себе си Аз ще изпълня само това, да повторя пред 

вас онуй, което Учителя е говорил пред своите ученици и слушатели в 

България. И така, ние всички днес сме ученици и слушатели, както 

тези наши братя и сестри в България или в която и да било друга страна 

на Земята. Ние всички се намираме под едно и също небе, под едно и 

също слънце, което ни дава топлина, светлина и живот. 

Всичко що ни разделя ще падне пред сиянието на тази Божествена 

светлина – Божествена Любов, която ни свързва братски едни с други. 

 

6.2. САНТА МАРИЯ. 

 

Ние тук работим неуморно за разпространението на братското 

учение във все по-широки и широки кръгове. От ден на ден Учителя 

става все по-близък на хиляди сърца, пръснати в различните пътища 

на тази обширна земя. Ето защо ние трябва да бъдем винаги с будно 

съзнание и със сърце изпълнено с любов, която да обгръща страдащите 

братя, които се блъскат в тъмнината и сенките на материалистическия 

и егоистически живот. Светли хоризонти се разстилат пред нас. Всичко 
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наоколо се радва и пее, че човек е достигнал състоянието да разбере, че 

всички ние, без разлика на народност сме братя, че цялото земно кълбо 

е наше отечество. Въобще, засега ние напредваме от ден на ден все 

повече и повече. Четат се беседите на Учителя и се печатат много от 

тях. В Буенос Айрес беседите на Учителя се превеждат от италиански 

на испански. От там се пращат беседи за печатане в списания и 

вестници в Аржентина, Чили, Парагвай и Уругвай 

Сърдечен поздрав от всички тукашни братя и сестри. 

Съобщава: Рашо Тодоров 

 

6.3. МАГДАЛИНА ДЕ ПИТА. 

 

Магдалина де Пита продължава своята работа за идеите на Бялото 

Братство чрез печатното и живото слово. Ето нейните уводни думи, с 

които е открила събранието в Буенос Айрес, в което била четена 

беседата „Великият закон“ от Учителя: 

„Наново ви поднасям Словото на Учителя. Струва ми се, че ви 

чувам да ме питате: „Дали сестра Магдалина е ученичка на Учителя? 

Нима Го познава? Кой е Учителя? Аз на свой ред ви питам: дали, когато 

вие се приближите до една розова градина и дойдете в екстаз от 

багрите, прелестта и благоуханието на нейните рози, дали, казвам, вие 

се запитвате към кое семейство принадлежат тези рози, кое е тяхното 

име? Сигурно не. Първото, което ще направите, е да вдъхнете 

благоуханието им, да благоговеете пред тяхната прелест и после може 

би ще ги определите и класифицирате, но тя вече изпълни своята 

мисия: да ви даде красотата си в своите багри, своята любов в аромата 

си. Красотата влиза през сърцето. Така аз поднасям Учителя. Формата, 

която представлява красотата, е красота чиста и спокойна. Предлагам 

ви в думите му уханието на неговата излъчена Любов, осъществена. 



332 
 

Най-искрено ви казвам: аз искам да ви представя една градина от рози, 

от голямата Божествена градина, в която има безброй рози, от която 

градина днес е попаднала една роза в моите ръце. 

Аз ви я предлагам. Можете да я гледате и да се чудите. Можете и 

да я оставите настрана. Това е ваша работа. Но не, братя, вземете я, 

защото с нея аз ви давам сърцето си, преизпълнено с любов, и душата 

си, изпълнена с мир и радост. Това е единственото нещо, което 

притежавам и което мога да ви дам“. 

Сп. „Елевасион“  е отпечатало в испански превод предговора на 

Мара Белчева към беседата „Високия идеал“. Преводът е придружен с 

портрета на Учителя.  

Сп. „Ла естрела де Окциденте“, излизащо в Буенос Айрес, е 

отпечатало изцяло беседата на Учителя „Новата Ева“. Преводът е 

направен от Магдалина де Пита. 

 

6.4. РОЗАРИО ДЕ САНТА ФЕ. 

 

Професор Хуго Церетти съобщава, че разпространява идеите и 

учението на Учителя чрез радиостанцията на този град, на която той е 

главен инженер  

 Бразилия. Бразилският вестник „Мундо еспирита“ се отзовава 

много ласкаво за есперантските издания на Бялото Братство – „Нова 

културо“ и „Фратецо“. Същият съобщава, че се започва издаването на 

беседите на португалски език. 
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6.5. ИЗКАЗВАНЕ ЗА БЕСЕДИТЕ ОТ АРЖЕНТИНА. 

 

... Действително е, че учението на Учителя премина малките 

български граници и се разля като водите на океана и като светлината 

на Слънцето по цялото земно кълбо. Не закъсняхме и ние да го 

подкрепим и разпространим тук, в Аржентина. Откак проникна в нас 

тези светлина, има много тукашни братя и сестри, които изявиха 

желание да се превеждат и четат тези тъй ценни беседи от Учителя 

публично в салона. Доста беседи са преведени от български и от 

италиански на испански и се четат и печатат. Освен това те са 

изпратени да се четат и печатат вън от аржентинските граници – в 

Чили, Перу, Уругвай, Парагвай, Мексико и др. 

Вие не можете да си представите с каква любов се посрещат те, как 

редакторите на нашите вестници и списания ни искат материали, 

защото получават писма от читателите си, които молят да се печатат 

материали от Учителя. Също така се пеят всички песни на Бялото 

Братство на български. 

И тъй, братята от ден на ден се свързват с братската любов и 

разрушават преградите между народите. Тукашните братя и сестри 

чувстват че са едно с вас и желаят скорошното реализиране на 

всемирното общонародно братство, в което ще се почувстват всички 

деца на един и същ Баща – Любовта. Всичко тук отива във възходяща 

степен и в скоро време Учителя ще стане известен на цялата 

аржентинска преса и на целия народ. 

 



334 
 

6.6. ПРОФЕСОР ХУГО ЦЕРЕТТИ ЗА УЧИТЕЛЯ.  

 

Професор Хуго Церетти, от Розарио де Сента Фе, Аржентина, е 

съобщил, че разпространява идеите и учението на Учителя чрез 

радиостанцията на този град. 

 

6.7. ХУДОЖНИКЪТ АЛИАНДРО ХИДАЛГО ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Учителю! 

Във всеки лист, във всеки камък на планинския път си Ти! – В 

свежия въздух и в аромата на цветята, които напълват разцъфналите 

долини; и в песента на птичките, които веселят живота; в далечния 

хоризонт, който чезне, като че ли е идващото бъдеще, което 

човечеството очаква; във водата, която отразява върховете; в 

бръмченето на пчелите, които събират меда; в лъчезарното Слънце, 

което дава здраве и сила; в пътя, който отдалече наподобява лента, 

свързваща сърцата; в белия облак, който като музика дава 

прочувствения тон в облика на твоето съществуване; в сребърната 

светлина на луната, която прави душата да се концентрира, за да си 

възвърне спомените; и в розовия цвят на зората, който вдъхва в нас 

вяра и любов – твоята душа се разширява във Вселената като прекрасно 

излъчване, за да пее в Любовта и Щастието. 

Твоята душа става голяма като твоите планини, и като 

незабелязан атом прониква в сърцето на всяко същество, което обича 

Доброто и Любовта. 

И където мине, Твоят Дух се превръща в сияние на светлина, и 

музика, и багри на вселенския ритъм. 
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Твоите очи виждат в Безкрайността, където само малцина могат 

да достигнат. 

Вибрациите на твоята Душа са изпълнени само с Доброто. 

И достатъчно е само да помислим за Теб, за да почнем да 

чувстваме щастието на живота. 

И в света на невидимото Ти твориш Любов, и в света на видимите 

форми стават реалност твоите светли мисли. 

И в света на твоите благородни стремежи се вижда да блести 

твоето чисто сърце. 

И растеш, и растеш, за да се слееш с Бога, в безкрайността на 

Вселената... 

 

Буенос Айрес, Аржентина  
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7. ИТАЛИЯ. 

7.1. ИЗКАЗВАНИЯ ЗА БЕСЕДИТЕ. 

 

Вестник „Алфа“, орган нa „Сдружение за психически 

експериментални науки“, излизащ в Палермо, Италия, пише между 

другото следното: 

„Един от духовните Учители, от които ние черпим упътвания и  

поучения, живее в София, България. Той се нарича Петър Дънов и е 

мистически апостол на християнството, в неговата яснота и пълнота на 

сила и величие. Ние имаме при нас и четем неговите чудни беседи 

върху „Трите основи на живота: Любов, Вяра и Надежда“. Учителя 

анализира тези три добродетели в слова, като че ли издълбани в 

гранит. Като се спира по-специално върху Любовта, за която се изказва 

с възвишени слова, непознати досега на света, Той разглежда Любовта 

от четири страни: като стремеж, като чувство, като сила и като 

принцип“. 

След това са поместени извадки из въпросните беседи. 

Италианското книгоиздателство „ЙОГА“, в Локарно, /Италианска 

Швейцария/, в каталога си споменава и преведените на италиански 

беседи от Учителя, а именно: „Високият идеал“, „Великият закон“, 

„Трите основи на живота“, „Пробуждане на Колективното съзнание“, 

„Мировата Любов и Космичиата Обич“, „Новият живот“, „Тесният път“ 

и „Силите в Живата Природа“. 

Ето що е казано там за „Високият идеал“: 

„Това издание е с портрета на автора, с предговор от българската 

поетеса Мара Белчева и с увод от професор Джино Сорделли. Това 

кратко съчинение съдържа в себе си дълбоки философски разбирания. 

Всяка дума в него е подтик към добри постъпки и към постигане на по-

висок идеал в живота по отношение на истината, мъдростта и 
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знанието. Авторът показва пътя към това благо, което е целта на 

живота и човешкия идеал. Това съчинение е ясно и разбираемо за 

всеки ум. То съдържа синтез на най-важните проблеми и ни дава едно 

идеално разрешение, полезно за всички, които търсят безсмъртните 

духовни истини“. 

За „Великият закон“ е казано: 

„Заради научната си стойност, за новите кръгозори, които 

разкрива, и за критиката на идеите на старата и по-нова философия, 

тази беседа възбуди навсякъде най-голям интерес. Тя показа с голяма 

точност как Божествената Правда контролира всеки акт на нашия 

живот, как въздейства доброто и как злото носи своите последствия 

даже и когато е направено несъзнателно. Тази беседа показва в същото 

време как наказанията, които природата налага, със своите 

справедливи закони, са насочени да ни въведат в пътя на доброто. 

Страданията, които по необходимост майката-природа ни налага, имат 

за цел да ни накарат да разбираме Истината и разумния живот, да се 

укрепи волята ни и да се усили вярата ни в пътя, по който вървим. Това 

съчинение има голяма стойност“. 

За „Трите основи на  живота“ е казано: 

„Любовта, вярата и надеждата – това са процеси в развитието на 

вътрешното съзнание. Истинската любов, закрепена с вярата, прави 

живота щастлив и ценен. Надеждата внася в нас необходимата 

светлина за нашия път в живота и ни помага в постигане на идеала. 

Това съчинение е от най-ценните и високо духовните. Като го 

четеш, чувстваш голям вътрешен подем и спокойствие в цялото си 

същество и почваш да обичаш всички, неприятелите изчезват, нова 

светлина влиза в нас. Едно ново вътрешно разположение ни обзема и 

ни изпълва с чувство на благодарност и на мир, тъй както се наблюдава 
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тихо море след буря или красива природна гледка с цветя, осенена от 

мир. У нас злото изчезва и остава само доброто“. 

Жозеф Скалене, от Торино, Италия, след като е прочел на 

есперанто книгата „Санктай вортой дел Майстро“ /превод на „Свещени 

думи на Учителя“/ казва: 

„Поучителна философска книга, която разглежда въпроса как де се 

живее по-красиво и по-добре, преведена от български на есперанто от 

П. Г. Пампоров. Тази книга не само заслужава да бъде четена, но тя 

трябва да бъде изучавана, защото от нея може да се черпи Божествена 

Мъдрост. Всяко изречение е ценно за размисъл и запомняне. П. Г. 

Пампоров е направил прекрасен дар на есперантския свят чрез своя 

сполучлив превод на „Свещени думи на Учителя“. Аз препоръчвам 

тази книга на всички, защото тя е Божествена книга. Тя е книга за 

всички, а не само за идеалисти; тя е за учители и за ученици и за 

работници. България трябва да бъде горда заради такива достойни за 

учудване съчинения и писатели, които са апостоли на доброто“. 

 

7.2. ПРОФЕСОР ЛУИДЖИ БЕЛОТИ ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Обществото за психични изследвания  „Алфа“ в Рим е издало 

книгата „На прага на невидимото“, в която е поместено едно 

стихотворение-акростих под заглавие „На Учителя“, написано от 

професор Луиджи Белоти от Венеция. Заедно със стихотворението е 

поместена и една статия със заглавие: „ Какво каз– ва Учителя Дънов 

от София“. В началото на статията са дадени извадки из „Влиянието на 

слънчевата енергия“ от Учителя /из книгата „В Царството на живата 

природа“/. Редакцията прибавя след това: 

„Тези мисли на Учителя Петър Дънов се споделят и от професор 

Луиджи Белоти от Венеция. Голямата обич и почитание го свързват с 
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Учителя Дънов, който проповядва новите научни принципи сред 

девствените планини на България, а професор Белоти ги 

разпространява в очарователните венециански острови. Струва си да 

се прочете това стихотворение-акростих на професор Белоти в чест на 

Учителя Дънов – Учител на Всемирното Бяло Братство и същевременно 

духовен ръководител на окултното общество „Опера Домус Ностра“ 

във Венеция, чийто председател е професор Белоти“. 

Това общество във Венеция, което професор Белоти ръководи, има 

клонове в цяла Италия. Белоти е професор, архитект, художник, 

музикант, поет и има много развити психични способности. Той 

развива голяма литературна дейност и произведенията му се четат от 

цялата будна интелигенция в Италия. 

В Италия има хора на науката, които считат за чест и щастие да 

бъдат ученици на Учителя. Не само библиотека „Алфа“, но и други 

списания в Италия печатат редовно всеки месец беседи от Учителя в 

италиански превод. От читателите на тези списания получаваме много 

писма, в които те изразяват своята радост и възхищение от тези беседи 

и изказват благодарността си към Учителя за знанието, за светлината, 

която Той им дава. 

Под ръководството на професор Луиджи Белоти във Венеция е 

основана „Италианска спиритуалистическа академия за наука, 

литература и изкуства“, с видни членове от Италия и от чужбина, 

между които са: професор Шарл Рише от Париж, професор Ал. 

Чиапарели от Флоренция, професор Ернесто Воцано от Савона, 

професор Линда Ерари от Рим, професор Тито В. Севера от Рим и др. 

Академията има за задача да изследва по-дълбоките сили и закони в 

природата, така наречената „Метапсихика“ или „Парапсихология“. 
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НА УЧИТЕЛЯ НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО В БЪЛГАРИЯ 

 

Духовен Ръководител на „Домус Ностра“ във Венеция 

 

Душа велика, слязла на земята, 

да носи на света високий идеал, 

Учител благ на светлия възход,  

Ти мощно снемаш нашия товар. 

 

На правий път ни Ти поставяш.  

До дъното е слязло човечеството вече, 

залутано, безпомощно и сляпо,  

обвито в черен мрак, във кръг се то върти. 

 

От Изток идва нова сила, 

на страдащий човешки род тя носи 

Светлина, нова вяра, мир и истинско добро –  

към Любовта и Мъдростта тя води. 

 

Братя, новото знание ще прогони вашата скръб  

и към Божественото съвършенство ще ви поведе. 

 

                                                       Луиджи Белоти 

 

В италианския текст на това стихотворение думите са написани 

така, че като се четат първите букви на всеки стих от горе надолу, 

получават се думите: „Ал Маестро Петер Даноф“ /На Учителя Петър 

Дънов/. В оригинала това стихотворение е напълно издържано в 

художествено отношение. Даденият тук превод е само дословен.  
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7.3. ПРОФЕСОР Д. КАНЧЕЛИЕРИ ЗА УЧИТЕЛЯ.  

 

Италианският професор Дунстано Канчелиери, живеещ по това 

време в Триполи, Либия (тогава Либия беше италианска колония), е дал 

тълкувание на някои мисли из книгата на Учителя „Светът на великите 

души“. В това си тълкувание той разглежда една мисъл от Учителя 

подробно в тристранно осветление: от гледището на нейното значение 

за физическия свят, за духовния свят и за Божествения свят. Относно 

влиянието, което тази книга оказва върху тези, които я четат и 

медитират върху нея, професор Канчелиери изнася подробно своя опит 

като между другото казва, че като е медитирал в продължение на 

повече от година върху един стих всеки ден, той се е изпълнил с такава 

светлина, сила и бодрост, че се почувствал истински подмладен, макар 

да наближавал тогава седемдесетгодишна възраст.  

 

7.4.  ДЖИНО СОРДЕЛЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Джино Сорделли, основател и ръководител на окултно общество 

в Италия, в един превод на беседи на италиански език, се обръща със 

следните думи към Учителя:  

„Учителю, вашето Слово е насъщен хляб за нашата душа, за 

нашия ум и за нашето сьрце. Във вас говори нашият Отец, с глас 

Божествен, слизащ от Небесата. Който дойде при вас, ще намери Пътя, 

Истината и Живота“. 
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7.5. ПИСАТЕЛКАТА ЛАУРА ДИАНА ЛАГРАНЖ ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Италианската писателка Лаура Диана Лагранж, в книгата си 

„Светлина отгоре“, говори за Учителя на Бялото Братство в България 

като за един от малцината Учители на човечеството, които са дошли 

на земята да му дадат подтик към нов живот и чието идване бележи 

началото на една нова ера в историята на човечеството. 

 

7.6. ПОЕТЬТ АЛДО МАРКЕТИ ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Италианският поет Алдо Маркети е написал и отпечатал един 

хвърчащ лист със заглавие: „Новото време и силата на 

спиритуализма“.  Между другото в този лист е казано: „От планините 

на България Учителя Дънов, големият философ, възвестява идването на 

Царството на Духа. В същото време във всички страни има разни 

прояви, които говорят, че наистина в света иде нещо ново“.  
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8. ШВЕЦИЯ. 
 

Шведското списание „Фрискспорт ох фрюдитеив“ е поместило 

статията „Всемирното Братство“ от Георги Радев, преведена от 

Есперанто. Статията описва накратко историята на братството, 

екскурзиите до Рила и пр. Изтъква се и значението му за днешното 

човечество. Статията е придружена с две снимки: портрета на Учителя 

от Борис Георгиев и една снимка от Рила, представляваща летния лагер 

на Братството с изгревния връх и Второто езеро. 

В шведския вестник „Бла бандет“, който излиза в Стокхолм, е 

отпечатана статията „Всемирното Братство в България“ от Тереза 

Керемидчиева. В статията се излагат основните идеи на Учителя, 

принципите на Паневритмията, излетите до Витоша и Рила и пр. 

Придружена е и красива рилска снимка – Учителя държи беседа на 

планината. 

 

8.1. ПИСАТЕЛЯТ СТЕЛЛАН ЕНГХОЛМ ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Известният шведски писател Стеллан Енгхолм, познат ни от 

някои свои книги-романи, преведени на есперанто, в едно свое писмо 

до редакцията на в. „Фратецо“ казва следното за Учителя: „Думите на 

вашия Учител, макар тъй прости, съдържат най-дълбоките мисли, 

които човек е изказал в наше време“. 
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8.2. АНДЕРС РОЗЕНБЕРГ ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Андерс Розенберг от Швеция, дългогодишен вегетарианец, който 

е направил много за разпространението на вегетарианството в своята 

родина, посрещна с радост издаването на беседите на езика Есперанто, 

като ни съобщи, че се счита за член на Бялото Братство и ученик на 

Учителя. В друго свое писмо Андерс Розенберг пише: „Познавам добре 

Бахаизма, познавам религията Оомото, както и философските системи 

на индусите, но нищо не е, според моето мнение, тъй ясно и 

изразително, както учението на нашия Учител Петър Дънов. Учението 

на Учителя далеч превъзхожда другите философски системи и учения“. 

 

8.3. ПАНЕВРИТМИЯ В СТОКХОЛМ. 

 

/писмо от Швеция/ 

 

... Всяка сутрин ходим на една височина край града за 

паневритимични упражнения. И колко скоро се констатира 

обновителното им действие Каква хармония, каква мекота, каква сила 

чувстваме когато се върнем от паневритмичните упражнения! Със 

сидеричното махало установих, че едни лица са предимно електрични, 

а други – магнетични, но след като правиха известно време 

паневритмичните упражнения, установи се, че всеки от тях става 

електричен и магнетичен. 

Една жена беше прегърбена, имаше само едно белодробно крило, 

защото второто и крило беше отнето чрез операция. Тя чрез 

паневритмичните упражнения се изправи. Не можеше де вдига лявата 

си ръка, а сега я вдига и работи с нея. Един неин познат ѝ казал: „За 
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мен това е просто непонятно! Ти се изправи!“ Тя казала: „Това го дължа 

на пролетното слънце и на Паневритмията“. Трябва да отбележа, че тя 

правеше паневритмичните упражнения с пълно съсредоточение на 

съзнанието си. 

Едно лице имаше критичен ум, беше язвителен, искаше да 

господства над околните. След като прави известно време 

паневритмичните упражнения, измени се характера му и 

същевременно лицето му доби друг израз, линиите на устата му се 

измениха, станаха по-красиви, по-нежни. Радвам се на този му 

напредък.  

Един адвокат беше болен, не можеше да работи. Имаше 

неврастения. Сега след паневритмичните упражнения работи много. 

Имаме друг един приятел – цигулар и капелмайстор. Той беше слаб 

телесно и нервен. Чрез Паневритмията се обнови. 

В оркестъра участват един друг музикант, един архитект и др. И 

понеже членовете на оркестъра искат понякога сами да правят 

Паневритмията, те често влизат в нейния кръг и тогава движенията 

правим с песни. Много младежи желаят да създадат и лятно 

общежитие в планината, където да се занимаваме с музика, да се 

храним заедно и да прилагаме идеите не Учителя. На събранията 

проучваме беседите на Учителя.  
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9. ГЕРМАНИЯ. 
 

Вестник „Реформблат“, Год 22, брой 3741, печата следната статия: 

 

9.1. ПИОНЕРИ НА ЕДНА НОВА КУЛТУРА. 

 

Настоящият доклад за „Истинска България“ не говори нито за 

множеството политически партии, които навсякъде се 

разпространяват, нито за множеството спортни и други организации, 

които подражават на западноевропейските народи. Не! Бъдещата 

България намира своя израз в едно движение, което се нарича 

Всемирно Бяло Братство. Това е едно общество, в което формалности, 

членски карти, липсват. То е едно братство, в което човек много може 

да види и да научи. Към това Братство принадлежат хора от всички 

обществени класи: до придворната дама – някоя селянка, която работи 

земята, за да си изкара насъщния хляб; до адвоката, лекаря, стоят 

работници и пр. Там видяхме опитомени лъвове, станали кротки като 

агънца: някогашни анархисти, които търпеливо обработват неголямата 

братска градина и търсят великия път на живота в работа и разумно 

мислене. Едно имение в София и множество подобни в провинцията 

дават ясна картина за материалните придобивки на това високо 

идеалистично общество. Истинската стойност на това общество се 

състои не само в неговите идеи, но и в непоколебимата воля да се 

реализират тези идеи и в непоколебимата вяра, че тези идеи могат да 

бъдат приложени във всеки живот, през всяко време, от всяка душа, 

която е познала връзката си с живата природа. 

Всички тези импулси изхождат от умението на Петър Дънов, 

ръководителят на това Братство – един истински извор на сила, 
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мъдрост и любов. Една красива фигура, дишаща доброта, глава 

заобиколена от бяла коса и брада. Гърдите му дишат необикновено 

спокойствие, очите му са живи, проницателни. Роден като син на 

български свещеник, който основава /във Варна/ още през време на 

турското робство, първата българска църква /защото до тогава са 

служили в църква на гръцки език/, той е изучавал в Америка медицина 

и философия. Преди 36 години той се върнал в България и почнал 

своите беседи. Но преди това той изследва физическата основа на 

духовното поле, като изучава хиляди човешки глави с помощта на 

френологията, която наука той основно познава. 

Всички ученици на Бялото Братство са вегетарианци и 

въздържатели. Това е принципа, с който те започват, без да говорят 

много за това. Някои от тях ядат само плодове. Те мислят, че тялото е 

само един израз на самия живот и че чистата мисъл може да се прояви 

по-добре в едно чисто тяло. Чиста мисъл, чисто тяло, искрен стремеж 

към лично съвършенство, безкористно помагане в колективния живот, 

искрена любов към всичко, което има живот – Божествена Любов, както 

я нарича Учителя – са характерните черти на тези, които следват това 

учение – хора с различни схващания и степени на съзнание. 

Докато едни следват Учителя, защото Той ги е освободил от някоя 

болест и недостатъци, други търсят истината, други пък са получили 

мъдрост от него. Учението на Учителя Дънов е една дълбока 

философска система и наглед не се занимава с никоя от религиите. 

Разглеждайки всички религии от тяхната положителна страна, това 

учение ги счита като ценни придобивки на човечеството. Обаче то 

разглежда християнството като основна направляваща идея, с която 

Учителя води слушателите си до онези висини на мисълта, дето може 

де се говори за висша Мъдрост и за истинска Любов. 
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Учениците на Бялото Братство са хора от всички кръгове на 

населението. Те стоят на едно високо морално ниво. Двадесет и 

петгодишната непрекъсната работа на Учителя Дънов, постепенното 

прииждане на хора, които са разочаровани от политическия и 

социалния живот в България, активната и при това безшумна дейност 

на тези хора във всички слоеве на обществото, обединението на силите 

на действително идеалните хора, с непрекъснато духовно развитие, и 

неспособността на политическите движения да облекчат 

съществуващите тежки условия на живота, дават на това движение 

мощна творческа сила, а на други страни и народи добър пример. 

 

В книгата „Дас Райх Готтес ауф Ерден“ /Царството Божие на 

земята/ от Рудолф Буркерт, описвайки духовните движения в 

различните страни, се говори и за Учителя, когото авторът нарича 

„Пророк на Бялата раса“. 

  

В немското списание „Дас Ворт“ отпечатана статия за движението 

на Бялото Братство в България. В нея се излагат принципите, целите и 

методите на учението. 

 

Списание „Ди Глоке“,  год IX. брой 3 печата статия с биографични 

бележки за Учителя, със сведения за живота на учениците на 

Братството. В статията се излагат и основните принципи на учението. 

 

9.2. „ХЕРОЛДО ДЕ ЕСПЕРАНТО“ ЗА БЕСЕДИТЕ 

 

Есперантският вестник „Херолдо де Есперанто“, изливащ /тогава/ 

в Германия, дава следния отзив за беседите на Учителя „Духът и 

плътта“ /втора серия беседи/: 
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„... Тих, тържествен неделен час е най-подходящ за четене на тези 

подтикващи към размишление беседи. Те се базират на Христовото 

учение и съдържат ценни мисли. Не липсват притчи и метафори с 

дълбоко проникване в нещата. Макар че беседите са държани отдавна, 

през 1914-1915 година, обаче те не са свързани с определено време, тъй 

като възвишената философия, съдържаща се в тях, и днес е също така 

навременна, както вчера и утре“. 

В друг брой на „Херолдо де Есперанто“ се казва: „Високият идеал“ 

е лекция на Учителя Петър Дънов, беловлас философ и идеалист... 

Портретът на Дънов /в книжката/ показва очебийна прилика с 

Рабиндранат Тагор. Констатирано е многократно, че подобни души 

раждат прилика и в телесните си форми. Сравнявайки думите на Петър 

Дънов с тези на Онисабуро Дегучи, основател на Оомото, намираме, че 

цялото трябва да се нарече „Духовен ренесанс“. 
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10. ШВЕЙЦАРИЯ. 
 

В редакцията на сп. „Житно зърно“ е получено писмо от 

Швейцария с отзив с книгата „Учителя говори“, който показва колко 

високо и правилно се цени в другите страни Словото на Учителя. В 

писмото между другото се казва: 

„Тази книга бе добре дошла за нас. Скоро тя ни стана най– обичен 

приятел, защото никога досега не бяхме виждали толкова истина, 

изнесена в толкова сбита форма, така живо и така красиво“. 

 

10.1. ЕДНО ИЗКАЗВАНЕ ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА. 

 

Няколко чужденци посетиха Изгрева. Един от тях, немец, живеещ 

в Швейцария, който изучава космичните лъчи, така каза за 

Паневритмията: 

 „В днешната дисхармонична епоха, в Паневритмията чувствам 

изразена космичната хармония. Музиката на Паневритмията е 

необикновена. Чрез музиката и движенията на Паневритмията се 

изразяват и предават космичните енергии. Тези упражнения 

обновяват, освежават и възраждат човека. Те ме свързаха с космичните 

енергии и аз добих ново прозрение за нещата“.  

  

10.2. ПИСАТЕЛЯТ АДОЛФ ФЕРРИЕР ЗА УЧИТЕЛЯ. 

 

Адолф Ферриер от Швейцария, известен писател, социолог и 

педагог, е издал на френски език книгата „Петър Дънов – един 

съвременен мистик“. Книгата е придружена с предговор от Морис 
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Васан под заглавие „Учителя, и тези, които Го обичат“, и с портрета на 

Учителя от художничката Цветана Щилиянова. В тази книга авторът 

излага учението на Учителя, като прави паралел между него, древната 

окултна традиция, и някои по-съвременни мистици, като Райсбрюк 

Удивителни и Майстер Екхарт.  
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11. СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ. 

11.3. БРАТСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЕМЕ ЗА ШЕСТАТА 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 

 

 Сказка, държана от мис Вередин Крил, на 4 юни, 1954 година, в 

Ню Йорк /извадки/. 

... Помислете за възможностите, скрити в едно семе! Помислете за 

потенционалността на малкия жълъд да създаде един мощен дъб! Но 

семето трябва де бъде посадено и дълго време след това се появява и 

израства дърво. Нови цивилизации също така могат да произлязат 

само от факта, че от едно единствено семе израства нещо ново и с 

течение на вековете израства и дава плод. Един единствен Велик 

Учител трябва най-напред да създаде ново равнище на съзнание, след 

това новото качество трябва да се проведе в един тесен кръг и с течение 

на времето става част от нормалното човешко съзнание . Какво е 

новото съзнание, което ще стане нормално за Шестата раса? В 

противовес на материализма и егоизма на нашия век, Шестата раса ще 

достигне до братството, всемирна човешка любов чрез духовност и 

всемирна вечна Истина. Шестата култура ще бъде много важна, защото 

мир и братство ще бъдат постигнати посредством една обща Мъдрост. 

Ще стане онова, което винаги е било наричано в езотеричното 

християнство „духовен брак“, т. е. единение между човешкото „аз“ и 

духовното „аз“ и по този начин ще се свържат интелигентността с 

духовността. В резултат на излъчващата се светлина на духовното „аз“ 

като духовно слънце, в човешкото „аз“ ще се появи една подчертана 

възприемчивост, едно ориентиране на душата към Духовното Слънце, 

както цветята се обръщат към Слънцето. 

Друг резултат от това единение ще бъде, че духовността ще 

протече през ежедневния живот и вечната Истина ще бъде прилагана 
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практически. „Това е точно туй, което липсва на нашия век“, казва Д-р 

Рудолф Щайнер. Днес никой не може да намери правилното 

разрешение на много проблеми „защото хората пишат безброй статии 

върху тези проблеми, държат се речи и сказки и всеки говори от 

собствената си гледна точка, без да е готов да проучи онова, което лежи 

в центъра – Вечната Истина. Не е въпроса да се придобие някакво 

абстрактно знание за истините на духовната наука, но те да бъдат 

прилагани направо в живота: да се проучи социалния живот, 

образователната система, всъщност целия диапазон на човешкия 

живот от гледна точка на действителната вечна мъдрост. 

През шестата култура вечната Истина ще бъде популяризирана, 

разбрана и приложена в живото. 

Днес интелектуалните сили се употребяват главно за 

задоволяване на телесните нужди, и повечето хора употребяват 

интелекта за задоволяване на нисшите инстинкти. Помислете само 

колко много интелектуалност се употребява за планиране на войни и 

отбрана. Трябва обаче да разберем, че известни народи имат специална 

мисия. Мисията на западната цивилизация е да развие интелекта и да 

доведе петата култура до нейния зенит. Но с течение на времето 

славяните, които имат друга мисия, ще дойдат до едно ново състояние 

и ще дадат един нов, мощен импулс в света, който импулс ще бъде 

обратният полюс на интелектуалността, защото посредством 

възприемчивостта на душата към Духовното Слънце, те, славяните, ще 

изградят една култура, основана на всемирната Любов, Мъдрост, 

Истина. Различните хора са в различно отношение към силите в и 

около земята. Американците предимно са свързани с подземните сили 

на електричеството и магнетизма, които действат чрез метаболичната 

система към главата и се използват предимно за чисто практични 

цели. Славяните, от друга страна, се свързани със светлината, отразена 
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от земята. Както земята възприема слънчевата светлина и я превръща 

в златно жито, така и Азът на славяните ще бъде в състояние да 

възприема духовното Аз и да даде плод в практичния живот. 

Новият импулс е проявен и в Толстоя. Докато Запада възприема 

света чрез интелекта, в Толстой е работила една елементарна сила, 

носеща нов живот, така че „ако разбирате книгите на Толстой, често 

ще намерите съсредоточено в десет реда онова, което бихте намерили 

в Запада само ако прочетете 30 тома“, казва Д-р Рудолф Щайнер, който 

по-нататък характеризира Толстоя като преждевременно цъфнало 

цвете на една надигаща се цивилизация, но цвете, което е цъфнало 

прекомерно рано, за да бъде напълно съвършено. Следователно, има 

всички грешки на едно предварително раждане. И все пак „той е 

предвестника на бъдещия век, когато духовността на Изтока ще се 

съедини с интелектуалността на Запада“. 

За да се осигури правилния растеж на едно семе не само семето 

трябва да бъде добро, но трябва да бъде посадено в подходящо време на 

добра почва. Също така, при подготовката на Шестата цивилизация не 

само трябва да се яви Учител, който чрез своя живот, слово и работа да 

покаже какъв трябва да бъде човекът на новата цивилизация, да 

синтезира и символизира културата, но трябва да се избере и 

подходящото място за започване на тази работа. Шестата култура, 

както вече казахме, се въздига между славяните. Но защо България бе 

избрана за изходната точка ? 

Някои хора са чувствителни към промяната на атмосферата при 

преминаване от една страна в друга и дори от една стая в друга, и все 

пак малцина съзнават, че „всички океани, континенти, планини, реки 

и пр. на земята съответстват на известни области в духовния свят – те 

са във връзка с известни сили и идеи, които действат там. От друга 

страна те съответстват и на различни аспекти на човешката душа. 
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Когато една култура бива посадена в дадена географска област, то е с 

цел да се накарат известни сили, качества и способности на душата да 

намерят израз, да могат нови идеи да навлязат в живота и да накарат 

хората да направят още една крачка напред по пътя на 

съвършенството. България е на кръстопътя между Изтока и Запада. Тя 

се намира в сърцето на три континента. Силите, действащи в тези три 

континента, се срещат тук“. /Из книгата „Учителя“/. 

При два случая през изминалите векове Балканите са били 

люлката на духовна светлина. Тази територия в древни времена се е 

наричала Тракия, там са възникнали мистериите на Орфей, който е бил 

вдъхновен от Аполона. А преди хиляда години Богомилите създадоха 

мощно духовно движение, свързвайки езотеричното християнство с 

радикални социални реформи. 

При настъпването на двадесетия век, когато нашата земя влезе в 

зодията на Водолей, – светлината – България стана люлката на 

пробуденото човешко съзнание, реализирайки бъдещия живот на 

Любовта и Братството, характерни за бъдещата Шеста цивилизация, 

която ще се роди сред славянството. „България има важна историческа 

роля като глава на славянския организъм“. „Глава“ тук се употребява не 

в преносен смисъл, означавайки „първа“, но като съотношение 

подобно на положението на главата по отношение на останалото тяло. 

„Учителя дойде в една славянска страна във връзка с мисията на 

славяните, която не е расова, а всемирна по характер“. Българинът 

съчетава славянското сърце с доста от култивирания ум на 

англосаксонците. Освен това българите са били 500 години под турско 

робство /до 1878 г./ и чрез това страдание са се подготвили за своята 

духовна мисия – да дадат първоначалния импулс на новата култура, 

направлявана от Любовта, Мъдростта и Истината. 
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Учителя е роден на 11 юли 1864 година, на деня на св. Петър и 

затова бил наречен Петър. Неговият баща, Константин Дъновски, бил 

свещеник на православната църква, чиито свещеници трябва да се 

оженват. Бащата на малкия Петър още като малък искал да живее за 

един висок идеал, да се посвети в служене на Бога и тръгва за Света 

гора, там да се посвети на монашески живот. По пътя за Света гора той 

се отбил в Солун и отишъл в една стара църква – Св. Димитър. Там, 

когато е бил заедно с няколко свои другари, явява им се един старец, 

който ги разпитал за какво са дошли. След това се обърнал към 

Константин и му кавал: „Ела утре пак тука, но сам“. На другия ден той 

отишъл пак в същата църква и старецът му се явил и му казал така: 

„Недей отива в Света горa, а се върни във Варна“. Казал му още, че 

славянството ще изиграе важна роля в изграждането на новата култура. 

Този старец му дал един свитък и се изгубил. Тогава Константин 

разбрал че този старец не е илюзия, защото той имал в ръката си 

свитъка, който и сега се пази в църквата „Архангел Михаил“ във Варна, 

като документ. Този документ се нарича Антиминс и представлява 

картини из живота на Христа. 

Учителя употребявал „Дънов“ като фамилно име, а по-късно 

„Беинса Дуно“ като негово духовно име. Той бил чувствително дете, 

внимателно, което обичало да се разхожда сред природата, чийто език 

е бил разбираем за него. Любимото му изкуство било музиката и той 

свири отлично на цигулка. Това е твърде многозначително, тъй като, 

както рисуването е играло голяма роля при Ренесанса, в началото на 

Петата цивилизация, така музиката ще играе важна роля във връзка с 

Шестата раса. Повечето от песните и останалата музика, употребявана 

от Братството, са композирани от Учителя, който е знаел окултното 

действие на своите произведения.  
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След като учителствал една година в село Хотанца, Русенско, в 

1888 година той идва в  Съединените щати да учи медицина и 

теология. Въпреки че неговата мъдрост не е имала за източник 

университета, по този начин „той е опитал докъде е стигнало 

човешкото знание, както и развитието на научната мисъл. В Америка 

той живял богат вътрешен живот, в непрекъсната връзка с по-високите 

сфери на Духа, откъдето е черпил своето духовно ръководство и 

духовни сили“. След седем години, т. е. на възраст 31 години, той се 

завърнал в България, напълно съзнателен за своята мисия за 

българския народ, за славянството и за цялото човечество, във връзка с 

идването на новата култура на земята. 

През следващите пет години 1895 – 1900 г. той прекарва почти 

изолирано, подготвяйки себе си чрез медитация и вътрешна работа за 

своята мисия, която трябва да изпълни с идването на века на 

Светлината – Водолей. В това време обаче бяха направени няколко 

подготвителни стъпки. В 1896 година той издава книгата „Наука и 

възпитание“, в която „той дава синтетично, накратко, дълбоките 

принципи, закони и методи, въз основа на които по-късно развива 

цялата своя философия и духовна концепция за Вечното Начало на 

Живата Природа и човека“. Този подход към духовната основа на 

живота е естествен, когато материалистичната наука има надмощие в 

света и не е чудно, че тази книга е срещнала противодействие от страна 

на онези, които са имали материалистични разбирания за живота. 

Противодействието бе издържано и до известна степен преодоляно 

чрез търпение и благост. 

В 1898 година Учителя отправил важно „Послание до българския 

народ и славянството“ – призив да се подготвят и да служат на новия 

живот и идващото Царство на Мира: „Истината за живота слиза от 

света на вечната виделина, за да просвети умовете, да възобнови 
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сърцата, да повдигне и обнови душите на всички Синове на истината, 

предназначени да станат ядката на новото човечество, на което 

славяните ще станат люлката“. През същата година Той се свързва със 

своите първи ученици, но едва след 6 април 1900 година, когато 

Слънцето влиза в новия цикъл Овен, през първата година на века на 

Светлината – в знак Водолей, той среща първите свои трима ученика 

и през юли става първия конгрес във Варна, на Черно море. Учителя 

въведе своите първи трима ученици в подготвителната работа за 

установяване на новата култура на Любов, Братство и Свобода. Тогава 

един от учениците казал: „Ние сме само трима, и единия от нас е стар, 

почти на път за онзи свят“. На това възражение Учителя отговорил: 

„Сега наистина сме малцина, но за в бъдеще ще станем хиляди и 

милиони. След няколко десетилетия броят им се увеличава на 50,000 , 

от които 40,000 в България, която е една малка страна, с жители 

приблизително колкото в щата Охайо. 

Съборът почнал да се свиква всяка година през м. август. В 1901 и 

в 1902 г. той се състоял в Бургас, друг град на Черно море, намиращ се 

до древния тракийски град Аполония. От 1903 до 1909 г. Варна отново 

става седалище на съборите, но от 1910 година Братството прави своите 

събори в Търново, град във вътрешността на страната, свързан с 

богомилското учение. Когато залата станала малка, съборите ставали 

на открито. 

Съборът бил не само нещо като училище, с по една-две сказки 

всеки ден и часове на разговори за законите и проблемите на живота, 

за Живата Природа, за духовните същества, за земни и небесни неща, 

но тези събрания закалявали душите чрез огъня на Любовта. „Една 

велика идея, един свещен огън, повик, който откликва в дълбочините 

на душата, свързва всички в едно голямо семейство. Ние се наричаме 

братя и сестри. Те са ставали преди изгрева на Слънцето и го 



359 
 

посрещали с песен и молитва. Музиката е била нещо важно през време 

на съборите и песните, специално създадени от Учителя, били повик 

за нов живот. Тези братя и сестри не са били безцелни мечтатели, но 

жадуващи за нов ред на земята и работили за културата на Любовта. 

Резултатите се виждали в радостта, бликаща от очите им, в светлината 

върху лицата им, мира и хармонията в душите им и в готовността им 

да служат. 

От 1901 до 1912 година Учителя държал сказки в по-големите 

градове на цяла България. След една такава обиколка Той писал: 

„Радостно е, че чрез вяра и търпение ние направихме онова, което бе 

най-добро за момента– ние вляхме нова струя живот в хората и 

стимулирахме умовете им. През своите пътувания Учителя е подбирал 

свои ученици и им е показвал тяхното място в новия живот. „През 

всеки един от вас ще преминат известни сили, необходими за новата 

култура. Следователно, бъдете верни и истинни. Не се обърквайте с 

маловажни неща, но бъдете верни на своя път и непрекъснато се 

молете. Мислете право, чувствайте благородно, действайте 

безкористно“. 

Първата и най-важна задача е да се работи върху себе си, човек да 

се усъвършенства, да стане господар на себе си и по този начин да 

стане подходящ инструмент за Божествените импулси. Идването на 

новото предизвиква големи промени и борби. То предизвиква борба 

между двата центъра: първо, тъмнината – зоната на земното 

притегляне и робуване и второ – светлината Христова, слънчевата сила 

и свобода. За да се предотврати опасността от конфликта между 

светлината и тъмнината, Учителя на Великото Всемирно Братство 

предупреждава: „Нека Любовта бъде водач на всички. Живейте в мир и 

разбирателство и нека никой от вас да не става пречка в нашата работа. 

Ако допуснете врага вътре в крепостта, всички ще страдате. Нека никой 
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не търси личното си добруване, но доброто на всички. Най-малкото 

егоистично чувство, което би влязло във вашата работа, ще я подкопае 

както някакъв червей прояжда дървото. Ние не желаем и нямаме нужда 

от многочисленост. По-добре е щото двама души да живеят в Духа, 

отколкото мнозина без Духа. Има неприятности в живота, но те трябва 

да се понасят с търпение, и благост. Това е закона на всеобщата любов“.  

София, столицата на България, през 1904 година става център на 

движението. Началото било много скромно и ограничено външно, в 

съгласие е окултният принцип: „Най-богатото вътрешно съдържание, 

под най-скромния външен израз и условия. Малката къщичка на улица 

„Опълченска“ 66 е потънала в чистота, спокойствие и светлина. Когато 

Учителя не пътува, държал неделни беседи, като учил за живия 

Христос, принадлежащ на цялото човечество. С течение на времето 

станало нужда да се говори пред отворения прозорец, за да слушат и 

многобройните слушатели, застанали вън на открито. Ето какво описва 

едни от онези тогавашни слушатели: „Видението за един нов свят се 

разкриваше пред вътрешния взор на всеки слушател – свят дълго 

мечтан, търсен, но непостижим до онзи момент – свят, пред чието 

преддверие дълго бяхме чакали и ето че близко е времето, когато ще 

бъдем поканени да станем негови граждани. Сега пътят към този свят 

е открит пред всеки един от нас и всяка душа взема твърдо решение – 

да тръгне по този път, каквото и да ѝ струва това. Нови сили, дремещи 

досега, се събуждат във всеки слушател и светлината на една вътрешна 

победа озарява всички. 

През течение на седмицата на много посетители в малката къща 

се дава любов и светлина, нов импулс сами да си помогнат и разрешат 

своите задачи. „В присъствието на Любовта и Светлината всички неща 

възприемат своя първоначален Божествен аспект“. Когато се е касаело 

за болести, душите са били учени да ги приемат като лечебен процес, 
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балансиращ силите на организма. Освен Божествената Любов като 

лечебен фактор, не е била пренебрегвана и силата на чистата мисъл и 

чистото чувство, нито силата на храната, водата, въздуха и светлината. 

Слънчевата светлина, възприета с любов, е изключително целебна за 

физическото тяло. Тя успокоява душата и освежава духа. 

След две десетилетия на дейност растежа на Братството налага в 

1920-21 година да се установи общ живот на Изгрева. За Братството това 

е едновременно едно място и един символ. Като тръгнете източно от 

София навън, в края на трамвайната линия /сега трамвая минава 

покрай Изгрева/ след това през една борова гора, до едно открито поле 

с царствената планина Витоша, издигаща се на юг, идвате до Изгрева, 

центъра на Братството, от където безпрепятствено може да се 

наблюдава изгрева на Слънцето. Като място то може да се опише така: 

„Има прекрасни мраморни палати по земята – работа на велики 

архитекти – заобиколени от чудни богати паркове, езера и фонтани, 

декорирани с редки произведения на изкуството. Те са ценни, 

наистина, но са лишени от живот. Земята е препълнена с безжизнени 

паметници. Те говорят само за великото минало. Прилагателните 

„прекрасни и пищни“ не могат да се употребят във връзка с Изгрева. За 

него може да се каже само че е чисто и светло. Като символ, Изгревът 

оказва състояние на душата – събуждане, а също така означава 

зазоряването на един Нов Ден – нов социален ред. 

От 1922 година до времето, когато Учителя остави физическото си 

тяло, на 27 декември 1944 година, всеки неделен ден са се държали в 

салона на Изгрева, в който Слънцето влиза през седем големи 

прозорци, по две беседи – една в 5 часа, а друга в 10 часа сутрин, и 

окултни лекции два пъти седмично – в 5 часа сутрин в сряда и в петък.  

Тъй като възрастните хора имат вече сформирани навици, докато 

в младите необходимостта е да се развиват в правилна насока, имало и 
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отделен окултен клас за младите. Учениците са били обучавани да 

знаят, че те са на училище и ден и нощ, и че трябва вечер да си лягат, 

съзнавайки този факт. Подчертавало се е отношението между човека и 

природата. В нашата цивилизация е прекъсната връзката с Живата 

Природа. Следователно, първата задача на ученика е „да възстанови 

пътищата, по които живите сили на природата могат да дойдат при 

нас“. Човек може да започне с това, като си тълкува предметите в 

символи, представляващи силите на Природата, защото животните, 

растенията и минералите са азбуката и мислите на Природата“. 

 

11.2. ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. 

 

Щастлива съдба ме отведе през есента на 1928 година в България 

и аз съм много благодарна за богатата опитност, която имах там до 

завръщането ми в Щатите през лятото ма 1934 год. Аз отидох да уча 

деца, а в същност аз самата учих там. 

Американският пансион, в който отидох да бъда учителка, имаше 

около 200 деца и по-големи момичета и се намираше в красиво 

разположения град Ловеч, в Северна централна България, между Стара 

планина и реката Дунав, на еднодневен път североизточно от София, 

столицата. Чух за Братството през втората ми година в страната. 

През есента на 1930 година една обична моя ученичка, която току 

що бе завършила пансиона, замина за Атина, Гърция, да продължи 

образованието си там. В своите писма тя понякога пишеше за един 

българин младеж, на име К., чийто мироглед се различавал значително 

от този на другите студенти. През зимната дълга ваканция на 1932 г. 

отидох на разходка в Гърция и там се запознах с този българин и бях 

изненадана да открия, че той е от Братството в България. К. бе жив, 

слънчев и притежаваше една здрава универсалност. От него за пръв 
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път чух за връзката на човека с космоса, а прераждането за него бе един 

неоспорим факт. По онова време аз много се интересувах от 

планинарство и когато споменах това, братът предложи да ми бъде 

водач, на мене и на моята бивша ученичка, през следващото лято, в 

прекрасната Рила планина в Югозападна България и ни обеща да ни 

съобщи кога ще тръгне. През юли получих картичка от него с датата и 

мястото, където ще започне изкачването, като беше прибавил, че 

Братството също така ще отиде там. Първата ми мисъл бе колеблива. 

Но младежкото чувство за приключения и някаква необикновена 

сигурност надвиха. И тъй, на уречения ден аз чаках в едно малко 

курортно селище с бани, когато от София пристигна К. и около 50 

членове на Братството. Този ученик веднага ме представи на Учителя 

и на някои братя и сестри и всички те ме посрещнаха радушно като 

сестра, а не като непозната и чужденка. 

Имаше стари хора, както и млади в групата, но никой не 

изоставаше назад. Всеки 20 минути на умерено качване почивахме 

малко, така че когато спряхме горе да нощуваме, нямаше никакви 

следи от умора. Всички с удоволствие помагаха да се съберат дърва и 

след една проста вечеря седнахме около огъня и душите ни се 

възвисиха чрез песни за чистота, мир, радост и любов. През този първи 

ден с групата ми стана ясно, че уважението, което те отдаваха на 

Учителя, бе напълно заслужено, защото Той бе наистина един 

истински Учител, безпретенциозен, но все пак незабележимо бдеше 

над живота на всички и бе жив център на спокойствие и хармония; 

човек, у когото всеки дъх, мисъл, дума и дело бяха изпълнени с 

духовност. Той бе самата същност на благост и свобода, 

В четири часа сутринта станахме и продължихме изкачването. 

Преминавахме отвъд уханните борови гори на височина, където имаше 

само храсти и мъхове. По обед стигнахме нашето предназначение – 
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второто от Седемте рилски езера, където се издигнаха палатки и една 

любезна сестра покани мен и и другарката  ми да споделим малката ѝ 

палатка. 

Огромното влияние на онова, което преживях през петте дни, през 

които останах на планината, не бе за мен напълно ясно тогава, но сега, 

като гледам назад, чувствам че символично, както и буквално, то бе 

едно с нищо несравнимо по рода си в живота ми преживяване на 

планинския върх. Следователно, впечатленията, които сега пиша, са 

смесица от непосредствени реакции и по-късни размишления. 

Символите са едно важно нещо в учението, както това ще се види 

от примери. Планината, разбира се, е познат символ на езотеричния 

ученик – това е символ на по-високи сфери на съзнание. Летните 

престои ни Рила и неделните излети на планината Витоша бяха 

действително символи на онова, което за ученика щеше да бъде 

духовна опитност. „Слънцето свети по-другояче в планината – 

светлината му е по-весела и освобождаваща. Високите върхове водят 

погледа нагоре“. 

СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА високо в планината Рила, близо едно да друго, 

но на различна височина, говореха на душата. Незамърсени от 

човешки същества, тяхното спокойствие, свещена чистота и ясни 

отражения, ги правеха да бъдат „очите на планината“, също както 

седемте свещени центрове у човека, когато са правилно развити, стават 

духовните очи, които Христос имаше предвид, когато казваше: „Този 

който има очи да гледа, нека види“. Дори по форма някои от тях 

приличат на органи на тялото и се наричаха „Бъбрека“, „Сърцето“ и т. 

н. Думите са напълно безсилни да предадат красотата, атмосферата и 

значението, което те даваха. 

Един твърде често употребяван и важен символ бе този за извора. 

Подхранвайки Второто езеро, близо до лагера, беше най – големият 
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извор, от който си вземахме вода за ежедневните нужди. Неговата 

красота бе задъхваща. Години преди това някои от братята го бяха 

заобиколили с бял мрамор и един скулптор бе направил от бял мрамор 

две ръце, съединени при малките пръсти и отворени при палците, и  

от тези чисти даващи ръце течеше водата. И върху един голям камък 

близо до извора бе гравирано:  

 

               „Братя и сестри,  

                майки и бащи,  

                приятели и странници,  

                учители и ученици,  

                слуги и господари,  

                вий, служители на живота,  

                отворете сърцата си за Доброто,  

                и бъдете като този извор“. 

 

В словото си Учителя многократно говори за извора: „Изворът 

знае как да дава, той тече непрестанно“, „От извора на Любовта 

произтичат всички светове“, „Пийте от самия извор, не от калната 

река“, „Винаги си наливайте от главата на извора, където тя е най-

чиста“, „Чистете изворите, и докато правите това, мислете за сърцата 

си“, „Изворът, който идва от върховете на планината, напоява всичко 

по своя път. Ако искате да помогнете на човечеството, коригирайте 

собствения си живот. По този начин ще приложите закона на извора“. 

Този последен цитат е взет от книгата „Свещени думи на Учителя“. 

Тези изречения не само илюстрират символичния характер на 

учението, но също така и факта, че повечето от посланията са във 

форма на семе, така както и самото Братство е семе за Шестата 

цивилизация. Само няколко думи и редове съдържат семенната сила 
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за обилна духовна жетва, ако бъдат приложени в живота. Тази 

потенциалност на едно семе се намира също така в идеала на 

братството: 

                „Сърце чисто като кристал, 

                ум светъл като Слънцето,  

                душа обширна като вселената,  

                дух мощен като Бога  

                и едно с Бога“. 

 

Голямо впечатление правеше начина, по който се започваше деня, 

било в планината, или на Изгрева. Събрани на открито място, всички 

се обръщаха към изток и в момента, когато Слънцето се показваше, те 

изпяваха първите пет стиха от пролога на Евангелието на Йоана. Това 

доказва, че учението на Братството се корени в истинското езотерично 

християнство. Основни езотерични християнски истини се намират и 

в книгата „Учителя говори“ /преведена вече на английски/. В „Учителя 

говори“ последната и най-дълга глава е „Христос“ – истинското 

въплъщение на Любовта, чието идване на земята е най-важното 

събитие в историята на човечеството и комуто е дадена всяка власт на 

небето и на земята. 

Далеч от това да са „обожатели на Слънцето“, Братството 

признава дейността на Духовните Същества при великия момент на 

настъпващия ден. „Изгревът на Слънцето е жив център, в който е 

съсредоточена мисълта на велики разумни същества“. „Велика идея е 

скрита в Слънцето. Хора, които не обичат Слънцето, не обичат Бога. 

Слънцето не желае да го боготворите или да му служите. То само дава 

и казва: „Вземете от мен колкото искате. С какво ще се отплатите на 

Великия? Великият само дава, докато вие трябва да прилагате онова, 

което ви се дава“. „Притокът на слънчева енергия е най-голям и най-
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съживяващ при изгрев Слънце и изпълва сутринта с радост, светлина, 

чистота, свежест и сила“. 

Възвисяването, получено при изгрева на Слънцето, се засилва 

чрез Паневритмията, която следва. Под акомпанимента на цигулки, и 

понякога на песен, всички, стари и млади, участваха в  упражненията, 

основани върху окултни принципи, които носят обновяване на тялото 

и душата, когато в движенията се включват правилна мисъл, чувство и 

воля. В допълнение на доброто, произтичащо от нея, Паневритмията 

помага и на Космоса, защото записва движения и идеи в космичните 

етери. Няколко прости упражнения ще дадат известна представа на 

читателя за тяхното естество. 

При първото упражнение, наречено „Пробуждане“, тъй като 

белега за пробуждането на една душа е готовността да дава, ръцете се 

поставят на рамената, разтварят се встрани и се връщат – движението 

се придружава от чувството на даване и получаване. Като последно 

упражнение се повдигат нагоре ръцете и се съединяват над главата, по 

който начин човек се поставя в контакт с енергията на Висшите 

Светове и получава Божествено благословение изобилно и свободно; 

свалят се ръцете и докато се разделят, човек осъзнава полярността, 

характерна за физическия свят. 

Обедът през прекрасните дни на планината Рила се провеждаше 

заедно и се приготвяше по дежурство от различни групи. Един ден, 

когато аз, моята ученичка и К. направихме дълга разходка до върха на 

планината, Учителя забелязал нашето отсъствие от трапезата и 

помолил да се запази храна за нас – подробност наистина, но така 

характерна за неговата загриженост за другите. Всички се събирахме 

около лагерния огън вечер, сред атмосферата на радостно приятелство 

и песните отнасяха предаността на душите към Бога, сред мълчанието 

на планината и под звездното небе. 
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През деня имахме възможност за разговори във връзка със силата 

на мисълта, прераждането, връзките на човека с Космоса и пр. Работа 

ме чакаше в училището, така че аз можах да остана само пет дни, но 

през това време личното наблюдение ме увери, че Братството е това, 

което претендираше да е: „усърдни ученици, добри братя, верни и 

искрени служители“. Прилаганата любов създаваше онази атмосфера, 

която преди това аз си представях, че би могла да се постигне само в 

много отдалеченото бъдеще. В деня на заминаването си осъзнах колко 

дълбоко се бях свързала с тях като със сродни души.  

Моят петгодишен договор с това училище привърши през 1933 г., 

но през май дойде телеграма, че всякакви отпуски се анулираха, 

поради липса на средства, дължащо се на депресията. Вътрешно знаех 

че ще бъде по-добре да остана и тая шеста година. Имах възможност 

да отида отново на Рила през лятото и да посетя още няколко пъти 

Изгрева, което улесни моето преминаване от екзотеричното 

християнство към езотеричното, което отведе моя живот по едно 

съвсем ново направление и ще ме остави завинаги благодарна за 

всичко, което научих, когато отидох аз да уча другите. 

Сред съмненията, отчаянието, конфликтите и хаоса на нашето 

време, човек бива изпълнен с радост и благодарност, че е имал 

привилегията да бъде свидетел или дори само да знае, че в България е 

посято едно СЕМЕ, което има възможност да се развие и да се разцъфти 

в една съвсем нова цивилизация – Обществото на Филаделфия. 

Окуражително е да знаеш, че сърца са били събудени и възпламенени 

от едни нов импулс, изразен в посланието на един от учениците:  

„Нов ден наближава, и човек ще приеме своето Божествено 

наследство като Син Божи, ще стане хармонично същество, движещо 

се съзнателно около своя духовен център Слънце, както всяка планета 

се движи около физическото Слънце. 
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„През това преходно време стари, изтъркани системи на живота 

се разпадат и разрушават, докато нови се създават и зараждат в 

Духовния свят, където най-напред започва възобновяването на всички 

неща. Ще престане егоистичното разделяне и ще се реализира 

братството между цялото човечество, и Любовта ще стане двигател за 

мисълта и действията на всички същества. Любовта не като статична 

теория, но като динамична сила, безкрайно движещ се все нагоре 

процес, самата душа на културата, както и на индивидуалната 

еволюция; Любовта като всеобхващащ, всеобединяващ принцип при 

реконструиране живота на човека. 

„През Новия Век учението на Христа ще се прилага и човек ще 

осъзнава Духа, който обгръща всичко и дава живот на всичко. Като 

живеем съзнателно в Бога и като изпълняваме с желание Неговата 

воля, ние ставаме строители на Новия Век и на Делото, което трябва да 

се извърши, за да стане целият живот на земята духовен“.  

Друг ученик даде това свидетелство: „Учителя ни издигаше към 

небесата и ни показваше тяхната слава. Безпретенциозен, с благ 

мелодичен глас, Той ни говорене за нашите водачи на земята, за 

идващия нов свят, за работата, която Небето извършва, за да се 

трансформира земята през тези дни. Той ни даваше да почувстваме 

Бога близко до себе си и Космоса едно познато място за този, които го 

обичат“. 

Въпреки че славяните имат важна роля във връзка с Шестата 

цивилизация, ние тук на Запада също така имаме отговорност за 

приготвяне на бъдещето. Д-р Рудолф Щайнер, в своята сказка върху 

„Азът“ каза, че в нашия настоящ век, петия, хората се разделят само на 

две: 1/ Онези, които живеят слепешката ден за ден, правят каквото 

другите правят, поддържат обичаите, и не знаят нищо за 

приготовлението на шестата цивилизация и 2/ Другите, които 
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чувстват, че нещо ново се подготвя и знаят, че това ново трябва да се 

постигне и извърши чрез човешките същества. Думите му, казани в 

1900 година са в сила и днес: „Ако съзнателно бъдете бръмка във 

веригата на човечеството, то тогава ще трябва да извършите нещо – 

във вас самите и в заобикалящата ви среда, което да допринесе за 

онова, което идва, т. е. да участвате в подготовката на Шестия период 

на културата – културата на Братството и Любовта“. 

                                            

Вередин Крил 

 

„Свещени думи на Учителя“ е отпечатана в Ню Йорк в английски 

превод. Изданието е разкошно. Всеки екземпляр е подвързан красиво, 

нормата на книгата е като българския. Издателят в Ню Йорк нарочно е 

подвързал разкошно всеки екземпляр, понеже съзнава, че тя трябва да 

се употребява като настолна книга. Той счита, че тя ще играе важна 

роля за пробуждане на ново съзнание в човечеството. Книгата е 

пръсната по всички щати на Америка. 

В Чикаго е отпечатана беседата „Общение с Бога“ от Учителя.  

 

11.3. ИЗКАЗВАНИЯ ЗА БЕСЕДИТЕ ОТ САЩ. 

 

Един американец от Бруклин, който е чел беседи на Учителя в 

английски превод, пише в едно писмо между другото: 

„Никъде не съм срещал такова учение. Единственото знание за 

идеите на Учителя получих от трите беседи, които прочетох: „Големият 

брат“, „Великият закон“ и „Високият идеал“. След прочитането на тези 

беседи, пълни с духовна манна, почувствах глад за още такива, и затова 

писах на едно лице и го помолих да ми даде сведения за Всемирното 

Братство. От известно време търся усърдно духовните истини, които 
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могат да повдигнат човечеството. Напълно разбирам радостта, която 

вие чувствате, слушайки мъдростта в словата на Учителя. С дълбока 

благодарност пиша това писмо и очаквам, че с ваше съдействие ще 

мога да чета Словото на Учителя. Желая да работя за проникването на 

тези идеи, на това ново съзнание между търсещите души“. 

Една американка от Ню Йорк, която се е занимавала с окултни 

науки и е чела в превод на английски беседи от Учителя, пише: „Много 

се интересувам от утринните упражнения, наречени Паневритммя, 

които са придружени със специална музика. Трябва да е чудесно да 

имаш за Учител такова лице, като вашия Учител. Аз това лято 

посещавах една духовна Школа на тъй нареченото движение 

„Кришчън сайънс“ – християнска наука. Прекарах в курса осем 

седмици и през това време почувствах, че всичките ми клетки бяха 

изпълнени с Любовта на Бога. Цели два месеца ушите ми слушаха 

думи на любов, хармония, мир и радост. Това беше небето на земята. 

Там почувствах, че най-после съм дошла у дома си, след като съм била 

далеч през целия си живот. 

Аз желая да стана ученичка на Учителя и да работя за повдигането 

на човечеството в Америка. Трябва да е велико нещо да се работи за 

идеите на Учителя и да се получават резултати от тези чудно хубави 

идеи“. 
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12. ЕСТОНИЯ. 
 

Естонското окултно списание „Ваимсусе идеология“ е поместило 

обширна статия под заглавие „На гости на Великия Учител в България“ 

от Велтер Урб, който описва подробно впечатленията си от Братството, 

Изгрева и Рила, от която даваме само следната кратка извадка: 

„Ако ме запитате що е Изгревът, аз без колебание ще отговоря: 

Изгревът е мощна Радиопредавателна станция на най-късите духовни 

вълни. Той е място, където се носят най-тънки трептения. 

Получавайки, според степента на своята възприемчивост, част от 

всичките блага, ни един гост не може да остане тук само наблюдател. 

Първата работа на дошлия да прекара известно време на Изгрева, е да 

изучи български език, за да мохе де се разбира с другите. За тази цел 

ми дойде на помощ един от братята на Изгрева. Късото време, с което 

разполагах, не ми даде възможност да науча напълно езика, но скоро 

вече можех да чета и да разбирам. 

На Изгрева има Окултна Школа, в която Учителя държи беседи 

четири пъти седмично. Една от тези беседи е публична и се състои в 

неделя, 10 часа преди обед. Публичните беседи се посещават от стотици 

хора. 

Последователи на учението на Всемирното Братство има не само 

в България, но и във всички страни. У нас, в Естония, също е образуван 

кръжец от ученици, които работят от няколко години. Няма нищо 

чудно впрочем, че учението на Учителя Дънов е така разпространено, 

защото то почива на любовта, на братството, на мъдростта и 

светлината, на истинската свобода. 

Някои от братята, с които имах щастието да поговоря, ми 

обясниха, че повечето от учениците, които следват Школата, са хора, 

които са търсили истината, минали са през много организации и 
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общества, докато станат ученици на Учителя. За да стане човек такъв, 

необходимо е да има силно желание и дълбок вътрешен стремеж. 

Няколко дни след моето идване на Изгрева, пристигнаха гости от 

Латвия. След като си отпочинаха един-два дни, всички заминахме за 

Рила – Седемте езера. Аз не мога да опиша картините на Рилската 

природа, човек трябва сам да види, за да им се наслади. Лагерът, където 

летуват учениците на Всемирното Братство, е разположен край 

Второто езеро. Тъй като имах само няколко дни на разположение, аз 

тръгнах да обикалям езерата и върховете, придружен от един приятел, 

който през цялото време беше на моите услуги. Катерехме се по 

стръмнини, съзерцавахме дивни планински езера. Каква тишина, 

какво спокойствие цари там, във висините! Човек без да иска се 

вдълбочава в себе си, обхванат от едно нежно, възвишено чувство... 

Настъпи последната вечер от моето пребиваване в Рила. На 

определеното за огъня място запалиха грамаден огън. Всички насядаха 

около него. Започнаха песни, една след друга, една от друга по-хубави. 

Песните прекъснаха за десетина минути, през което време всички 

потънаха в дълбоко размишление. Аз чувствах как присъстващите ме 

обгръщаха със своите хубави мисли. Раздялата на другия ден беше 

дълбоко сърдечна. Защото аз се бях свързал с приятели, от които 

винаги ще чувствам потребност. Особено съжалявам за беседите на 

Учителя. Моят другар, който ме придружаваше навред, дойде да ме 

изпрати чак до границата, грижейки се през цялото време като майка 

за мен. Има много гостоприемни народи, но такова гостоприемство, 

отиващо до саможертва, едва ли ще се намери другаде. Има неща, 

които не мога да опиша, тъй като човек може да ги разбере само като 

ги преживее. 
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13. ФИНЛАНДИЯ. 
(Писмо) 

Две сестри, по националност финландки, но родени и живеещи в 

Америка, желаейки да се запознаят с Братството, посетиха България и 

прекараха няколко време в летния лагер на Братството в Рила. Тук 

даваме извадки из писмото на една от тях: 

... Пиша ви от Финландия, дето съм на гости у мои роднини. Тук 

всичко е хубаво, но все пак така ми липсва България, че би било трудно 

да се разбере това. Може би съм много сантиментална. Тук ми се смеят, 

когато на въпросите им – защо съм замислена и защо тъгувам, аз им 

отговарям, че ми е мъчно за България и искам да се върна там. Тогава 

те ме запитват – какво толкова необикновено съм видяла в България – 

и за мен е трудно да им обясня. Опитвам се да им разкажа за 

Паневритмията, но те мислят, че това е някакъв глупав, 

безсъдържателен танц. Те смятат, че това са някакви възбуждащи 

телесни движения, които доставят удоволствие. Когато им разказвам 

какво съм правила на планината, те казват, че е глупаво да намира 

човек някаква радост в това. А относно вегетарианството, те направо 

ми казват че съм луда, дето съм станала вегетарианка. Трудно ми е да 

им обясня това, и те ме питат – намирам ли, че съм логична. Аз им 

казвам просто „не“ и с това завършва дискусията. Аз започнах да 

считам тия хора за много забавни, иначе би трябвало да ги считам за 

много жестоки. В това отношение не знам дали ще бъде по-добре или 

по-зле, когато се завърна в Америка. 

Аз употребявам сега голяма част от моето свободно време да уча 

български език, и намирам че той е доста труден за мен. Въпреки това, 

решила съм да го науча. 

Добротата и разбирането, които намерих при вас, ме изпълниха с 

вяра в човечеството. Една от причините, да ми е толкова мъчно за 
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България е тази, че докато бях там, с мене стана такава голяма 

вътрешна промяна, че аз вече в никой случай не мога да мисля тъй, 

както съм мислила по-рано. Аз вече не възприемем нещата по пътя на 

интелекта, а – чрез моята интуиция и чувства. Така нещата са много 

по– красиви. Така те имат и много по-дълбок смисъл.  

Четох някои лекции от Учителя и сега ги разбирам много по– 

добре, отколкото преди. И макар че съм далеч от тия, с които можех да 

общувам тогава, сега ги чувствам по-близки, тъй като те разбират това, 

което аз чувствам. А сега аз мога много повече да чувствам и много 

повече да обичам, и макар че някои хора ме отегчават или потискат, те 

вече не могат да ме накарат да се сърдя. Бих казала, че това е някакъв 

вътрешен мир, който изпълва душата ми. Разбира се, знам, че съм още 

много далеч от състоянието на мнозина от Братството, които са видели 

светлината на Учителя. 

Има толкова много неща относно Братството, които бих желала да 

узная, че дори не знам за какво първо да започна да пиша там. И когато 

започна да мисля за моите преживявания в лагера на Братството, 

трудно ми е да разбера кое е било реално и кое е било само мое 

въображение, поне относно мислите на заобикалящите ме. Толкова е 

трудно да разбереш човешката мисъл, дори когато няма езикови 

бариери, а когато има такива, като че ли това е невъзможно. И въпреки 

това, аз долавях тази вътрешна ценност, този вътрешен мир в душите 

на хората, които бяха около мен, каквито никога преди това не бях 

виждала в Америка или другаде. А също така една любвеобилност и 

щедрост, каквито рядко могат да се срещнат където и да било по света. 

Трудно е наистина да се разбере как всички вие бяхте така 

внимателни, така нежни към нас, отнасяйки се с нас като с истински 

сестри, макар че никога преди това не бяхте ни виждали. Тук навярно 

има нещо, което никак не може да се разбере чрез ума, а само чрез 
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сърцето на човека. Чувствам, че нямам вече думи, с които да се изкажа, 

и затова привършвам писмото си. Бих желала да намеря начин да ви 

благодаря за всичко това, което направихте и което сте за мен. Мисля, 

че разбирате колко красиво бе всичко това и от какво голямо значение 

е то за мен. Надявам се в скоро време да имам вест от вас. Предайте 

моите поздрави на всички в Братството и кажете им, че аз усилено 

изучавам български език, с надеждата отново да посетя България. 

 

Винаги любеща Н.  
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14. БЕЛГИЯ. 
 

Йозеф Доблер за Учителя 

 

До всички братя и сестри в България! 

Братя и сестри! 

Току що получих вестник „Братство“. Много ми е приятно до 

чувам от време на време глас от обична България, затова аз с радост и 

благодарност го получавам. О, как ми говори българският език, макар 

и не всичко да разбирам! Аз бях в България само два месеца и след 

завръщането си учих руски език, но той недостатъчно ми открива 

спокойния живот при София – онзи живот, който братята и сестрите се 

стремят да уредят според законите на природата. 

„Изгрева“! – Колко много обичам аз това заселище край София, 

където цари мир и където говори Учителя. Никога няма да забравя 

ранните часове, когато вземах участие в гимнастическите упражнения. 

Никога няма да забравя екскурзиите до Витоша, където разбрах 

чистата детска душа и честност на българина, в които естествената 

любвеобилност на славянската душа се изявява. Не съм забравил също 

братята и сестрите, с които се запознах там. Много скъпи спомени 

имам от София. Две години вече се изминаха от как бях в България, но 

често ме посещават във въображението ми приятните моменти. 

И аз благодаря на Учителя, към когото чувствам най-голямо 

уважение и преданост. Две години след това аз нося в сърцето си 

голямото желание да чуя отново духовните песни, които говорят 

направо на душата със своята прекрасна простота. Да видя изгрева на 

слънцето, там, да намеря духа на братството и духовната атмосфера, 

която никак не се чувства в другите страни – в тях цари грубият интерес 

и егоизма. Още по-силна е моята надежда да намеря мястото на 
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„Изгрева“ навсякъде, и в целия свят да зацарува мирът и да има за 

всички хора достатъчно добри условия и щастие. Сега вече се запалва 

огънят на чистенето в гнилото общество. 

Поздрав на братята и сестрите, които правят опит да живеят 

според Словото на Учителя, там, край гората, в полите на красивата 

планина Витоша, далеч от грубите борби в живота, но работещи за 

просветление и освобождение на човечеството. 

Довиждане, приятели, живейте в братски отношения и мир.  

Ваш Йозеф Доблер – Белгия 
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15. ХОЛАНДИЯ. 
 

Госпожа Агнеса Хофман, сестра от Духовното Братство в 

Холандия, посети Бялото Братство в България, с мисия да направи 

връзка между Братството в Холандия и това в България. Или, както тя 

самата заяви: „Аз дойдох да видя Учителя Петър Дънов веднага щом 

научих, че той е в България“. Тук даваме няколко извадки от словото, 

което тя отправи към учениците в България, в салона на Изгрева, на 23 

декември, 1928 година: 

Мили мои приятели, много се радвам, че дойдох между вашето 

духовно общество от толкова далечна страна да изкажа няколко думи. 

Ние чухме за вашите страдания по случай забраняването на вашия 

духовен конгрес, дето всички заедно искахте да отправите сърцата си 

към нашия Баща в една обща молитва и хваление. 

Мили братя и сестри, ние няма да забравим как нашият мил и 

възвишен Христос бе приет и разпънат от народа и как всички 

християни имаха големи страдания. Те всички заедно носеха 

насилието на света с радост и благодарност. Защото всички ние знаем, 

че чрез страданията иде радостта и небесната награда за душата. 

Христос беше разпнат, но след това възкръсна и отиде при Отца си. 

Тъй ще бъде и за вас. Чрез вашите страдания вие вървите по същия 

път. Ние знаем от Писанието, че няма пророк без почест, освен в 

отечеството си. 

Днес в тази страна започва голяма борба около учението на 

Учителя Петър Дънов. Той е при вас, говори с вас, вие го слушате. В 

беседата  „Високият идеал“ Учителя казва: „Любовта се изразява в 

стремеж към най-хубавото. Тя е чистият, светлият диамант в сърцето 

на човека, който не може да се изцапа; той остава вечно чист“. И когато 

ние се освободим от тялото си, ще занесем във Вечността този диамант 
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на сърцето си при Господа и отново ще започнем работата си върху 

него. Сърцето ще започне да свети от светлината на този диамант. Това 

е великото, прекрасното във вътрешния живот на човека. Щастието, 

това е диамантът, който се шлифова във вътрешността на човешкото 

сърце. 

Мили приятели, тук вие живеете в една възвишена атмосфера, 

обиколени от хубави скалисти планини, които казват: „Кой може да ви 

отнеме това благо?“ Наблизо до вас има един извор, нареден от 

Учителя с хубави чешми, чисти и светли, изложени на лъчите на 

утринното слънце. Около вас пък има борови дървета. Всеки клон 

поглежда нагоре, сочи към небето и казва: „Погледни нагоре, там е 

щастието“. Те дават сила на душата ви, като превръщат управата, 

злобата и гневя в покой, а погледа повдигат нагоре. Те казват още: 

„Дойде вече времето да бъдете повикани за новата раса, за расата на 

щастието. Хората на тази раса ценят хубавото, вършат доброто, живеят 

в Любовта. Те говорят само на един език – езика на приятелството, или, 

както казва Учителя – на езика на Любовта. Те не искат вече войни, не 

искат борби, а с омразата и злобата са ликвидирали. Те са носители на 

мир и любов между хората. Приятелството, това е връзката между 

хората на Шестата реса. Тия хора обръщат внимание на вътрешната 

дреха на човека. За тях е важно човек да има чиста мисъл, чисти 

чувства и безкористни действия. Това е за тях „Високият идеал“. Това 

търсят те. 

Ако погледнем човечеството, ще го видим потопено в една голяма 

мъгла, обзето от един тъмен вихър. Това е светът. Навред се чува само 

охкане, стенание, навред се носи смрад. Христос поглежда този тъмен 

фон и търси по него поне малко светлина. Види ли такава, Той казва; 

Има едно дете тук, което запалва светлината в сьрцето си. И веднага в 

сърцето на това дете Той изпраща своята помощ през тоя тъмен свят. 



381 
 

Всеки знае, че ако има любов в сърцето си, ще придобие щастие то да 

бъде във връзка с Великото Бяло Братство, което помага на всички хора. 

Веднъж запалена тази светлина, човек придобива сила и мощ. Колкото 

е по-голяма тази светлина, толкова и силата на човека е по-голяма. И 

тъй, у много хора в света, и в България и в Америка и по целия свят са 

запалени тия малки свещи. От ред години Учителя Петър Дънов каава: 

„Новата раса иде вече. Сега ние сме пионерите на тави нова раса, а след 

сто години няма да остане човек, който да говори за тъмнина, за 

омраза, за зло в света. Тогава навред ще се чува зов: „Почитайте всички 

живи същества, от най-малкото до най– голямото“. При светлината, в 

която ще живеят тези хора, може ли да става въпрос за убийства, за 

изтребления? – Никога! 

Когато Христос потропа на вратите на ума и на сърцето на човека, 

ще го запита: „Имаш ли чистота във всичко, което мислиш и вършиш 

в мое име?  Моят глас се разнесе по целия свят. Аз хлопам на сърцата 

на пробудените души, които веднага запалиха светилниците си и 

тръгнаха след Мене. Който не иска да слуша, остава назад, изчезва в 

мрака“. Това е зовът на новата раса И ако някой нарече такъв човек луд, 

нека той да не се смущава, но да отиде при Господа. Тези, които днес 

са готови, да тръгнат след Христа. Никога не е късно. И стогодишен да 

си, щом си чул Христовия глас и тръгнеш след Него, ти ще станеш 

негово дете, негова любов. Който следва Христа, Учителя на 

човечеството, той ще получи светлина в сърцето си и ще влезе в 

градината на щастието, което е вътре в него. 
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16. ЯПОНИЯ. 
 

В есперантското списание „Оомото“, орган на мощното духовно 

движение в Япония Оомото, е поместена статията „Бялото Братство“, 

от която даваме кратка извадка: 

„Днес религия, философия и наука са в упадък. Навсякъде владее 

формата, а духът липсва. Християнският проповедник, към която 

църква или общество да принадлежи, повтаря едни и същи фрази, по 

разни начини. Всичко това са морални съвети, повтаряни от векове 

насам: Бъдете добри, чисти, бъдете справедливи, вярвайте и т. н. Но кой 

е пътят, по който може да се постигне всичко това? Ето главния въпрос, 

на който никой не отговаря, защото никой не знае. Отговорът е, че само 

окултизмът може да направи това. Той е наука, идваща от дълбоката 

древност; той е бил хранилище на всички науки, постигнати от всички 

напреднали души през миналите хилядолетия.  

България е страна на стара окултна традиция. В далечното минало 

в нея се е появило силно окултно движение, наречено Богомилство, 

което започнало бързо да се разпространява. Но то не намерило прием 

между българския народ. Привържениците му били преследвани, 

изтезавани и най-после били принудени де напуснат България и да 

отидат между западноевропейските народи, където спомогнали за 

тяхното културно повдигане. В това време България паднала под 

петвековно робство и това причинило прекъсването на окултната 

традиция. 

Днес българският народ е отново свободен. В късо време той 

направи голям прогрес в своето духовно и културно развитие. Но това, 

което българският народ днес дава като нещо напълно оригинално, 

това е учението на така нареченото общество „Бяло Братство“. Това е 

окултно движение в България, което включва привърженици от всички 
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класи на обществото. То е основано върху принципите на истинското 

християнство. Основателят му е Учителя Петър Дънов. Според него, в 

основата на еволюцията на човешката душа лежат пет принципа: 

Любов, Мъдрост, Истина., Справедливост и Добродетел. Мъдростта 

внася в човешкия ум светлина, Любовта — топлина, а Истината — 

свобода. Но главната основа, на която почива неговото учение, е 

Любовта, в нейното най-високо проявление“. 

В същия брой на списанието е поместена беседата „Високият 

идеал“ от Учителя. 

Японският вестник „Цинруи Аивен Синбун“ в няколко броя 

подред помества статии, в които излага учението на Учителя. Дава и 

портрета му.  
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17. МАРОКО. 
 

Педро Гарсиа, от Сеута, Мароко, в едно свое писмо казва: 

„Беседите на Учителя са прекрасно четиво, еднакво полезно както за 

тялото, така и за душата. Без съмнение, българският език е много богат, 

щом на него има такива прекрасни произведения“. 
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18. АВСТРАЛИЯ. 
 

Тук отдавна работи за братското движение брат Тоаб Елиот. Той 

чете беседите на есперанто и на английски и с това обогатява своята 

дейност чрез печата и духовни сказки с нови творчески идеи. 
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19. КАНАДА. 
 

Официалният орган на Канадското астрологично общество „Дъ 

Торч“ дава следния кратък, но проникновен отзив за беседата 

„Великият закон“, която е преведена на английски: 

„Тази малка книжка съдържа една беседа от Учителя, държана в 

Русе на 11 окт. 1925 година, която по своите достойнства няма равна на 

себе си в  цялата американска проповедническа литература. Авторът 

прониква дълбоко в духовната алхимия на Вселената, показвайки как 

всяка от добродетелите действа съобразно със законите на природата 

за изграждане на индивидуалното и колективното благо на 

човечеството. 
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20. УНГАРИЯ. 
 

Сп. „Литература Мондо“, Будапеща, Унгария, казва за беседите 

„Духът и плътта“: 

„Тези беседи са държани преди повече от 20 години, но тяхната 

ценност е непреходна. И днес техното съдържание е вярно и истинно 

и заслужава да се чете от тези, които обичат да размишляват. 
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21. БРАЗИЛИЯ. 
 

Бразилският вестник „Мундо еспирита“, който излиза в Рио де 

Жанейро, печата в няколко броя статии за Всемирното Братство в 

България. Същият се отзовава много ласкаво за есперантските издания 

на Братството: в-к „Фратецо“ и библиотека „Нова Културо“, които 

печатат беседите на Учителя.  

Списанието „Реформатор“, излизащо в Рио де Жанейро, помества 

статия от френския писател Габриел Гоброн за Всемирното Братство в 

България. Статията продължава в следната книжка. 
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22. ЧЕХИЯ. 
 

Преведени са на чешки език и са отпечатани в Прага беседите на 

Учителя: „Трите основи на живота“ и „Мировата Любов и Космичната 

обич“. Преведена е също книгата „Учителя“. 

В чешкото списание „Спиритическа ревю“, орган на чешкото 

спиритическо общество, е отпечатана статията „Ново послание на 

Слънцето“, в която се излагат някои от идеите на Всемирното Братство. 

В друг номер на същото списание е поместена статията „Всемирното 

Бяло Братство в България“. 

В тая статия се описва „Изгрева“, живота на учениците на Бялото 

Братство и Паневритмията. Придружена е с шест снимки из живота на 

Братството. 
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23. ЕГИПЕТ. 
 

(Писмо) 

... Изказвам най-голямата си благодарност за изпратените книги. 

Много се радвам, че притежавам тази ценна духовна храна. Новото 

учение, което се съдържа в тези беседи, трябва да се разпространи по 

целия свят, за де се спаси страдащото човечество. 

Тадрос Мегали, журналист10 

 

                                                 
10 Сега Тадрос Мегали живее в Западна Германия, пътува непрекъснато по света и 

разпространява вегетарианството, есперанто и учението на Всемирното Братство. (бел. 

на автора) 
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24. ИЗРАЕЛ. 
(Писмо) 

...В еврейската колония Рамат Рахел в околностите на Йерусалим, 

по покана на д-р Олсвангер, държах сказка за Бялото Братство, при 

голям интерес на слушателите, превеждана, дословно от есперанто на 

староеврейски. В Палестина евреите работят с младежки жар и са 

превърнали пустините в градини, а скалите в дворци. 

Ив. X. Кръстанов 

 

В Израел съществуват групи от членове на Бялото Братство, 

организирани от евреи, бивши жители на България и там редовно 

стават събрания, в които се четат беседи от Учителя.  
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25. РУМЪНИЯ. 
(Писмо) 

В едно писмо от редактора На „Метапсихична библиотека“, 

излизаща в Крайова, Румъния – Михаил Драганеску – се казва:  

„Словото на Мъдростта на Учителя буди голям интерес и има 

голямо въздействие върху мен. Благодаря за изпратеното. Преведох на 

румънски език статията на Учителя „Съвършеният човек“. Тя е повече 

от великолепна. 

В едно допълнително съобщение се казва: „В румънския вестник 

„Трибуна Олтенией“, който излиза в Крайова, е поместен превод на 

статията на Учителя „Съвършеният човек“. Преводачът се е ползвал от 

френския превод на статията, поместен в сп. „Житно зърно“. 

 



393 
 

26. КОРЕЯ. 
 

Писателят Димитър Полянов посетил Корея. Той видял там 

манифестанти с портрета на Учителя. Казали му, че това са ученици на 

Бялото Братство. Като куриоз, след завръщането си в България, 

Полянов съобщава този факт на директора на гимназията, където 

тогава учителствал нашия брат Георги Тахчиев, от когото е получено 

това сведение.  
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ТРЕТА ЧАСТ – СПОМЕНИ ЗА 
УЧИТЕЛЯ 

 

І. ИЗ СПОМЕНИТЕ НА МИЛКА ПЕРИКЛИЕВА. 

 

1. КОГАТО НЕБЕТО ПОЖЕЛАЕ ДА ТИ ДАДЕ НЕЩО 
 

Често след вечеря Учителя излизаше пред салона за разговор. Това 

бяха много приятни минути. Стоиш близо, съвсем близо до Учителя и 

слушаш как разговаря с всекиго. Понякога биваше много весел и се 

смееше от сърце, а понякога сериозен, изслушва и сам запитва. 

Гледахме Го и слушахме как разговаря като всеки обикновен човек, но 

всяка негова дума се поглъщаше от нас като изворна вода – чиста, 

бистра и свята. Твърде често разговорите започваха с един човек, а 

завършваха с десетина – петнадесет, а понякога и с двадесет 

заобиколили го. 

Винаги отивах на Изгрева вечер. Обичах да се включвам в групата 

около Учителя, да го слушам и да го гледам. Никога не участвах в 

разговорите: бях много свенлива. 

Една такава вечер Учителя ме погледна и запита: 

– Е, Милке, ако небето пожелае да ти даде нещо, ти какво ще 

пожелаеш? 

– Аз ли? Ще пожелая да бъда богата. 

Отговорих без да размисля и цялата се изчервих, тъй като бях 

станала център на внимание и несъзнателно издадох моята 

чувствителност към нещата, които ми липсваха. 
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– Слушай какво ще ти кажа: Когато Небето пожелае да ти даде 

нещо, никога не пожелавай временни неща. Парите ще се изхарчат и 

дрехите ще се скъсат. Поискай да ти се даде сърце чисто като кристал, 

ум светъл като слънцето, душа обширна като вселената, дух мощен 

като Бога и едно с Бога. Поискай онова, което никой друг не може да 

ти го отнеме. Богатството е в това, да бъдеш здрав, да имаш чисти 

мисли, чиста кръв, чисто сърце. Материалните неща са временни. 

Учителя изрече това, като изгледа всички наоколо му. 

Минаха години, многократно падах и ставах. Стъпка по стъпка 

вървях в пътя на ученичеството. 

И веднъж отново, горе в неговата стая, Учителя ме попита: 

– Ако небето пожелае да ти даде нещо, ти какво ще пожелаеш?  

– Аз бих поискала, Учителю... 

И нея вечер, вървейки по пътя към града, почти гласно говорих 

със себе си, как след двадесет години Учителя ми зададе същия въпрос. 

Колко бавно ние, хората на земята, учим нашите уроци! С какво 

търпение Учителя ни чака да израстнем и да постигнем реалността на 

живота Да, дрехата на човека остарява, душата се отърсва от праха на 

времето, съзнанието се прояснява и думите на Учителя, произнесени 

преди двадесет години, отекват:  

– Когато Небето пожелае да ти даде нещо, никога не пожелавай 

временни неща! 
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2. АНГЕЛСКИЯТ ХОР 
 

Една бяла нощ през февруари. 

Като всякога срещу беседа, бях още от вечерта на Изгрева. 

Северният вятър хлопаше по стъклата на прозорците на дървената 

къщичка. Когато студът съвсем се усили, скочих от леглото, облякох се 

за секунда и излязох. Снегът скърцаше под стъпките ми. Минах по 

пътеката зад Недкови и чух че в салона се пее. Помислих, че съм 

закъсняла и ускорих крачките си. Но ето че салонът беше празен и 

тъмен. Горе в стаята на Учителя беше светло и около балкона му се 

носеше чудна музика... прекрасна песен от нежни ангелски гласове... 

неописуема хармония от стотици гласове... 

Слушах в захлас няколко минути – без покана и без позволение – 

ангелския хор около стаята на Учителя! Каква нощ! Влязох в салона и 

седнах до печката. Оттук не чувах нищо, но в съзнанието ми продължи 

да звучи ангелския хор около балкона на Учителя. 

Минаха години. Летувах на Рилските езера. Един следобед отидох 

на разходка към вътрешния Близнак. Около това езеро имаше чудна 

тишина и тайнственост. Седнах на една скала точно срещу „Олтаря“, 

на най – вътрешната страна на езерото. Там около снежната преспа – 

вкаменени духове мълчаливо се молеха. Те се оглеждаха в бистрите 

езерни води и търпеливо чакаха деня на своето ново раждане. Лек 

ветрец нежно галеше водната повърхност и къдрави вълнички галеха 

брега с песен и благодарност. 

Всред тая тайнствена и величествена тишина човек вижда себе си 

само като душа и неволно започва да благодари на Всевишния. Душата 

слуша гласа на безмълвието и в размишление лети между небето и 

земята. 
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И през тези свещени минути там горе, пред „Олтаря“, където 

белотата на снега и твърдостта на скалите бяха в непрекъсната 

молитва, там горе отново прозвучаха гласове на същия хор, който бях 

чула през оная нощ около балкона на Учителя. Изправих се, слушах и 

благодарих за благоволението на Небето да подигне пред мене едно 

мъничко крайче на завесата към невидимия свят. 

Там, край това езеро, Близнака, за втори път чух ангелския хор... 

и никога повече. 
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3. ТОЙ ВИЖДАШЕ И НАДАЛЕЧЕ 
 

Скоро след революцията в Русия, през 1923 година, един 

ентусиазиран младеж беше успял през Германия да отиде в новата 

Съветска страна. През първите две години той бил в контакт със 

семейството си, но след това изведнъж престанал да пише. 

Цели двадесет години неговите близки не знаеха нищо за него. И 

нито чрез хора, нито чрез легации можаха да разберат жив ли е още. 

Един ден срещнах по – възрастния му брат. Той беше много загрижен. 

Считаше, че брат му не е между живите. 

– Николай, ще отида горе на Изгрева и ще запитам Учителя за 

Васил. Може би все пак да е жив. 

Бяха изминали много години откак познавах Учителя и вярвах в 

неговите големи възможности. Беше ми чудно и непонятно, но... 

фактите потвърждаваха силите му и при всяка трудност се обръщах 

към него. Винаги Учителя намираше светли и обнадеждаващи думи. 

Знаех, че Той н сега ще намери начин да смекчи болката на това 

семейство. 

– Питай го, отвърна Николай, но сега е 1943 година, а Васил 

замина за Съветския Съюз през 1923 година – цели двадесет години. 

Ако бе жив, щеше да пише. Мама е почти на смъртно легло от скръб 

по него. Той бе любимото ѝ дете... Питай!... завърши Николай, 

опитвайки се да скрие от мен сълзите си. 

Следната вечер беше пред утринната беседа и аз отидох по-рано 

на Изгрева. Няколко души чакаха Учителя. Зачаках и аз. Когато дойде 

моят ред аз Го помолих да ми отдели няколко минути. 

Знаех, че Той вечеряше винаги преди залез слънце и се чувствах 

неудобно задето го задържам.  

– Извинете ме, моля, но идвам по един важен въпрос.  
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Учителя ме покани в приемната.  

– Учителю, синът на едно мое приятелско семейство през 

Германия избяга за Съветския Съюз в 1923 година. През първите две 

години пишеше, но след това престана да пише. Оттогава семейството 

му нищо не знае за него. Моля, кажете нещо за тази душа! Учителя ме 

слушаше много внимателно. После затвори очи. Аз седях с 

благоговение на стола си. След няколко минути Той отвори очите си и 

каза с тих, спокоен глас: 

– Той е жив. Кажи на близките му, че ще се върне след две години. 

Да не се безпокоят. Преглътнах дъха си. Благодарих му и на следния 

ден казах невероятната истина на загриженото семейство. Майката, 

братята и двете сестри приеха малко резервирано това предсказание, 

но все пак слаба надежда полъхна в тях. Две години по-късно, Васил се 

завърна в своето семейство през 1945 година. Възможностите на 

Учителя за виждане през разстояние бяха неограничени. Други мои 

съученици разправят многобройни лични преживявания, при някои от 

които Той дори се е явявал през далечни разстояния, за да им даде 

напътствия в много тежки и опасни моменти в живота им. 

И тъй, нашият Учител продължава да ни помага. 
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4. НОВИЯТ ЧОВЕК 
 

По онова време пишех втората част от сборника си „Игри и песни 

за деца“. Имах желание да включа някои от упражненията или песните 

на Учителя, но се чувствах задължена да поискам позволението му за 

това. И така, отидох на Изгрева. Пред приемната му имаше приятели. 

Дойде и моят ред. 

– Учителю, ще разрешите ли да включа някои от упражненията ви 

в моя сборник, и някои от песните ви да сложа в движения? 

– Кога ще се печата книгата? – беше първия му въпрос.  

– По всяка вероятност след един месец. 

– Ще ти дам специални упражнения. След тези думи Учителя 

затвори очите си за няколко минути. Наблюдавах учудена какво става. 

Мислеше ли Учителя, или беше задремал, уморен?  Не можех да 

разбера. Стоях без да мърдам. След малко Той ме погледна, стана от 

стола си и каза: „Пиши“!  

И самият Той почна да прави плавни, ритмични движения 

упражнения, като обясняваше:  

– Всяко движение е привличане на сили. Ако движенията се 

извършват правилно, с необходимия ритъм, те ще развият много 

добродетели у децата. Това е за щедрост... Движенията ще привличат 

известни същества на Светлината, на Любовта, на Милосърдието, 

Вярата...  

По този начин Учителя ми демонстрира упражнения, а аз ги 

записах. След това поиска аз да ги изиграя и едновременно да чета 

написаното. Благодарих Му, казвайки, че те се лесни и приятни. 

– А какво име да сложа за техен автор? Беинса Дуно, или само 

Учителя?  запитах. 
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 Първо ги опитай с децата. Виж дали ще им харесат и как ще ги 

играят. Въпросът за авторството не е важен, няма нужда да пишеш 

автор. Източникът е един. Ако хората достигат винаги този източник, 

ще пият чиста вода. Движения и ритъм – това е хармония на сили! 

Ритмични движения при акомпанимент на музика могат да направят 

чудеса! 

 

             „Когато природата се подновява, птичките пеят. 

              В началото на всяка Божествена култура – човеците пеят.  

              Когато светът се пресъздава – ангелите пеят.“ 

 

 Това е от най-старата книга на света. Всяка добродетел има своя 

линия на движение. Може да се проведат наблюдения, за да се види 

влиянието на различните движения за приемане и предаване на 

известни физически и психически енергии. Всички органи на 

човешкото тяло са свързани с психически процеси. Някои ключови 

формули, произнесени правилно и придружени с движения и музика, 

могат да имат огромно влияние. 

– Когато човек съзнателно движи ръцете и краката си, той 

привежда към дейност съответни центрове на мозъка, които привличат 

към себе си повече кръв и енергии – а енергията е сила. Но това е 

теория. Ти започни да правиш с децата тези девет упражнения. 

На следната утрин показах на децата упражненията. Те много ги 

харесаха и от тогава всяка сутрин започвахме нашите занимания с тези 

упражнения, които нарекохме „Ведрина“. Имах две курсистки, и те 

правеха упражненията с децата. За моя приятна изненада, след няколко 

дена едната от тях ми се похвали, че имала непрекъснати невралгични 

главоболия, но откакто прави тези упражнения, главата вече не я боли. 
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Докладвах за успеха на Учителя. Той само се усмихна и каза: 

„Новият човек ще се развива по пътя на ритъма и музиката. Едно 

движение може да съгражда или да руши. Нужни се знания и 

светлина“. 

След няколко месеца, когато бе публикувана втора част на „Игри 

и песни за деца“, имаше един раздел: „Девет ритмични упражнения за 

най-малките“. 
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ІІ. ИЗ СПОМЕНИТЕ НА РАЙНА КАНАЗИРЕВА. 

 

Един ден в Стара Загора дойде при мен старият старозагорски 

адвокат Иван Желязков Сливков и ме запита: „Госпожа, вие сте била 

последователка на Петър Дънов. Вярно ли е това?“ – Да, казах аз. Той 

каза: „Аз го познавам добре. С него бяхме заедно студенти в Америка. 

Той беше много по-млад, но като българи, общувахме всеки ден“. Аз 

живо се заинтересувах от думите му и казах: „Моля ви се, господин 

Желязков, разкажете ми нещо от неговата младост и какво е вашето 

мнение за него“. 

– Моето мнение, рече той, не е особено добро. – Изненадана, аз 

широко отворих очи и възбудено запитах: Но защо, моля ви се, кажете 

ми нещо по-определено за него. Младежки грешки, поведение? 

 – Нищо подобно, госпожа! Той беше смирен, скромен, тих, силен 

в учението, но ето защо аз не го харесвах: той, госпожа, беше 

красноречив, имаше дар слово, и като почнеше да говори нещо, всички 

студенти млъкваха и го слушаха с внимание и уважение. А знаете ли 

какво значеше такъв оратор преди 60 години в Америка? Това значи, 

че той можеше да стане не милионер, а милиардер, а той беше беден. 

Освен това, той свиреше чудесно на цигулка. А знаете ли какво 

значеше в Америка преди 60 години това? Това значеше, че той 

можеше да стане един от най – богатите хора в Америка. А той свиреше 

без пари и беше беден.  

– Други спомени за него: често студенти групово излизахме на 

екскурзии и отивахме в просторните лесове. Студентите обичаха 

Дънов и в такива случаи повече се групираха около него и когото 

сядахме на почивка, всички бяха около него. Стихваха шегите и 

закачките и чакахме да чуем него. И той увлекателно почваше да 

говори за красотата и необятността на вселената, за величието на Бога. 
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– Погледнете, казваше той, звездното небе – каква премъдрост, каква 

хармония, каква велика разумност. Погледнете тези цветенца, тези 

поточета около нас. Кой поддържа тази красота, тази любов? 

Слушахме в мълчание и сякаш забравяхме себе си, отнесени в 

един по-красив свят. /Той говореше отлично английски/. Понякога той 

неусетно се отделяше от нас и като не се върнеше скоро, водени от 

любопитство, тръгвахме да го търсим, къде ли е и какво ли прави сам. 

И често го намирахме отдалечен, или седнал и вперил възхитени очи 

в простора или със затворени очи и вглъбен в мисъл, а често 

коленичил, със скръстени за молитва ръце и така се пренесъл, че не ни 

усеща като се приближаваме до него. Ако някой отиваше да го бутне, 

той тъй трепваше и лицето му изразяваше като че ли се пробужда от 

красив сън. Като каза това адвокатът, аз не можах да се въздържа и се 

разплаках. Той се зачуди и ме запита защо се разплаках. – Благодаря 

ви, господин Желязков, казах му аз през сълзи – аз такъв го искам моя 

Учител. Милионери и милиардери има много в света, но като него 

няма. Той е един и ние затова го толкова ценим и обичаме. Адвокатът 

вдигна рамене в знак на недоумение, но се разделихме видимо доволен 

от ефекта на своите спомени. 
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ІІІ. ИЗ СПОМЕНИТЕ НА МАРИЯ РАЙЧЕВА. 

 

Учителя ни бе посъветвал в тежки моменти да пеем. Случи ми се 

една сутрин да се разтревожа до дън душа, така че треперех цяла от 

глава до пети. Сетих се тогава за този съвет, който Учителя ни бе дал в 

Школата и си помислих да го приложа в случая. Но как да запея, когато 

от тревога не можех дори звук да издам от гърлото си. Обаче си 

спомних думите на Учителя! За всичко добро ще казвате „мога!“. Аз 

почнах да се насилвам, докато малко по малко наистина запях. Тогава 

продължих да пея още и още, докато пеенето внесе в мене пълно 

успокоение. Тогава си представих как щях да отровя целия си 

организъм до вечерта, ако не бях сменила състоянието си с песента. 

Веднъж в беседа, около 1917-1918 год. Учителя каза: „Питате ме 

кога ще свърши войната. Тя тази война ще свърши, но след нея иде 

още по-голяма. Обаче и след нея хората няма да поумнеят и ще дойде 

трета война, много опустошителна, след която човечеството ще оредее 

и едва след нея ще настъпи траен мир“. Аз си бях представяла, че 

втората война, за която казва Учителя, ще дойде след сто, сто и петдесет 

години. Но когато тя дойде в наше време, едва 20 години по-късно, 

започнах да разпитвам братя и сестри – помни ли някой за това 

предсказание на Учителя и много бях изненадана, че никой не го 

помнеше. Възможно е тези, към които се обърнах, да не са 

присътствали именно на тази беседа. Единствено сестра ми, която 

тогава е била около 16-годишна, си го спомняше, но с едно, колкото и 

малко, толкова и значително изменение, а именно: не че и след втората 

война хората „няма да поумнеят“, а – „ако и след тази втора война те 

не поумнеят“, тогава ще настане трета опустошителна война, от която 

човечеството ще оредее. 
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ІV. ИЗ СПОМЕНИТЕ НА ГЕОРГИ РАДЕВ11 

 

В един от търновските събори на братството, след беседата, 

Учителя нареди да се съберем на групи, по симпатия – кой където 

обича – със задача: да се коментират въпроси, които вълнуват някоя от 

групата. Да се заучават песни – братски песни, или ако може някой да 

изнесе сказки върху науката, философията, окултизма и др. Аз се 

приобщих към една група млади братя. Групата се оформи и Учителя 

дойде при нас. Ние му отворихме път и Го заобиколихме. 

Той каза: „Аз мога мъртви да възкресявам. В моя власт е това. Аз 

мога да лекувам всички неизлечими болести, имам власт. В моя власт 

е това. Но каква полза? Представете си едно прасенце, така окаляно в 

локвата, само очичките му блестят и го издават че е животинче сред 

околната среда. Аз вземам едно корито, топла вода, сапун. Вземам това 

прасенце и го измивам така добре, че кожата му да побелее и козината 

му да стане сребристобяла и то стане чудно хубаво, красиво и мило. Но 

като го пусна, къде мислите че ще иде? – Ще отиде в най – нечистата 

локва и там ще се оваля така, че ще стане неузнаваемо. Питам: има ли 

смисъл този труд, който съм положил? 

Представете си, че застана край София, там дето се пресичат 

пътищата: Лондон, Париж, Цариград, Берлин, Ленинград, Москва, Рим. 

На този кръстопът започна да лекувам. Моята слава ще се разнесе по 

етера, по всички краища на света. Тези пътища ще се задръстят от 

коли, превозващи болни. От всяка държава ще изпратят лекарски 

групи, които да преглеждат болните, ще установяват диагнозата, в 

каква степен е развита болестта, откога боледува, при какви условия е 

живял, какво е работил, на каква възраст е, името и где е живял, с какво 

                                                 
11 Става дума за Георги Радев от гр. Ямбол. 
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се е хранил – всичко това ще се протоколира. Тогава ще го излекувам. 

Наново ще дойдат да го прегледат и да установят какви органически 

промени са настъпили. И това ще запишат. Ще дойдат журналисти от 

всяка държава, ще опишат всичко това, което става и ще информират 

своя народ. Ще се събере много народ: болни, придружаващи болните, 

водачите на колите, лекари, журналисти, любопитни, любознателни. 

Ще идват и тези, които съм излекувал, да носят подаръци от 

благодарност. 

Тук ще се събере многохиляден народ. Милинкаджии ще носят 

закуски, бозаджии, ще се построят палатки за скара, за печене 

пържоли, кебапи, закусъчни, пивници, музиканти, циркове, борци, 

разни зрелища и търговци. Това ще бъде един истински голям 

ориенталски панаир. 

И аз ще продължавам да лекувам. Излекуваните ще бъдат на 

възраст – 35, 40, 50 години. Като ги излекувам, ще кажат: „Ние живяхме 

50 години, но това измина много бързо. Колко ни остава да живеем 

още? – Да живеем още 10, 20, години, но и те ще изминат като утре. 

Наистина, колко кратък е животът!“ Тогава ще кажат: „Дайте сега да 

ядем, да пием и да се веселим, да се удоволстваме, да се наситим, 

защото утре ще умрем. Трябва да се наживеем.“ И ще се впуснат наново 

настървени, страстно, в разни оргии. А тези неизлечими болести са 

причинени именно от такъв разпуснат живот. Като ги излекувам, те 

наново с по-голяма стръв и сила ще се впуснат в такъв живот и от този 

разгулен живот тези болести наново ще се явят и ще ги завлекат в 

гроба. Тогава питам: Има ли полза от жертвата, която бих направил? 

В миналото Архимед е казал: „Дайте ми опорна точка да поставя 

моя лост и с него ще наместя орбитата на земята“. Аз пък казвам като 

Архимеда: Дайте ми опорна точка да поставя моя лост и с него ще 

наместя орбитата на живота. Опорната точка която търся, това сте вие, 
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учениците. А моят лост, той е моето учение. Когато вие приемете 

моето учение, ще приемете и силите, които носи това учение. Вие ще 

внесете това учение в света. Ще го направите ясно и достъпно за света. 

Всички ще видят, че то носи радост, здраве, блага, знание, любов и 

смисъл. Че велик е животът, и че човека го очакват светли бъднини. 

Хиляди ще тръгнат след вас. И така светът ще тръгне в един нов, светъл 

път. 

Тогава някои от младежите казаха: „Учителю, вашите коси са 

прошарени, на възраст сте. А ние сме младежи, неуки, невежи сме. Кога 

ще усвоим вашето учение, за да приемем силата, която то носи? Кога 

ще станем силни, влиятелни, за да тръгне народа след нас?“ 

Учителя каза: „Дайте ми прилежни ученици, които да учат и да 

прилагат. Ако трябва време, и 100 години, и 120 години, и повече – в 

моя власт е да го продължа. Дайте ми ученици!“ 
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V. ИЗ СПОМЕНИТЕ НА РУСИ КАРАИВАНОВ. 

 

Брат Руси Караиванов вече замина за отвъдния свят, та спомена, 

който следва тук, ще разкажем с наши думи така, както сме го чули от 

неговата уста. 

Това бяха една или две години след 9 септември 1944 г. Намирах 

се в Братския салон на Изгрева, след неделна беседа. По едно време 

идва при мене брат Руси Караиванов, когото дотогава твърде малко 

познавах, отведе ме малко настрана и ми разказа следващия случай. За 

пояснение на същия обаче, ще кажа предварително няколко думи за 

самия брат Руси Караиванов. 

Руси Караиванов е бил предан комунист, член на партията. Като 

такъв той е бил много бит, изтезаван от тогавашната полиция. По-

късно той имал случай да се срещне с ясновидеца Влайчо Жечев, от 

когото приел новото учение, след като чул и видял неща, които по 

обикновени пътища не могат да се знаят и направят. Но и след като 

влязъл в Братството, Караиванов си останал със същите симпатии и 

привързаност към комунизма и с безпределната си обич към Русия и 

Руския народ.  

След нахлуването на германците в Съветския съюз през м. юни 

1941 г., сведенията, получавани тогава чрез вестниците и радиото, 

отбелязваха светкавичното напредване на хитлеристките войски в 

сърцето на Русия и даваха съобщения в смисъл, че съветската армия е 

напълно разгромена и унищожена и че нищо вече не може да спре 

победния ход на германските войски. Това положение смути, озадачи 

и се отрази много тежко върху душевното състояние на всички, които 

съчувстваха на Съветския съюз, на руския народ и на комунизма 

изобщо, един от които бе и Руси Караиванов. Знаем, че по онова време 
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мнозина не са могли да спят по цели нощи, тормозени от мисълта за 

това, което става. 

Намирайки се в такова душевно състояние, един ден Руси 

Караиванов напуска родното си село Ветрен, Казанлъшко, и отива при 

Учителя, в София. Когато бил приет от Него, той му казва: „Учителю, 

вий винаги сте казвали, че бъдещето принадлежи на славянството, че 

в него ще се роди новата култура. А сега какво става? Ето, германците 

са разгромили съветската армия и наближават Москва. Те вече 

завладяват съветската страна и ще наложат там своя режим. Как тогава 

славянството ще изпълни своята мисия?“  

Учителя спокойно изчакал брат Руси да се изкаже напълно, и 

тогава му казал: 

– Сега, като се завърнеш у дома си, ще получиш вестник 

„Братство“, и в него ще намериш отговора на въпроса си. Връщайки се 

в село, Караиванов, който беше абонат на вестника, получава в. 

„Братство“ брой 281 от 1 август 1941 г. т. е. около едни месец след 

нахлуването на германците в Съветския съюз. Уводната статия на този 

брой беше със заглавие: „Славянството“. В нея, макар и по заобиколен 

начин, се прокарваше мисълта, че славянството е непобедимо:  

„Славянството трябва да съзнае своята сила. Тази сила не е 

човешка, а Божествена. Тя не е външна, а вътрешна. Следователно, тя 

не може да се унищожи“. 

„Славянството е определено от Бога да внесе елемента на новото 

в живота на цялото човечество. Това иска Бог, а не хората. Ние знаем 

това. Нека го вярваме, без да се съмняваме. Нека го помним, и никога 

да го не забравяме“. 

„Да обичаш себе си и своето, да се грижиш за себе си, да се 

усъвършенстваш и да напредваш всестранно, е едно нещо. А да 

забравиш себе си, да мислиш само за Цялото и да жертваш живота си 
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за Цялото – това е съвсем друго нещо. И двете неща са нужни, 

възможни и полезни. Но двете имат различна стойност пред окото на 

Божественото съзнание“. 

„Една велика Реалност трябва да бъде внесена днес в света – в 

живота на хората, в живота на народите, в живота на цялото човечество. 

И тази необходима и насъщна като хляба Реалност, може да бъде 

внесена в света само чрез славянството“. 

Тогава Караиванов поиска с телеграма от редакцията на в 

„Братство“ 200 екземпляра от същия брой, които той получи и 

разпространи в своя край. 

Как Учителя в знаел предварително какво ще съдържа следващия 

брой на в. „Братство“, когото той не е бил още излязъл? 

Съобщава: Сава Калименов 

  

Друг спомен но брат Руси Караиванов. 

 

В дните след 9 септември 1944 година, когато през България 

започнаха да минават масово ешалони от съветски войски на път за 

фронта в Югославия, където германците се бяха укрепили и се 

съпротивляваха, брат Руси бил на гара Ветрен, когато там спрял един 

влак, пълен със съветски войници. През време на краткия престой на 

влака, множество съветски войници слезли и се пръснали набързо по 

перона на гарата – кой за вода, кой да си купи нещо и т. н. Престоят 

бил кратък и когато влакът тръгнал, брат Руси забелязал един съветски 

войник, който не успял да се качи на влака  Влакът изсвирил и 

потеглил, а този войник останал на гарата. Брат Руси се приближава 

към този войник, който се оказва, че е офицер, но облечен в сивото 

бойно облекло, гледан от страна, не се различавал от войниците. Със 

свойствената си приятна усмивка, на полуруски, полубългарски език 
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брат Руси заговорва и разменя няколко думи със съветския офицер, 

след което го поканва да пренощува у дома му. Съветският офицер 

приел поканата и останал да пренощува в дома на Караиванов. 

След като вечеряли, брат Руси дава на госта си един сборник от 

беседи на Учителя на руски език. Това е било или „Путь ученика“, или 

„Новая Ева“ или „Три основы жизни“, които по това време бяха вече 

издадени в Рига от издателството на Н. Гудкова. След като прочел 5-6 

страници, съветският офицер скача: Какво е това? Кой го е писал? Жив 

ли е? Такова нещо няма никъде по света. Аз съм професор, познавам 

много неща, но такова нещо досега никъде не съм срещнал! 

Брат Руси му обяснил, че това са беседи от нашия Учител, който 

живее в София, на Изгрева. 

– Може ли да го видя? – Да, може. 

След като се поразговорили, братът поканва госта си да си легне 

да нощува на приготвеното за него чисто легло. – Не, казва офицерът, 

не съм чист! Постила шинела си на пода в стаята и там ляга да нощува. 

Какво съзнание! 

 Брат Караиванов подарил книгата с беседите на руски език на 

офицера и на тръгване му дава писмо до Боян Боев, на Изгрева, в което 

му пише за желанието на приносящия писмото да се свърже с Учителя. 

Брат Боев го посреща радушно и го води при Учителя. Учителя е на 

крак: чака ги. 

Цели два часа съветският офицер разговаря с Учителя в 

присъствието на брат Боян Боев. Какво са говорили, не ни е известно, 

но брат Боев в такива случаи винаги е бил със стенографски бележник 

и с молив в ръка и може би някога записките му по този разговор ще 

излязат на лице... 

Между другото, Учителя приготвя пакет с беседи и ги дава на 

съветския офицер. На тръгване, когато да се разделя с Учителя, 
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съветският офицер пада в нозете му и ги целува. Какво е чувствал той 

тогава, и какво е искал да каже с тази си постъпка? – Може би: „Ето, не 

съм достоен да целуна ръката ви, затова падам при нозете ви и целувам 

нозете ви!... 

Ето я славянската душа? Ето и великата славянска душа! Още при 

пръв поглед тя чувства, познава и разбира Великото и се прекланя пред 

него. И под военния мундир тупти това велико човешко сърце, комуто 

е дадено да обгърне с любовта си цялата земя, цялото човечество!  
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VІ. ИЗ СПОМЕНИТЕ НА САВА КАЛИМЕНОВ. 

 

1. МЪРЧАЕВО – 1944 Г. /ОТКЪС/ 
 

От пожарищата и пепелта изхвръкна като феникс вечно живата 

идея, която отново придоби въплъщение в малкото планинско селце 

Мърчаево. 

„Божественото се проявява със сила при най-лошите условия“ и 

блясъкът на красотата му се откроява най-ярко върху тъмния фон на 

човешкото безумие и разрушителната стихия. 

Млада девойка предупреждаваше родителите си в седмици по-

рано от случката, че иде Учителя в дома им, но бащата не можеше да 

си представи, че скромното му жилище ще бъде избрано за убежище 

на божествения пратеник, когото той дълбоко уважаваше и следваше в 

живота си. 

„Тате, иде Учителя“, повтаряше девойката, „пригответе му стаята“, 

но никой не се вслушваше в думите ѝ. 

Както някога Христос бе влязъл в Ерусалим възседнал на ослица 

и се бе приютил със учениците си в скромната горница на предан брат, 

където сподели последния залък със своите си и им предсказа 

страшната съдба, която Го очакваше, като им изля великото си 

благословение, изразено в гл. 17 от Йоана, така и в този горестен ден 

на страдания и бедствия Учителя бе приютен в скромен селски дом в 

Мърчаево, където остави печата на делото си в гранитен камък – края 

и началото на този път станаха едно. Студен зимен ден – 14 януари 

1944 г. Четири дни след страшната бомбардировка на София. Учителя с 

група ученици пристига в дома на брат Темелко Стефанов, който 

изумен Го посреща. Той мигом дълбоко съжалява, че не се е вслушал в 
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предупрежденията на малката си дъщеря Косена и не е приготвил 

стаята за Великия гост. Учителя го бе предупредил чрез това чисто дете, 

но каменоделецът е станал твърд от дългогодишната си близост с 

гранита и трудно се вслушва в невинното чуруликане на младото 

усмихнато момиче. 

„Та аз ли съм най-достойния за тази висока чест?“ си мисли той 

до момента на неочакваното посещение. Не сме ли ние Темелковци, 

които не вярваме, че Великият Бог ни е изпратил за свои съседи и ще 

ги посети когато най-малко Го очакват? Ще намери ли обаче Светлият 

Жених светилниците ни запалени изпълнени с масло? Ще намериш 

дома ни подреден за него? 

Домът оживява. Всички са на – приготвят стаята за Учителя. 

Вечерта газената лампа виси на стената в широката стая, изпълнена с 

братя и сестри, насядали на дълга трапеза за вечеря с очи отправени 

към Учителя. Всички се чувстват като удавници стъпили на 

спасителния бряг, и топла благодарност се разлива в сърцата към 

Спасителя. 

Под бледата лампена светлина Учителя говори: 

„Не са страшни външните бомбардировки, но вътрешните. Те 

нанасят опасни поражения. Трябва да намерите безопасното място в 

живота. Сега ще видите Божия Промисъл. Бомби ще падат край хора, 

които ще останат невредими, защото невидими пазители ги ограждат. 

Нищо не става без Божията Воля. Безопасното място е Божията Любов. 

Когато ястреб подгони веднъж една птица, тя се скри в пазвата ми. В 

най-усилните времена най-ясно може да се види божията ръка в живота 

на хората. Нито косъм няма да падне от главата ви без Божията намеса. 

Сега ще разберете смисъла на молитвата и на вярата“. 

Смирено навели глава, синеокият висок и силен мъж и съпругата 

му софиянка, изпълнени с благоговение, слушат словото на Великия. 
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Техният голям син е на фронта. Сърцата им горят при мисълта за 

опасността, която го грози всеки миг. Те търсят утеха. На голямото 

легло лежи няколко месечно момиченце – първото им внуче – 

Божидарка. Къде ли е в този миг баща му? Значи Бог ще го запази, 

щом Учителя е в неговия дом. Искрица надежда озарява очите им 

изпълнени с благоговение в този миг. Те не вярват още, че Учителя е с 

тях, пред тях, под скромния им покрив. Малката стая, в която са спали, 

отстъпват на Учителя, а седемте братя и сестри с Него остават да живеят 

в голямата стая заедно с тях. Печката бумти. Лампата премигва, а по 

стените трептят отраженията на гостите. Пълен, препълнен дом с 

души, поели пътя към Великия, пълни, препълнени сърца с любов към 

Невидимия Баща, станал роден и близък чрез присъствието на благия 

си Син на земята. Голямата светлина дойде в най-неуютното мрачно 

селце, над което като бдяща стража се извисяват стръмните планински 

склонове – тогава голи и без водни, а днес облечени във величествената 

дреха на борови гори. 

Селцето спи под дебелата снежна покривка, приютило десетки 

бежанци от разрушения град, изминали дългия заледен 24 км път от 

града пеша: кои повлекли пружини от легла, като шейни, върху които 

седят свити на кълбо измръзнали деца, кои с огромен товар на плещи, 

задъхани, отчаяни, изплашени, бягат от прокобения град като 

бегълците след изригването на Везувий. Преживеният ужас на 10 

януари прогони останалите там жители във всички посоки и старият 

град напълно запустя, обронил беловласа глава над мрачните си 

развалини в печална размисъл. 

Ти, граде, който носиш името Мъдрост, къде се дяна твоята 

мъдрост, та те сполетя това нещастие? Дали вината ти не е в това, че 

десетилетия наред в тебе отседнал Божи Пратеник възвестяваше 

Вечната Мъдрост, чийто глас остана глас в пустиня? Дали 
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запустението ти не дойде като резултат на това, че Той при своите си 

дойде и своите Го не приеха, не познаха, а Той остана сам, отхвърлен 

от власт и църква, отлъчен като последен отстъпник от вярата, от 

светата православна църква, разкарван като последен престъпник по 

Обществената безопасност за разпит, интернирван, поругаван от 

пресата като антихрист и самозванец, който минава за Христос, чието 

име стана прозвище сред културното българско общество… 

Ти, нещастни граде на самозабравените, падна под огъня на 

справедливото възмездие за глупостта и жестокостта си, и ето бягането 

ти стана зиме, както Христос бе предсказал. Такава е съдбата на всеки 

град и всеки народ, който не приеме Божествения Пратеник. Христос 

каза на учениците си: „А където не ви приемат, когато напущате този 

град, изтърсете праха от обувките си за свидетелство срещу него!“ Не 

се ли сбъднаха сега тези думи на Великия Пророк? Плачеше градът и 

бягаше в мрака на нощта под ледения небесен саван, който смръщено 

го гледаше под надвисналите си черни завеси. Ударите върху него се 

сипеха на вълни, като че ли силите на равнодушието се бяха зарекли 

да не оставят в него камък върху камък. Тресеше се земята и като 

картонени кутии рухваха напети високи сгради – гордостта на града – 

в миг превърнати в куп пепелища. Висяха тук-таме поостанали 

полурухнали стени, дюшеци, завивки, дрехи и покъщнина, разголени 

пред смаяния поглед на някои бягащ зрител. 

Ти народе, който преживя нечуваните страдания на 

петстотингодишното робство, не смекчи сърцето си чрез смелостта и 

обичта към брата си, чрез състраданието и копнежа да подадеш ръка 

на всеки страдащ, да се вслушаш смирено в гласа на всяка истина и 

мъдрост, ти, народе, за когото толкоз светли апостоли пожертваха 

живота си, не разбра коя ръка те избави и ти се притече на помощ в 

страданието ти и не се научи от тях да вършиш същото, а в самозабрава 
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потъпка всичко свято и презря ръката на Спасителя си, отхвърли я, и 

ето, ново страдание те сполетя, за да се опомниш, но ако това не 

сториш и този път, тежка участ те очаква! „Горко ти, Хоразине“ – 

плачеше Христос над забравилия се град и оплакваше съдбините му. И 

ето, днес пророкът е пак сред тебе, граде избран, но ти го прогонваш. 

Горко ти, София! 

Сгушеният бял дом в подножието на стръмен планински рид е 

приютил небесния пратеник, преживяваш тежката съдба на непокорен, 

твърд народ. Но той вижда във всичко светлата страна, великото 

невидимо благо, и е дошъл сред коравия упорит български народ, 

защото му трябват най-твърдите камъни, върху които да построи 

Новия Храм на Новото Човечество. Той е в дома на Темелко – твърд 

темел, здрава канара, която е поставил в основите на храма си. „Този 

същият Темелко – казва Учителя – е онзи брат в Ерусалим, който 

приюти Христа и учениците Му“ в последните дни на Спасителя на 

земята“. В дома му Христос яде последната пасха и произнесе 

последната молитва за единението на човечеството и за сливането му 

със своя Създател – Баща през бъдещата епоха, когато ще се реализира 

Царството Божие на земята. При същия този преден брат сега отседна 

Учителя през последните дни на пребиваването се на земята, където 

изля последното си благословение и си замина завинаги от земните ни 

очи. Девет месеца Учителя остана в малкото селце, които месеци бяха 

бременния период на новото мистично раждане, което се извърши там. 

За девет месеца той завърши делото си на физическото поле и си 

замина, за да започне великата работа в духовния свят. 
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2. АЙТОС – БРАТСКАТА ГРАДИНА. 

2.1. ДЕНЯТ НА УЧИТЕЛЯ 

„А когато дойде Онзи, Духът на Истината, Той ще ви научи на 

всичко.“ (Христос) 

 

Там където е Божественото, там е животът, там е бъдещето, 

там е успеха, там е разцъфтяването, издигането, величието; 

там е истинската култура, истинското изкуство, истинската наука, 

там е разрешението на всички трудни задачи; 

там е триумфа на Доброто, на Истината, на Любовта! 

Там, където е Божественото! 

Нека то бъде като „синапово семе“! 

Нека то бъде едва забележимо, незабележимо, несъществащо, 

„нереално“ – за тези, погледа на които е впит в материалното, във 

временното, външното. 

Нека то бъде отхвърлено, отречено, осмяно от човешката суета, от 

човешкото ограничение и късогледство… 

Нему принадлежи бъдещето! 

 

Защото то носи лек за всички рани, хляб за всички гладни, 

свобода за всички поробени. 

Защото то носи безграничната Светлина, която озарява човека и 

му сочи истинския път в живота. 

Защото то носи всички блага – материални и духовни. 

То носи великата Красота, великата Сила, великия Живот… 

То, Божественото, е Великият Извор, който единствен може да 

утоли жаждата на човешката душа за разумен, хармоничен живот, за 

истинско знание, за полет към висините на живота. 
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По неизповедимите, непонятни, недостъпни за човешкия ум 

пътища на Провидението, на Бога, днес, в преддверието на Новата Ера 

за човечеството, Божественото озари първом България! 

Великият Учител, Пратеникът на Бога, на Христа – Духът на 

Истината, за когото говори Христос,, дойде на земята и дойде именно 

в България. И Той донесе тази Светлина, това Знание, това Богатство 

от, които ще черпят сила и живот хилядолетията на бъдещето; от които 

човешката душа вечно ще черпи, без да може някога да ги изчерпи. 

Защото Учителя донесе именно Божественото – безграничното, 

неизчерпаемото, безсмъртното. Учителя донесе Божествената 

Светлина, Божественото разрешение на всички въпроси, Божественият 

Мир, Божествената Любов, Божествената Истина… 

Изворът на Божественото избликна в България и от тук ще залее 

цялата земя. 

„Камъкът, който зидарите отхвърлиха, той стана глава на ъгъла“. 

„От Господа стана това, и чудно е в нашите очи“… 

 

2.2. БРАТСКАТА ГРАДИНА, 14 ЮЛИ, 1968. 

 

Днес, неделния ден, ще се празнува тук Деня на Учителя, за да 

могат повече братя и сестри да дойдат на празника. Още от предния 

ден, събота, обширната Братска градина изпълнена с хора -, братя и 

сестри, дошли от околностите на Айтос и от други, по-далечни градове 

и села. 

Колко светлина в очите на братята и сестрите! 

Колко топлина в техните сърца! 

Каква чиста, небесна, Божествена радост изпълва всички! 

Като огромен кошер е днес Братската градина. 
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Като малки пчелици са братята и сестрите, всяка от които носи 

събраният от нея мед… 

Това е Любовта, това е Братството, това е Единството, 

това е Светлината, донесена от Учителя. 

Това е Божественото, което ни свързва, което ни е довело тук, да 

приобщим душите си, да ги слеем в могъщ полет към висините, да ги 

слеем в неземна, небесна, Божествена Песен! 

Прозвучава, подета от стотици гласове „Братство – единство…“ 

Следват други песни, изпълнявани също така от многогласния 

хор. 

Какво по-хубаво от тия песни, в които най-ясно чувстваме нашето 

единство? 

По-велика, по-могъща, по-свята песен от тази за братското 

единение и братската любов няма! 

Нищо земно не може да се сравни с Божественото, което се излива 

от тези песни, дадени ни от Учителя! 

Пеят душите, пеят сърцата, пее цялото ни същество. 

Музика, каквато няма никъде другаде по света. 

Песен, която те свързва с Небесата. 

Песен, която те издига до подножието на Божия Престол… 

Срещат се мнозина, които отдавна не са се видели. 

Възобновяват се стари връзки. Свързват се нови. 

Нови…? – Всички ние тук сме свързани от хилядолетия. 

Всички ний сме свързани във Вечността. 

Всички ний сме едно Ято, което придружава Учителя, 

което изпълнява волята на Бога! 

Песни, песни, песни!... 

Сърдечни поздравления, прегръдки, братски и сестрински 

целувки! 
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В неделя, в 5 часа сутринта, всички са на крака. 

Изпълнява се предвидения за празника молитвен наряд. 

Стотици уста пеят „Песента на Учителя“. 

И той е тук, при нас. Невидим, но чувстван. 

Той ни обгръща със своята Любов, озарява ни със своята Светлина, 

дава ни своето благословение. 

В Бога, в Учителя, в Христа, ний всички сме Едно. 

Тук са брат Георги Куртев, Пеньо Киров, д-р Миркович. 

Тук са Тодор Стоименов, Боян Боев, Георги Радев… 

Тук са всички, всички!... 

Под крилото на Учителя, с благословията на Бога! 

Тук са светлите Ангели, великите възвишени Същества, 

които ни ръководят и пазят в живота. 

Отворете очите си! Тук са всички! 

Няма „този“ и „онзи“ свят. В Божественото всичко е едно. 

Няма раздяла, няма загубване, няма смърт. 

Има вечно единство, вечна радост в Бога, вечен живот… 

През всичкото време, докато трае нарядът, едно гълъбче, кацнало 

високо на борова клонка, мълчаливо присъства. 

На околните дървета гугутките тихо пригласят на наряда. 

Това е Храм, истински, неосквернен от никого и от нищо Храм, 

всред природата… 

 

2.3. ПАНЕВРИТМИЯТА. 

 

След обикновените всекидневни гимнастически упражнения, 

дадени от Учителя, започва Паневритмията. 

Над 400 души братя и сестри се нареждат двама по двама в голям 

кръг, опасващ цялата свободна, неразработена част на Братската 
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градина. От инструментите на десетина музиканти се разнасят 

звуците на първото упражнение на Паневритмията – „Пробуждане“… 

И огромният кръг се раздвижва с хармонични стъпки и движения 

на ръцете. Нима това е само движение на телата? 

Не! То е летене на душата в просторите на неземното. 

Каквото и да се каже за Паневритмията, както и да се обяснява и 

описва, каквито думи, изрази, сравнения да се употребят, всичко ще 

бъде недостатъчно, незадоволително, непълно. 

Не се описва с думи, на човешки език, неописуемото. 

Не може да се сравни с нищо земно небесното, несравнимото. Не 

може да се определи, да се изрази Божественото! 

Какво струва всяко човешко, всяко земно изкуство пред това, което 

Учителя е снел от Небесата, което Той е подарил нам, братята и 

сестрите на българския народ, на цялото човечество? 

Идва, деня когато очите на хората ще се отворят, умовете им ще 

се пробудят, съзнанието им ще просветне, и те ще видят и разберат 

какво несравнимо,, неземно, Божествено Съкровище ни е донесъл и 

завещал Учителя – Съкровище, способно да превъзпита, да прероди 

народа ни поколенията, човечеството, когато неговите могъщи сили се 

сложат в действие. 

Паневритмията е Божествен синтез на всички възвишени 

изкуства. Тя е най-високото, съвършено постижение, в което етика и 

естетика, хигиена и духовен растеж се сливат в едно… 

Тя е това, което човечеството несъзнателно търси, към което се 

стреми, от което, преди всичко друго, се нуждае, макар все още да не 

знае къде ще го намери. 

Защото, ще повторим: това е Небето, слязло на земята.  

Музиката и хореографията на Паневритмията, това е изкуството 

на Ангелите. 
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2.4. ПОЗДРАВЛЕНИЯТА. 

 

Завършени са упражненията на Паневритмията, Пентаграма и 

Слънчеви лъчи. Последните звуци на Божествената музика бавно 

замират. Отново живият кръг на братята и сестрите опасват лявата 

градина. Започват поздравленията. 

Това е гениално хрумване, гениална идея, съдържаща в себе си, 

своето реализиране, неизчерпаем източник на сила и живот. На 

обновяване, на ободряване, на правилна обмяна; съдържаща в себе си 

великата реалност на единството, свещен символ, свещен израз на 

неразкъсваемата верига на Братството… 

Раздвижва се кръгът. Свързва се началото с края. 

Това е вечното движение. Това е животът във Вечността. Всеки 

един брат, всяка една сестра, следвайки непрестанно движещото се 

начало на кръга, ще мине по целия кръг, следван от всички останали, 

и със сърдечно ръкуване, със свещения поздрав на уста „Няма Любов 

като Божията Любов!“ – приемайки отговора: „Само Божията Любов е 

Любов!“ – с радостна усмивка на лице, ще поздрави един по един 

всички останали братя и сестри. Всичко това в непрестанно движение. 

Това е, приело физически образ, постижението на идеала. 

Това е пълнотата на единството. 

То е символичният израз на Божественото единство на живота – 

Връзката – свещената връзка на всеки един със всички. 

Живият, взаимообменящ се кръг, е живият символ на това, към 

което човечеството съзнателно или несъзнателно се стреми. 

Той е това, за постигането на което всяка будна човешка душа 

копнее. Той е свещеният, върховният идеал, даден на човечеството от 

Бога: ще влезеш във връзка с всяка душа, ще се прелееш във всяка 
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душа, без никакво изключение, и ще получиш частица от любовта на 

всяка душа ще получиш частица от нейния живот, от нейната сила, 

вдъхновение, своеобразие. Това е, което изисква Любовта на всички 

към всички! 

То е великото, към което ние всички, цялото човечество, целият 

безграничен живот на милиардите светове, всички същества 

съзнателно или несъзнателно се стремят. 

Защото той е върховната задача, поставена не от Бога. 

То е Любовта – истинската Любов, Божествената Любов, 

всеобгръщащата Любов! 

Да се свържеш с всички! 

На всички да дадеш, от всички да получиш! 

Това е безкрайното богатство! То е върховното постижение! 

То е животът в Бога: ти си във всичко и всичко е в теб. 

Върховен израз на духовното единство на живота! 

Велик е символа, велико е съдържанието, велика е Божествената 

Реалност, съдържаща се във живата движеща се верига на 

взаимнопоздравляващите се братя и сестри. 

Ето, туй е нашият идеал, то е към което се стремим, то е, което Бог 

изисква от нас, от всички хора: във връзка с всички, любов към всички, 

единство на всички. 

Силата на скачените батерии, на скачените, свързани помежду си 

източници на живот, нараства стократно, хилядократно. 

Кои земни задачи могат да бъдат неразрешими, да останат 

неразрешени за тази върховна Божествена Сила? 

За човечеството, което днес все още е потънало в хаоса на 

ужасяващите противоречия, кризи, конфликти, има само един изход: 

Това е Божествената Светлина на великото Знание.  

Това е Божествената Любов, която обгръща и стопля всичко. 
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Това е Божественото Единение, което хармонира всичко. 

Учителя ни донесе тази Божествена Светлина, тази Божествена 

Любов, това Божествено Единение. 

Всички да тръгнем по Неговите стъпки, като забравим, 

отхвърлим, изоставим всичко дребнаво, всичко ограничено човешко, 

всичко несъвършено, лично, което ни отделя един от друг, което е 

спънка за действието на великия закон за Единството, и което ни 

отделя от Учителя, от Христа, от Бога! 

Ако София е Град на Мъдростта – на Божествената Мъдрост, то 

Айтос е свещеният Град на Любовта – на Божествената Любов! 

Нито Мъдрост без Любов, нито Любов без Мъдрост! 

Да обединим Любовта и Мъдростта, за да заживее в Бога! 

Да заживеем истински в Учението на Учителя. 

За да можем с чисто сърце да кажем: 

-Ето, Господи, ето, Учителю, ето, Христе: 

Слагаме пред нозете Ти всичко дребнаво, всичко несъвършено, 

всичко ограничено, отрицателно в нас, което ни отделя един от друг. 

-При Тебе идваме, Господи, дето всичко е Едно! 
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VІІ. ПОСЛЕДНАТА ЕКСКУРЗИЯ ДО МУСАЛА. 

 

Последните години Учителя пожела да отидем до Мусала. 

Той извика брат Боян и му каза: „Може ли да организираме едно 

отиване до Мусала?“  

Брат Боян е възторжен. Той е като извор, който блика стремително 

– веднага се устремява да изпълни задачата. 

Идва при мене: „Учителя иска да отидем на Мусела, малка група“. 

Сядаме да обмислим подготовката. Най-трудното е да се вземе 

разрешение за кола до Чам Курия /сега „Боровец“/. Тогава колите бяха 

под режим, нямаше бензин, правеха се икономии и много мъчно – 

само за належащи нужди, се отпущаше кола. Казвам на брат Боян: 

„Отивам да вадя разрешително“. Намерих службата – опашка. На 

гишето чиновник – тъп, невзрачен, студен като идол. Той само в един 

случай даваше разрешение – ако е за болен. Тъй му е заповядано. За 

всички други искания имаше само един отговор – не. Приближавам се 

към гишето, следя за какви случаи отпуща – само за болни. Мисля си 

какво да правя? – Мъча се с един компромис: брат Боян е болен, боли 

го крака, все едно че за него  искам колата. Но всичко това е като корав 

залък – обръщам го и не мога да го преглътна, не е съвсем тъй работата. 

Колебая се, но вече приближавам гишето и нямам избор. Казвам му: – 

Кола до Чам Курия, за болен. 

Автоматът написва позволителното и ми го дава. Тръгвам за 

Изгрева, но без ентусиазъм, нещо ме потиска, чувствам, че не е в ред 

работата. Пристигам горе, брат Боян ме чака с нетърпение и тревога. 

Казвам му: Взех разрешение за кола. Той изхвърчава към Учителя, 

хлопа на вратата, подава се Учителя: – Учителю, взехме разрешение за 

кола. А Учителя строг, сериозен, гледа го известно време мълчаливо, 

после отсича: „Аз на кола взета с лъжа не се качвам“ и затваря вратата. 
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Брат Боян се връща като попарен от слана. Бавно се влачи той назад, 

увесил глава, прилича на свещ, която доскоро весело е горяла и 

изведнъж вятърът я духнал – сега дими. 

Казва ми: „Учителя не иска кола, взета с лъжа“. 

Сега всичките камъни дойдоха на моя гръб. – Не го ли чувствах аз 

това! Не чувствах ли, че не е правилно, че не ни прилича такава 

постъпка? Грабнах шапката и хукнах към града. Отивам в службата. 

Качвам се при началника, чукам и влизам в кабинета му. Млад човек, 

в униформа, с хубаво светло лице, седи зад бюрото. 

Казвам му: „Нашият Учител иска да отиде на Мусала. Ще ни 

трябва кола до Чам Курия.“ Младият хубав човек посегна, взе от бюрото 

листче и написа: – Да! Подаде ми листчето мълчаливо. 

Слизам долу при „цербера“. Разбира се, той не ме помни. Подавам 

му листчето, той написва разрешението и ми го подава. Сега аз хвърча 

към Изгрева. Влизам при брат Боян, той седи все така посърнал. Турям 

разрешението пред него и казвам: „Ето разрешение без лъжа“. Брат 

Боян скача и полетява към Учителя: 

– Учителю, имаме разрешение без лъжа!  

Учителя се усмихва и казва:  

– В петък можем ли да тръгнем? 

Други затруднения нямаше. Продоволствието за нас не беше 

трудно. Дрехи и каквото трябваше, предвидихме. 

Това беше последното изкачване на Учителя на Мусала. Той като 

че идваше да се прости с любимия връх, на който толкова години ни е 

водил и за който Той създаде песен. Тя ще се пее и за в бъдеще, през 

вековете. 

Всичкото време Учителя беше сериозен, мълчалив, съсредоточен. 

Той вървеше бавно и често се поспираше за малко. 
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Учителя си вземаше сбогом с планината. Неговият поглед 

обхождаше прекрасните мощни форми на скалите – спираше се на 

върховете, огряни от слънцето, вдъхваше дълбоко аромата на елите и 

смърчовете, поспираше се на мостчетата да погледа кристалните води 

на потоците. 

Учителя се прощаваше с този хубав свят, който Той ни откри и ни 

научи да обичаме. 

Прекарахме три дни на хижата, като всеки ден излизахме за 

изгрев слънце на Мусала. 

Какво отношение има човек към дадена местност? Какво взема от 

нея и какво оставя от себе си? – Тук, в скалите, има „записи“ за това 

наше посещение. Записани са и мислите и чувствата, които са ни 

вълнували, ясновидците на бъдещето ще разчитат един ден тези 

записи. Но и обикновените хора, които посещават тези места, ще 

усещат, че нещо хубаво излиза от скалите и върховете – едно хубаво 

присъствие, което събужда в тях добри чувства, и няма да знаят откъде 

иде то. А в душата им ще трепти един нов живот  както покълва 

житното зърно в почвата, огряна от слънцето 

Нищо не отминава безвъзвратно. Всичко се съхранява в живота на 

Цялото. Нищо не се губи в Природата. Защото животът е един и 

непреривен, едно Цяло – минало, настояще и бъдеще. Стига да излезе 

човек от ограничението на малкия живот, той ще намери в Големия 

живот всичко, което е обичал. 

Нека бъдат отворени душите ни за Доброто и Истината. Да 

разговаряме с нашите напреднали Братя – те да ни учат и ръководят в 

живота. Радвайте се и благодарете – животът е велико благо, дар от 

Бога. 
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За в бъдеще предстои духовно издигане на човечеството, а не 

техническо. Техниката няма да направи човека щастлив, нито ще 

осмисли живота му. 

За духовното издигане на човечеството работят учениците на 

Бялото Братство. 

Те са по цялата земя – сред всички народи, раси, вери. Те работят 

като учени, художници, музиканти, поети, общественици, хора на 

труда, майки и бащи, братя и сестри. 

Те са носители на светлата мисъл, служители на Красотата, 

Правдата и Истината. Това е Велика Армия, която воюва без 

кръвопролития. 

Нейна е Победата. 

Нека бъдем достойни ученици и работници на Учителя – верни и 

истинни! 

(Борис Николов) Из Посланието на Братския Съвет,  март, 1969 

год. 
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ЧЕТВЪРТА ЧАСТ – 
СТИХОТВОРЕНИЯ И ДРУГИ 

 

І. УЧЕТЕ БЪЛГАРСКИ! ЗОВ НА ДУХА – САВА 
КАЛИМЕНОВ. 

(По случай 20 г. от заминаването на Учителя – 27. XII. 1944 - 27. XII. 

1964) 

  

„Камъкът, когото зидарите отхвърлиха, той стана глава на ъгъла.“ 

(Мт. 21:42) 
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1. КЪМ БУДНИТЕ ДУШИ. 
* 

Учете български ! 

Учете български, о вий, народи, по цялата земя ! 

В България велико, мощно Слънце за всички вас изгря ! 

В България великата си Благодат, 

за всички хора и народи, сам Бог изля ! 

Б България великото си Слово Бог за вас каза ! 

* 

В България роди се Великият Учител ! 

В България полови се началото в на Бъдеще велико. 

На български език Божественото Слово 

за цялото човечество за пръв път прозвуча. 

Светлина голяма, Светлина безгранична, 

във буен Извор тука запламтя. 

Великото Слово на Бога, 

чрез устата на Великия Учител, 

на български език тук затрептя. 

* 

Божественият Извор се разлива : 

във хиляди поточета по цялата земя тече. 

Небедна Светлина пролива, велика Мъдрост ни зове. 

Божествена Любов сърцата ни опива : 

"И на стоящите в сянка смъртна светлина голяма се изяви ! " 

Да ! Светлина голяма, светлина безгранична, 

за всяка будна душа, 

за всеки жител на земята, 

за всяко същество, донесе тук от Небесата Великият Учител ! 

* 
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Ний чакахме, чакахме, чакахме ! 

Години, векове, хилядолетия ! 

И ето че се съмна ! 

Ето че разцъфна Божественото Двете ! 

Ето : озари ни Бог с неземна Светлина : 

прати тук, на земята. Великия Учител 

- спасение на нашите души Той да даде ! 

* 

Слушайте Гласа ! 

Слушайте Зова на Бога, 

хора, братя и сестри, по цялата земя ! 

За вас говори Той ! 

Той вас зове ! 

За всички вас дойде Великия Учител. 

За всички вас Го Бог прати. 

Във скромно жилище - България малка, бедна, 

Той роди се : 

на великото Дело на Бога, 

начало от скромно по-скромно, 

тук положи Той ! 

* 

Защото малко е Семето 

- и днес едва се вижда - 

но ще израстне То : 

под сянката на неговите клони 

ще се приютят всички хора и народи. 

Защото когато Бог говори, ний, хората, трябва да слушаме, да 

разбираме и да изпълняваме. 
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Защото в Божието Царство ще влязат тези души, които чуят 

Божия Глас и му се отзоват. 

* 

А Бог говори ! 

Бог говори, говори, говори : 

Бог говори чрез всяко цвете. 

Бог говори чрез всеки плод. 

Бог говори чрез всяко същество 

* 

Бог говори чрез звездите. 

Чрез синьото небе. 

Чрез планините и горите. 

Бог говори винаги. 

Бог говори навсякъде и чрез всичко. 

* 

Да виждаме Бога навсякъде и във всичко; 

да чуваме Гласа на Бога навсякъде и в всичко 

да откриваме Неговата Любов, 

Неговата Мъдрост, Неговата Истина, 

Неговата Светлина и Красота, 

навсякъде и във всичко; 

да се свържем със Великия Живот,а 

- това да ни научи - 

затуй именно дойде Великият Учител ! 

* 

За тебе, за мене, за всеки един, 

дойде Той да посочи Пътя към Рая. 

Поканата Божия Той носи и лично раздава 

- на тебе, на мене, на всички : 
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да идем при Бога, да се върнем при Него. 

Във Неговото Царство да заживеем ний. 

* 

Слушайте Божия Глас ! 

Откликнете се на Неговия Зов ! 

Бог днес ви призовава ! 

Не се правете на глухи. 

Не ставайте слепи. 

Не пропускайте Влака, 

който ще полети към Висините на живота. 

Бъдете будни - да приемете Новото, великото ! 

Бъдете разумни - да възприемете Божественото ! 

В Неговото Царство ще влязат будните души: 

тези, на които светилниците светят. 

* 

Слушайте Божия Глас ! 

За вас той звучи ! 

За вас изпрати Бог Великия Учител. 

Защото ви обича. 

Защото мисли за вас. 

Защото се грижи за вас; 

Защото е ваш Баща ! 

* 

Слушайте Божия Глас ! 

Четете Беседите на Учителя ! 

Черпете безспирно от неизчерпаемия Извор. 

От Извора на Божественото Слово. 

От Великия Извор на светлината и красотата, 

на безграничната Любов, 
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на всепроникващата Мъдрост ! 

* 

Слушайте Божия Глас : 

четете Беседите на Учителя ! 

Не съществува нищо на света по-мощно, 

по-велико, по-свято; 

не съществува нищо на света, 

изпълнено с такива сили, 

с такива необятни възможности; 

не съществува нищо на света, 

способно така да преобрази човека: 

човешката мисъл, човешкото сърце, човешката душа, 

целия живот на човека, 

както Словото на Учителя 

- последният, най-новият израз 

на Божественото Слово; 

последната дума на Бога към хората; 

* 

Новото Евангелие, Третият Завет на Бога; 

сбора, синтеза, съвкупността от Идеите, 

които ще изградят Царството Божие на земята 

- в сърцето и душата на човека, 

който ги приеме и приложи. 

* 

Слушайте Божия Глас ! 

Четете Беседите на Учителя ! 

Използвайте безкрайното Богатство ! 

Великото, свещеното, неизчерпаемо Богатство, 

с което Бог, чрез Словото на Учителя, 
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ни надари. 

Богатство за което не столетия и хилядолетия, 

а хилядолетия по хилядолетия са необходими, 

за да се усвои: 

да се изучи, обработи и приложи в своята пълнота. 

Богатство чрез което де станем наистина синове и дъщери на 

Бога; 

Богатство, чрез което де облечем душите си в райско облекло; 

Богатство, чрез което де влезем да живеем във Неговото Царство ! 

* 

Слушайте Божия Глас ! 

Четете Беседите на Учителя ! 

Изучавайте ги ! 

Вложете ги в живота си 

като Божествен Капитал : 

нетленен, неизчерпаем, сведен Капитал; 

като вечно горящ, нивга не угасващ Огън, 

който да движи безспирно твоя житейски кораб 

към Божествените брегова; 

който е храна за душата и тялото, 

за сърцето и ума, за волята и духа. 

Слушайте Божия Глас : четете Беседите на Учителя ! 

- - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - 

* 

Няма в света литература, 

която, по своята всеобхватност, 

по своето мощно положително действие 

върху човешката душа, 
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върху човешкото съзнание, 

върху човешкото сърце и човешкия ум, 

да се сравнява с Беседите на Учителя ! 

Няма в света велики писатели, 

велики мислители, гении на човечеството, 

които да са донесли такова безценно богатство 

на човешкия род. 

Не съществува нищо на света, 

така скъпо, така важно, така могъщо, 

както Словото на Бога, 

изнесено в Беседите на Учителя ! 

* 

Затуй, велики писатели, 

велики мислители, велики художници, 

велики водачи, гении на човечеството, 

от всички земи, от всички народи, 

от всички времена, 

- в миналото, настоящето и бъдещето – 

преклонете се пред Божественото Слънце ! 

Преклонете се пред Божественото Слово ! 

Преклонете се пред Беседите: 

пред великото Дело на Учителя. 

* 

Затуй ти, който четеш тия редове, 

ти, до чиято душа се докосва 

малък лъч от Божествената Светлина, 

Ти, който получаваш днес Божията покана, 

към когото е отправен днес Божият зов, 

не пропускай великите възможности 
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за твоята душа, за твоя живот, 

за твоето бъдеще. 

Не пропускай безценното Богатство, 

с което ще украсиш за винаги, 

за вечни времена, 

своята душа, своето сърце и своя ум. 

Не оставяй без внимание, 

не се отказвай лекомислено, 

не поглеждай пренебрежително това, 

което ще възвеличи, ще украси, ще издигне, 

ще осмисли твоя живот : 

ще го изпълни с велико съдържание. 

Ще утвърди завинаги душата ти в Пътя към Бога ! 

Ще те заведе в Неговото Царство ! 

* 

Ти, който четеш тия редове, не отхвърляй Божия Зав ! 

Не се отказвай от Божията покана ! 

Отзови се на Божия глас: чети, изучавай, 

прилагай Словото на Учителя!? 

Чети, изучавай, прилагай Беседите на Учителя! 

Чети, изучавай, прилагай Словото на Бога: 

Словото, което Бог изпрати чрез Учителя, 

Живей със Словото ! 

Учи се от Словото ! 

Възкръсни за нов живот чрез Словото ! 

Чрез свещеното Слово на Учителя,. 

Чрез свещеното Слово на Бога ! 

Чети Беседите ! 

Изучавай ги ! 
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За да се разкрият пред тебе 

бездните на Мисълта, 

бездните на Любовта, 

бездните на Божественото Знание ! 

Чети Беседите ! 

За да проникнеш в Божия Промисъл ! 

За да се отворят очите ти за великата красота 

за великата хармония на Божия свят ! 

* 

Чети Беседите ! 

Чети Беседите, за да се научиш да чуван, 

да се научиш да слушаш и разбираш 

великата Божествена Песен 

- Хармонията на Сферите: 

песента на милиардите Слънца, 

песента на безбройните Галактики, 

песента на Ангелите : 

великата, вечна и свята Песен 

на безкрайния Божи свят, 

великата, вечна и свята Песен на Бога ! 

* 

Чети Беседите ! 

Чети Беседите, за да засияе в тебе, 

във твоята душа, Божествената Светлина; 

за да протече във тебе, в твоето сърце, 

Божественият Извор; 

за да се изпълни с небедна радост, 

с небесна Благодат, твоя живот. 

* 
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Чети Беседите ! 

Изучавай ги ! Прилагай ги ! 

За да се свържеш завинаги с Великото в живота 

За да се свържеш завинаги с Учителя ! 

За дар се свържеш с Бога ! 

Чети Беседите ! 

Изучавай ги ! Прилагай ги ! 

* 

По-важна работа, по-свята длъжност, 

по-велика задача от тази, 

за твоята душа, тук, на земята, 

във твоя настоящ земен живот, няма ! 

В сравнение с тази велика, свята, 

Божествена задача на твоя живот, 

в сравнение с това свещено призвание, 

всичко друго е губене на време, 

пилеене на сили, преследване на миражи. 

В сравнение с тази най-важна, 

велика и свята задача на твоя живот, 

на твоята душа, 

всичко друго, дори когато е необходимо, 

е второстепенно и третостепенно: 

не е съществено ! 

* 

Да слушаш Гласа на Бога, 

да се учиш от Него, 

да живееш съобразно Него, 

от това по-важно, по-съществено, няма; 

и не може да има! 
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* 

Затуй, чети Беседите на Учителя ! 

Изучавай ги ! Прилагай ги ! 

Защото в тях е Словото    на    Бога. 

Защото в тях е твоето    бъдеще    ! 

В тях е великото, Божествено разцъфтяване на твоята душа 

- във светлина, красота, чистота и сила, 

в Божествена Любов, в Божествена Мъдрост, 

в Божествено съвършенство ! 

Чети Беседите ! 

- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

* 

Затуй, по цялата земя, 

по всички континенти, 

всред всичките народи, племена, 

ще прозвучи великото Слово на Бога: 

ще прозвучи на български език. 

Тъй, както Бог, чрез Учителят, 

за пръв път го изказа. 

Ще прозвучи и на всички езици, 

сред всичките народи, племена ! 

* 

Ще прозвучи и вечно ще звучи. 

И вечно ще се носи над света ! 

И вечно ще гори : ще свети и ще топли. 

Защото вечно, безсмъртно е Словото на Бога! 

Към вечен, безсмъртен живот ни води то ! 

* 
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Затуй, от всички краища на земята, 

от всички, близки и далечни, земни кътове, 

будните души насам ще поглед да отправят: 

към малката България безброй поклонници 

своите стъпки ще отправят. 

По стъпките на Учителя ще вървят ! 

Свещения спомен ще възкресят ! 

Велика хвала, безкрайна благодарност, 

сърдечна признателност Нему ще отдадат. 

* 

Свещени ще бъдат местата, 

дето е стъпил, дето е живял, 

дето се е движил Учителят ! 

Елада, Рим, Индия и Египет 

ще избледнеят пред Изгрева и Рила. 

Седемте Рилски езера ще бъдат 

място за всечовешко поклонение. 

"Изгревът“ ще стане светиня за света. 

София ще бъде наистина Градът на Мъдростта 

- за всички хора и народи. 

* 

Със безкрайна любов, 

с безкрайна благодарност, 

ще идват пробудените души, 

от всички части на света, 

тук да се поклонят. 

Със свещен трепет ще разгръщат 

светлите страници - спомените за миналото. 

* 
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Защото няма учение по-велико 

от Учението на Учителя, 

което е Учение на Христа, 

което е настоящето Слово на Бога, 

което е днес насъщна нужда за света, 

за всяка душа. 

* 

Защото няма светлина по-голяма, 

по-силна, по-всеобгръщаща, 

от Светлината, 

която излъчват Беседите ! 

Защото днес, тук, на земята, 

няма друг път към Бога, 

който с такава сигурност да ни води 

в Неговото Царство ! 

* 

Защото така е пожелал, 

така е наредил, 

така е заповядал Бог ! 
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2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
* 

Будните души ще просветнат 

в Царството на Бога. 

Будните души, от всички части на света, 

ще просветнат, ще засияят, 

ще разцъфнат в небесна красота 

- чрез Учението! 

Чрез Божествената Светлина на Беседите! 

Будните души ще разберат, ще оценят, 

ще използуват за свое добро, 

и за доброто на всички, Божието Благо, 

донесено на света от Учителя. 

* 

От всички краища на света, 

будните души ще се стекат, 

ще се обединят, ще се вдъхновят, 

за да отдадат хвала, благодарност, 

любов и признателност на Великия Учител. 

За да се поклонят пред неговото Дело. 

За да изпълнят волята на Бога! 

Будните души, от всички части на света, 

от всички раси и народи, 

ще изучават - ще научат български език 

- за да четат направо, в оригинал, 

Словото на Учителя: Словото на Бога! 

И в най-отдалечените земи, 

и в най-затънтените краища, 

и в най-изостаналите племена и народи, 
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ще прозвучи българският език. 

Ще се чува, ще се разнася Словото на Учителя. 

Цялата земя, цялото човечество 

ще обърне погледа си 

към Божествената Светлина! 

* 

А вий, многоучени, многознаещи, 

високо интелигентни, 

с високо мнение за себе си българи; 

вий, които знаете много добре 

родния си български език; 

вий, които не приехте Пратеника на Бога, 

вий, които в сляпа надменност, 

с тъпа ограниченост, 

отхвърлихте с присмех Посланието Божие, 

отхвърлихте Божия Зов, 

- вий ще останете на опашката на живота; 

вий ще се влачите в последните редици 

на всечовешкото движение напред; 

вий ще приемете, вий ще разберете, 

вий ще оцените Великото Учение едва тогава, 

когато целият свят го приеме, 

когато цялото човечество го оцени, 

разбере и приложи. 

Вий ще приемете, 

вий ще се съгласите с него едва тогава, 

когато истински учените, истински знаещите, 

когато най-светлите умове навред в света 

го приемат и заговорят за него. 
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Вий ще приемете само като „вносно", 

когато то дойде от други народи и земи, 

това, което е наше, 

което е родено, отгледано, 

излязло от нашата родина - България. 

* 

Това, което беше при вас, пред вас, 

на което бяхте съвременници, свидетели, 

и за което вий нямахте очи - да го видите, 

нямахте ум - да го разберете, 

нямахте сърце - да го почувствате, 

вий ще го приемете когато то дойде отвън. 

На чужди езици ще четете вий за Учителя. 

Пред чуждите авторитети ще отстъпите, 

под тяхното влияние ще се примирите, 

ще признаете Учението, Учителя. 

Защото във вашата сляпа надменност 

нямахте очи да видите това, 

което беше пред вас, 

съвсем близо до вас. 

Защото е казано, 

че никой не е пророк в отечеството си. 

И защото винаги е така: 

малцина виждат Великото, 

когато то е близко, много близко до тях. 

Затуй вашите очи ще се отворят едва тогава, 

когато туй, което бе при вас, 

не ще го има вече. 

* 
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Някога, чужденците ще ви кажат 

кой е бил между вас. 

Тогава вий с учудване, с изненада, 

ще отворите очите си. 

И, може би, ще видите истината! 

Но не ще ли бъде твърде късно? 

* 

А дотогава? 

Дотогава гордейте се със своята ученост, 

със своята надменност и големство, 

със своята слепота, 

със своето неразбиране, 

със своите присмехи и нападки над това, 

което е истински велико 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
* 

Своя дял от Великото Благо 

ще намериш ти ! 

Своя дял от Божието Благо 

ще откриеш, ще използват : 

във него, с него вечна ще живееш ти. 

Своя дял, своето призвание, 

своето участие във Великото Дело 

с радост и готовност ще приемеш ти. 

* 

На Божествената трапеза всички са поканени 

На Божествената трапеза 

твоето място те чака : 

носител на Светлината и Мира, 

носител на Братството и Любовта, 

носител на Божествената Хармония и Красота 

- Божий воин на земята ще да станеш ти ! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

* 

Раят е там, дето е Любовта ! 

Във Рая вечно ще живееш, 

винаги и навсякъде в Рая ще живееш, 

когато в душата ти е Любовта. 

Бог те призовава в Рая ! 

Бог те призовава в Любовта ! 

* 

Обичай ! И ще бъдеш в Рая. 

Обичай ! И ще бъдеш обичан ! 
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Обичай ! Защото си обичан ! 

Научи се да обичаш както Бог обича: 

научи се да обичаш всичко; 

Научи се да се радваш на живота. 

Научи се да се радваш на всичко. 

* 

Научи се да благодариш ! 

Научи се винаги да благодариш на Бога. 

Научи се да благодариш за всичко: 

за хляба и водата, 

за въздуха и светлината, 

за цветята и за плодовете, 

за усмивката на лицата, 

за любовта във сърцата ! 

Научи се да благодариш за синьото небе, 

за безграничната Вселена, 

за всичко, което Бог ти дава, 

за всичко, което Бог те е научил, 

за всичко, което ти се случва ! 

* 

Пей ! 

Щом отвориш очите си, пей ! 

Нека душата ти да пее ! 

Нека душата ти с песен слави Бога! 

В песен изливай безспирно душата си, 

любовта си, благодарността си ! 

* 

Бъди разумен ! 

Не искай повече от това, 
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което Бог в момента ти дава. 

Той знае по-добре от тебе 

кога какво ти е нужно. 

Той знае по-добре от тебе 

кога какво да ти даде ! 

* 

Той ти е приготвил несметни богатства. 

Милиардите векове на бъдещето, 

милиардите хилядолетия на Вечността 

не ще бъдат достатъчни, 

за да обходиш всички безкрайни богатства: 

безграничните владения, 

които Господ ти е запазил, 

които Бог е приготвил за тебе, 

за твоята душа. 

* 

С безсмъртие Той те е надарил. 

Безкрайността за теб е сътворил: 

Вечността, Безкрайността, са Божият подарък, 

са Божието наследство за теб. 

За тебе Той създаде Вселената. 

За теб е Божието Царство: 

за Божия Син ! 

* 

Невръстно дете си ти днес още. 

Но ще възраснеш ... 

Де влезеш в своята сила. 

Де влезеш в своята зрялост. 

Де влезеш в своите владения. 
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Дух слънчев да станеш: 

милиони души да стопляш, озаряваш, 

живот безспирно да раздаваш, 

да създаваш, 

- това е твоето бъдеще ! 

Това е твоето Божествено наследство ! 

Това те чака във Вечността ! 

Това е твоя Дял в Безкрайността ! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

* 

Затуй - чети Беседите ! 

Чети, слушай, изучавай, прилагай 

Словото на Бога ! 

Възприемай Божествената Светлина ! 

Изграждай с нея силата на Духа си, 

красотата на душата си, 

необятността на сърцето си, 

всеобхватността на ума си ! 

* 

Чети Беседите! 

Изграждай с тях великото, вечното в себе си ! 

Пий от Божествения Извор ! 

Затуй : 

Учете български, о вий, будни души, 

по цялата земя ! 

Научете български ! 

Езикът, на който се изля над света Божественото Слово, 

езикът, на който говори Учителят, 

езикът, на който се изказаха Беседите, 
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ще просветне като мощно Божествено оръжие 

над света. 

Де засияе със слънчев блясък. 

Де стане път към Бога, 

път към Неговото Царство, 

- път към Любовта ! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

* 

Учете Български ! 

Учете български , братя-славяни, 

по всички братски земи, 

навред в света. 

Думите на Учителя се сбъдват; 

славянството навлиза, 

славянството поема вече Божествената Мисия, 

която Небето му е отредило: 

да стане носител на новата култура. 

   

Да стане носител на Братството и Любовта, 

на Мира и Всечовечността, 

на Истината и Правдата. 

Да стане строител на новия красив свят, 

в който ще има блага за всички,    

условия за всички, 

простор, свобода, радост, 

и възможност за щастие 

- за всички ! 

* 

Тоя Ден наближава ! 
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Той е пред вратите ! 

Славянското, истински славянското, 

ще изпъкне, ще преодолее назадничавите, 

насилнически, сковаващи, отрицателни тенденции 

ще вземе надмощие, 

ще се изпълни с Божествена сила, 

ще се озари с Божествена светлина, 

ще поеме своята Мисия, своята ръководна роля 

всред всички славянски народи, 

всред великия руски народ, 

* 

Новото, което Славянството ще даде на света, 

е вече родено, расте, крепне, 

и ще озари целия свят с Божествена светлина; 

Ще издигне и възвеличи славянските народи, 

ще ги направи Водач на човечеството, 

средище на нова култура: 

култура на Братството и Любовта ! 

* 

Ще отпадне всичко отрицателно. 

Ще отпадне всичко назадничаво. 

Ще отпадне всичко, което спира устрема 

към светлината, свободата, красотата: 

ще отпаднат насилието, ограничението, 

лъжата, тъпостта. 

Ще отпаднат всички човешки глупости, 

всички човешки предразсъдъци и заблуди. 

Ще отпаднат всички фалшификации 

на идеала за свободата. 
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Ще остане само чистото, светлото, 

разумното, доброто - Божественото. 

Ще остане славянското, истински славянското! 

* 

Славянството наистина ще стане Носител 

на чистата идея за Братството и Любовта, 

за Свободата и Мира 

Славянството ще изпълни своята мисия в света! 

Така е казал Учителят! 

Така е наредил Бог! 

* 

Раждат се вече чистите души! 

Раждат се вече светлите души! 

Раждат се вече носителите 

на Божествената светлина, 

на Божествената красота, 

на Божественото знание и мъдрост! 

* 

Раждат се Божиите работници! 

Те идват в света. 

Те идват и ще идват засега 

предимно в славянството. 

Огромна, велика задача им е възложена тук. 

Те растат, крепнат и възмъжават. 

И пред техните победни стъпки, 

пред Божествените светлина и сила, 

носител, проводник на които се те, 

ще отстъпят, ще се разпилеят, 

ще изчезнат всички тъмни сенки: 
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всяко насилие, всяко ограничение, 

всяко заблуждение, всяко зло. 

* 

Божественото ще вземе надмощие 

в душата на Славянството. 

Божественото ще възвеличи славянството. 

Ще го направи носител на новото. 

Не за себе си - а за всички. 

Не за доброто, за издигането на един народ, 

а за доброто на всички народи, 

за издигането на цялото човечество. 

За пръв път в историята 

силният ще се пожертва, 

ще вложи усилията си, любовта си, 

знанията си, възможностите си, 

- за повдигане на слабия. 

* 

Това засега може, това сега ще направи 

само душата на славянството.' 

Благословената от Бога, 

надарената с Божествени сили, 

удостоената със свещена Божествена мисия 

славянска душа. 

Да се пожертва за другите, 

да подаде братска ръка на слабите, 

да даде истинска помощ на изостаналите, 

и така да изпълни Божията воля на земята, 

това, днес, може да направи 

само славянството. 
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* 

"Камъкът, който зидарите отхвърлиха, 

той стана глава на ъгъла". 

Последните ще станат първи. 

Според Божия закон, 

този, който се жертва, 

той ще бъде пръв. 

Той ще получи Божието благословение! 

* 

Не проповядваме криворазбрани расови теории. 

Не изтъкваме расови тенденции 

- проповеди за насилствено надмощие, 

за възвеличаване на една раса, на една нация, 

за сметка и върху гърба на другите, 

за потъпкване на другите народи и раси. 

Това не е разумно, не е Божествена. 

* 

Но Божествената Мъдрост, 

Божественото ръководство на човечеството, 

възлага, периодично, специални задачи, 

на различни раси и народи, 

дава им специална мисия : 

дава им ръководна роля в света 

- за идващата нова ера ^ 

в даден момент на световното развитие. 

* 

Ключът към Новото, 

Божествения ключ към новия живот, 

е даден днес в ръцете на славянството. 
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Нищо чудно в това. Нищо неестествено. 

На световната сцена, 

в течение на столетия и хилядолетия, 

преминаха със своята мисия, 

дадоха своя принос на света : 

Индия, Египет, Халдея, Елада, Рим, 

Западна Европа. 

* 

По същия ред, по същия начин, 

дошло е ред да каже своето слово, 

да изиграе своята роля, 

да даде своя принос и Славянството, 

като цяло, начело с великия Руски народ, 

озарено от светлината на Божественото Слово. 

* 

Това време, този ден, този час 

е пред вратите. 

Близки е времето ! 

Удря часът на славянството ! 

Часът за духовното обединение на славянството. 

За изява на неговото безкрайно 

вътрешно богатство. 

Славянството, в духовно единение, 

озарено от Божествената светлина, 

навлиза вече в изпълнение на своята 

от Бога поверена му мисия : 

да стане носител 

на Братството и Любовта, 

на Мира и Свободата, 
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на Светлината и Красотата, 

Не егоистично, за себе си, 

а за всички хора, 

за всички народи. 

* 

Славянството ще изпълни поверената му задача. 

Ще изпълни Божията воля на земята : 

материалното и духовното, 

земното и небедното, 

човешкото и Божественото, 

стремежа към социална правда, 

към общото благо, 

и стремежа към духовна чистота и красота, 

към духовно издигане на индивида, 

ще съгласуват своята дейност. 

* 

Ще бъде изграден, посочен за пример, 

за ръководство на света, 

на цялото човечество, 

истински, чист, свободен, човечен, 

ненасилнически, нематериалистически 

Духовен комунизъм, 

изграден върху незиблемите основи 

на Божественото разбиране на живота, 

основан върху Божествените идеи-сили, 

както те са изразени в Беседите, 

- последното, най-новото Слово на Бога, 

дошло да изгради Новата култура на земята, 

която днес се заражда 
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в недрата на славянството. 

* 

Култура, която ще бъде предшественик, 

ще проправи пътя, 

ще създаде условия за идването 

на Шестата Раса: 

расата на светещите същества, 

на просветлените в Любовта, в Мъдростта, 

в Красотата и Истината люде. 

Раса, която ще се яви като резултат, 

като върховен Синтез на най-хубавото, 

най-мощното, най-чистото, най-красивото, 

взето от славянската и англосаксонската раси, 

върху просторите на Новия континент, 

който ще съедини Сибир със Северна Америка. 

Така е казал Учителят. 

Това са видели малцината Прозорливци. 

Така е наредил Бог! 

* 

Дълги години, столетия, хилядолетия, 

ни делят от това велико Бъдеще: 

от Шестата Раса на светещите, 

на просветналите същества, 

на достигналите съвършенство люде. 

И, с поглед към нея, 

имайки я в перспектива, 

подготвяйки се отдалеч за нея, 

/след редица земни животи ще дочакаме и нея/, 

нека сега се спрем на настоящата задача: 
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на това, което непосредствено ни предстои. 

* 

Безброй заблуждения, безброй предразсъдъци, 

и съзнателни, коварни лъжи, са оплели, 

оковали са със страшни вериги човешката душа. 

Омразата, завистта, жестокостта, 

насилието и алчността, 

са овладели съзнанието на мнозина, 

навсякъде по света. 

Егоизмът човешки - личен, семеен, 

национален, расов, класов, 

е почти навсякъде, с редки изключения, 

мерило за добро и зло, за истина и лъжа, 

за полезно и вредно. 

Злото на егоизма, на себичността, 

е истинското, най-голямо и най-страшно зло, 

оплело, оковало по всички възможни начини, 

човека, човечеството, човешката душа. 

* 

Това най-голямо зло, да победим, лично, 

вътре в себе си, 

а след това в обществен, национален, 

расов, класов и идеологичен мащаб, 

- това е най-важната, належаща, 

неотложна повеля на времето. 

* 

То е, което ни предстои. 

То е, без което няма крачка напред, 

няма движение, няма достигане на идеала. 
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Без него няма ново общество, 

няма общо благоденствие, 

няма разрешаване на трудните проблеми, 

няма това, към което се стремим: 

свобода, равенство, братство, 

живот за всички, светлина за всички, 

условия за всички. 

* 

Погледнато повърхностно на света, 

изглежда, че съвременния човек е забравил Бога. 

Човешкият ум отрича Бога. 

Съзнанието на човека е хипнотизирано 

от теориите за механичното, 

лишено от съзнателно ръководство, 

без цел и без план, развитие на живота. 

Великата Мъдрост, великата Любов, 

проявяващи се навред в живота, в света, 

безкрайното величие на безграничната Вселена, 

като че ли не правят впечатление на бедния, 

скован от предразсъдъци, 

в робско безсилие човешки ум. 

Той не лети, а пълзи. 

Пълзи, като смята, че живее, че знае, 

че разбира, че познава живота, света. 

* 

Но това е временно, това е повърхностно, 

то е нереално: 

човешкият ум отрича Бога, 

но душата на човека познава Бога. 
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Тя живее в Него, чрез Него, със Него. 

Нищо не е в сила да разкъса 

връзката на човешката душа с Бога, 

Нищо не е в сила да помрачи светлината. 

Нищо не може да вземе надмощие 

над Любовта и Мъдростта. 

* 

Животът на лъжата е краткотраен. 

Такова е нейното естество. 

Истината ще излезе наяве, пред всички. 

Затуй, защото е истина. 

Защото не може завинаги да бъде скрита. 

Защото другояче не може. 

* 

Великата Истина на живота, 

Истината за Божественото ръководство на живота, 

на човека из света, ще бъде изявена, 

ще стане достояние на всички, 

ще изпъкне сама по себе си в живота, 

ще се изрази във фактите на живота, 

ще бъде научно констатирана, 

ще бъде видена, опитана, доказана за всички. 

* 

Безсмъртието на човешката душа, 

запазването на човешкото съзнание 

след смъртта на физическото тяло, 

повторното идване на човека на земята, 

Божествените закони за прераждане и карма, 

ще озарят съзнанието на всички будни хора. 
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Ще станат светлина в живота им. 

* 

Душата на човека знае Истината. 

И истината ще просветне във всяко съзнание. 

Защото е истина. 

Защото не може да бъде скрита. 

Защото животът, развитието, науката, 

будния човешки ум, будната човешка душа, 

ни водят към нея. 

И защото без истината няма здрав строеж, 

няма нищо истински ново. 

Егоизъм и материализъм! 

Това са двете главни препятствия, 

това са две мощни сили, 

застанали по пътя към новото, 

Те са едно! 

Те се преливат една в друга. 

Те изхождат една от друга. 

Егоизмът се крепи върху материалистичното 

схващане, че „няма друг свят, друг живот". 

Каквото използваме тук, днес, това е. 

„Идеалите са за залъгване на тълпите". 

Материализмът се крепи върху дълбоко скритото, 

неосъзнато влечение, желание, 

на обвзетото от егоизма същество 

- да няма отговорност за делата, 

да няма Висша Справедливост, 

да няма Върховен Съдия, 

стоящ над всичко и над всички. 
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* 

Егоизъм и материализъм, 

- дяволски бръмки около шията, 

около ръцете и нозете на окованото 

във вериги човешко съзнание. 

В борбата със тях е пътя към Новото. 

Тяхното постепенно преодоляване 

е същевременно разкриване на новия свят. 

* 

В това е днес неотложната задача 

на всички будни души по света. 

За успешното разрешаване на тази велика, 

свята, Божествена задача, 

без което няма движение напред, 

Бог изпрати Учителят на земята. 

Затова се дадоха Беседите, 

Затова се изля всред българския народ 

Божественото Слово! 

Затова прозвуча, на български език, 

великия химн на Братството и Любовта, 

на Божествената мъдрост, 

на Божественото знание. 

* 

Затуй - четете Беседите! 

Изучавайте ги! Прилагайте ги! 

Вложете ги в живота си 

- турете в движение мощните сили, 

които представляват истините, 

всестранните знания, великата Божествена 
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Мъдрост, съдържащи се в тях! 

* 

Четете Беседите! 

Изучавайте български език, вий, будни души, 

по всички страни, 

от всички народи на земята! 

Изучавайте свещения занапред, 

класическия занапред, 

за бъдните столетия и хилядолетия, 

български език! 

Не за друго! 

Не за задоволяване на някаква суетня, 

необоснована национална гордост, 

което е недостойно за будното съзнание, 

но - за да станете носители, 

проводници на великото Божествено Слово, 

сред своя народ, сред своите близки, 

сред тия, с които сте непосредствено свързани; 

за да изпълните свещената задача на живота си 

- да приемете своя дял от Великото Дело 

за просветляване на човешкото съзнание; 

за да се удостоите с върховната привилегия: 

- да станете Божии работници, 

носители на светлината, 

носители на върховното Божие Благо, 

там, където живеете, 

дотолкова, доколкото силите ви позволяват. 

* 

Защото Божието Слово дойде за всички: 
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за всички хора, 

за всички народи, 

за всички раси и цветове. 

Божието Слово назад се не връща! 

Божието Слово ще обходи, завладее 

и заживее по цялата земя. 

Божието Слово ще стане Път към Новото! 

Будни души по всички страни на земята, 

от всички народи, от всички земи, 

Божието Слово ви зове! 

Сам Бог ви зове: 

Учете български! 

Учете български, за да изпълните достойно 

свещената мисия на живота си: 

да разнесете сред своите народи 

светлината на Божественото Слово! 

* 

Учете български! 

За да преведете на езиците на своите народи 

великото Божие Благо - Беседите на Учителя. 

Бъдете достойни за Божието призвание! 

Бъдете послушни на Бога! 

* 

За да има правда, мир, любов, истина, 

красота, щастие и благоденствие 

за всички хора на земята; 

за да излезем от хаоса на противоречията, 

в който се намира днес човечеството, 

както и отделния човек; 
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за да се отвори широк, светъл път нагоре, 

към нов, радостен, разумен, хармоничен живот; 

за да разрешим тайната, загадката на сфинкса 

- да разсечем гордиевия възел 

на егоизма и материализма; 

за да засияят душите в светлина и красота, 

- четете, изучавайте и прилагайте, 

превеждайте и разпространявайте 

Беседите на Учителя 

по всички кътища на земята, 

всред всички народи, 

на всички човешки езици! 

* 

Четете Беседите! 

Учете български! 
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ІІ. УЧИТЕЛЯ – САВА КАЛИМЕНОВ. 

(Петровден – 12 юли, 1964 г. – 100 години от идването на Учителя 

на земята) 

 

* 

Учителят дойде от небесата 

за да сложи началото 

за реализиране Учението на Христа, 

тука, на земята. 

* 

Учителю! 

Прости, че с мойте слаби думи, 

със бедния мой език, 

със моето несъвършено слово, 

си позволявам скромна песен да ти изпея. 

* 

Учителю! 

Прости, че аз, недостойният, слабият човек, 

който не смее ученик твой да се нарече, 

се осмелявам за твоето величие, 

за твоята Любов и Мъдрост да говоря. 

* 

Учителю! 

Прости, че искам да разкажа 

на тези, които не са те видели, 

туй малкото, което бедната моя душа, което слабите ми очи, 

което ограниченият ми ум 

от безграничното ти величие и красота 

са доловили! 
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* 

Учителю велик! 

На слънцето, в горещо пладне, 

човешките очи да издържат не са способни. 

И ако можехме ний 

твоето истинско величие и красота 

да съзрем за миг; 

ако те видехме във блясъка 

на пълната ти светлина, 

на пълното ти величие и слава, 

в праха ний мигом бихме паднали: 

очите ни, тялото ни, несъвършенството наше, 

не биха издържали блясъка на твойта светлина! 

* 

Учителю велик! 

Дух мощен, Любов безгранична, 

Мъдрост съвършена! 

Безкрайно малък се направи Ти за нас; 

От небесата при нас тук, долу, слезе; 

смали се, ограничи се, смири се, 

в човешка форма се яви за нас, пред нас. 

На нас подобен стана: в ада земен слезе 

- към светлината, към небето 

душите ни да изведеш! 

* 

Учителю велик! 

Като човек, в човешка форма, те видяхме. 

Като с човек със теб говорехме. 

Като човек със нас се движеше; 
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приемаше ни, ръкуваше се с нас, 

изслушваше ни, съветваше ни. 

По планините ни водеше. 

От Мусала със Тебе слънцето посрещахме. 

Тайните на Вселената, 

Мъдростта и Любовта на Бога, 

великите Закони на живота, 

на човешки език пред нас разкриваше. 

Като човек, в Беседите си, 

пред нас заставаше, 

в човешко слово Словото на Бога обличаше. 

Като човек пред нас, пред целия наш народ, 

пред целия човешки род, застана! 

* 

Учителю велик! 

Затуй те не видяхме! 

Затуй те не познахме! 

Затуй те не оценихме, не разбрахме! 

Защото малък, скромен, ограничен, 

в човешка форма, 

като един от нас, пред нас застана. 

Защото с прости, обикновени човешки слова 

Ти величието на Бога изрази. 

Защото в мантия царска, патриаршеска, 

не се облече. 

Защото с чудеса тълпите не привлече. 

Защото обграден от сомн ангели 

пред нас не застана. 

Защото скромно и тихо, без излишен шум, 
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Великото Дело понесе, 

и на плащите си до края славен го изнесе! 

Затуй Учителю велик, 

и най-достойните твои ученици, 

и най-добрите ти помощници, 

и най-доверените твои близки, 

във твоя земен живот, 

тук, при хората, при нас, 

само една нищожна част от твоето величие видяха 

само една безкрайно малка част 

от твоята светлина възприеха; 

само безкрайно малка капчица от твоята сила, 

от твоята любов и твоята мъдрост 

в душите си и сърцата си приеха. 

* 

И тези малки капчици 

от твоето величие и слава, 

от твоята любов и мъдрост, 

за нас, за тези, които чуха твоя глас, 

за тез, които се откликнаха на твоя зов, 

за тез, които тръгнаха след Тебе, 

са океан от Светлина, 

са океан от Сила и Живот, 

са океан от Мъдрост и Любов, 

сравнени с жалката човешка мъдрост, 

сравнени с умуванията на света, 

сравнени с лутаниците на величията земни. 

* 

Не може мравката да види слона. 
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Не може нищожното да обгърне Безграничното. 

Не може човешкото да разбере Божественото. 

Ний виждаме само слаби отблясъци, 

ний виждаме само отражения на отраженията: 

като през тясна пролука, 

ний виждаме само нищожни частици 

от величието и славата на Бога. 

* 

Така, в смирената човешка форма, 

която Великият Учител прие, 

с която слезе Той тук, при нас, на земята, 

ние не можахме, ние не успяхме, 

ние не знаехме да проникнем: 

да видим туй, което зад нея стои. 

Мощното Слънце не ни ослепи, 

защото се приспособи за нашия живот, 

за нашите очи. 

* 

Величието на Учителя не можахме 

и не можем да обгърнем! 

Величието на Учителя не можем да познаем! 

Величието на Учителя не можем да оценим! 

Днес за туй ний сме още неспособни. 

Днес за туй ний сме още недостойни. 

Безкрайната Мъдрост, безкрайната Любов, 

безкрайното величие и мощ на Учителя, 

във тяхната пълнота, 

за нас са още недостъпни! 

По двадесет, тридесет, четиридесет години 
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вървяхме след Учителя, 

учихме се от неговото Слово, 

пяхме неговите песни, 

изпълнявахме неговите нареждания, 

изповядвахме неговото Учение, 

но още не сме го познали, 

още не сме го напълно разбрали, 

още не сме го напълно оценили. 

* 

Не за укор, не за осъждане, 

не за самоосъждане и самоунижение, 

не със съжаление се казват тия думи! 

Не! 

* 

Великото е непостижимо! 

Безкрайното е необхватно! 

Бездната на Божията Любов и Мъдрост, 

която в Словото си, в Беседите, 

Учителят пред нас, пред бъдното човечество, 

пред бъдните хилядолетия, разкрива, 

не може в един кратък човешки живот 

да се обгърне. 

Не може в един човешки живот да се проникне, 

да се разбере, да се усвои. 

* 

Ний всички, които слушахме Учителя, 

които четохме, четем и се възхищаваме 

от неговото Слово; 

които сме свързали завинаги душите си 
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с неговото Учение, 

с неговото велико Дело, 

ний всички усвояваме, възприемаме 

само отделни малки зрънца 

от Великия Хамбар на Божественото Слово, 

което Учителят донесе тука, на земята: 

велико благословение за всяка човешка душа, 

за цялото човечество, 

днес, утре и завинаги, 

докато човек съществува на земята. 

* 

Защото въпросът не е само в четенето, 

в слушането и „разбирането" на Беседите. 

Още по-малко той е в четенето на молитви, 

в изпълнението на правила и наредби. 

Всичко това си има своето място, 

своя голям смисъл. То е необходимо. 

Обаче нещата се разбират истински 

само когато непосредствено се изживеят. 

Теоретичните истини не са истини. 

Само когато се изживеят, 

само когато се опитат в живота, 

те стават живи истини за нас. 

Само когато Учението на Учителя се живее, 

и доколкото се живее, 

само дотолкова се то усвоява и истински разбира. 

А това е дълъг, безкрайно дълъг процес! 

Нека никой от нас не си въобразява, 

че е усвоил напълно Учението на Учителя! 
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По четиридесет, петдесет години слушаме, 

четем Беседите на Учителя, 

правим усилия да вървим по Пътя, 

посочен ни от Него, 

и всеки ден, всеки месец, всяка година, 

при всяко ново четене, 

при всяко препрочитане, 

откриваме все нова и нова светлина в Беседите, 

откриваме все повече и повече мъдрост: 

пред духовния ни взор се разкриват неща, 

които преди месец, преди година, две, 

във същия текст, в същата беседа, 

не сме видяли, не сме разбрали: 

не сме били готови да ги разберем! 

Не сме били способни да ги видим! 

* 

Това е велик процес! 

Това е безкраен процес! 

Това са необятни глъбини! 

Това са възможности, пред каквито 

човечеството до днес не е заставало: 

колкото повече ние растем, 

толкова повече растат и Беседите с нас, за нас. 

Велик, вечен, непреривен процес! 

Неизчерпаема, необятна бездна 

на Божията Мъдрост! 

Защото така е било до днес, 

така ще бъде и занапред, 

така ще бъде завинаги: 
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със Словото ний живеем, 

и със Словото непрестанно растем! 

Днес разбираме повече от вчера. 

Утре ще разбираме повече от днес. 

Разширение на съзнанието! 

Основен белег на движението напред, 

основен белег на човешката еволюция. 

* 

И все по-напред и по-напред! 

И все по-нагоре и по-нагоре! 

И все по-всестранно ще обгръщаме, 

ще проникваме в духа на Учението. 

Това е присъща, безценна опитност 

на всеки един от нас. 

На всеки, който живее с Учительовото Слово, 

на всеки, който е имал и има 

великото, несравнимо щастие 

да черпи светлина от великия Извор! 

* 

Ние не си въобразяваме 

и всеки един от нас, който трезво разсъждава, 

няма никога да си въобрази, 

че в този ни кратък земен живот 

ще можем да изчерпим, 

да усвоим напълно съкровищата на Учението, 

да проникнем до глъбините на неговата Мъдрост. 

Ний много добре знаем, че до края, 

до последния час на този ни земен живот, 

ще се учим непрекъснато от Учителя, 
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от неговото велико Слово; 

че във следващият ни живот, тук, на земята, 

ще продължим да се учим от Него, 

да проникваме все по-дълбоко в Учението. 

Че много, много животи ни са нужни за това. 

Че до края на пребиваването ни тук, на земята, 

ще продължаваме да се учим, 

да откриваме нови за нас, 

велики истини във неговото Слово; 

ще продължаваме все по-добре, 

все по-правилно да го разбираме, 

да го оценяваме, да го живеем! 

* 

Безкраен процес! 

Безкрайно величие! 

Безкрайно усъвършенстване! 

Безкрайно самоизграждане! 

Безкрайна Мъдрост, безкрайна Любов! 

Безкрайна светлина, безкрайна красота! 

Това е живото, безсмъртното Слово на Учителя! 

Това са Беседите на Учителя за нас, за всички! 

Това е неоценимото Съкровище, 

което Учителят ни остави: 

на нас, на нашия народ, 

на цялото човечество, 

на бъдните векове и хилядолетия, 

на хилядите следващи поколения! 

Най-великото богатство, 

което днес човечеството притежава! 
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* 

Няма значение, че засега малцина го виждат, 

че малцина го ценят и разбират. 

Няма значение, че и ний самите, 

последователите на Учителя, 

само малка частица от това велико Съкровище 

можем да усвоим! 

Няма значение, че бавно проникваме, 

бавно усвояваме, 

бавно се учим да живеем Учението! 

Такъв е великият процес на живота. 

Такъв е характера на Божественото: 

то бавно /за нашите, човешки очи/, 

постепенно се разкрива. 

* 

Светлината обаче расте! 

Ще продължава да расте! 

Винаги ще расте! 

Светлината на Великото Учение ще обгърне 

цялата земя, цялото човечество! 

Божественото назад се не връща! 

Божественото не може да се спре! 

За Божественото прегради не съществуват! 

Божественото Учение ще залее света! 

Беседите на Учителя ще се четат навред 

по цялата земя. 

Паневритмията ще се играе навсякъде. 

Милиони люде, от всички части на света, 

със свещен трепет в душите си 
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ще идват тук, в нашата малка България, 

да видят с очите си местата, 

гдето е живял, по които се е движил Учителят! 

Да се поклонят пред неговия светъл Дух, 

пред неговото велико Дело. 

Милиони уста ще запеят нашите песни. 

Милиони сърца ще затуптят 

във трепета на Божията Любов! 

Милиони умове ще бъдат озарени 

от Божията Мъдрост! 

* 

Велико зазоряване, велико Пробуждане 

наближава: 

пробуждане, разцъфтяване на човешката душа! 

Разливане на Божествения Дух, 

на Божията Благодат, 

в душите и сърцата на хората. 

Изгряване на Нова Ера за човечеството: 

ера на Братството и Любовта, 

на Светлината и Свободата! 

* 

Учителю! 

Прости за моето скромно слово! 

Прости за мойте бедни думи. 

Прости за моето неумение да изразя това, 

което ме вълнува: 

туй, което в идващите дни, 

други, по-достойни, по-способни от мене, 

ще изразят в пълно величие, 
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в пълна красота и съвършенство! 

* 

Великий Учителю! 

Днес, утре и завинаги, 

от Тебе ще се учим, 

след Тебе ще вървим, 

за твоето велико Дело ще живеем, 

ще работим и растем, 

вечно ще ти благодарим, 

вечно ще те благославяме, 

и вечно песен ще ти пеем, 

ний - нашите сърца и нашите души! 

* 

Учителю, прости! 

Благослови ни! 

Вдъхнови ни! 
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ІІІ. УЧИТЕЛЯ – МАРА БЕЛЧЕВА. 

 

По стръмен път Той кара земните ни дни, 

с железни мишници подхванал имюларя.  

Очите му – световните везни. 

 

С незнайни ключове законите отваря.  

Камшик му са в ръката злите ветрове. 

С вулкани, мълнии се разговаря. 

 

И по земята, наторена с трупове,  

чертае пътища за нови поколения. 

Минути му са всички векове. 

 

От други мир денят му с вихрени трептения,  

към тоя светъл мир в сьрцата мост гради 

от мрамора на своето търпение. 

 

Прекарал е Той път през светлите звезди,  

през озарените недра на тишината. –  

Ще мине който се от Дух роди,  

 

и който се не заслепи от светлината 

и в пламъците ѝ не изгори. 

И той ще хване тъй с ръце съдбата  

 

като възкръсналият своите зори. 

                                        

 МАРА БЕЛЧЕВА 
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ІV. КЪМ БЕИНСА ДУНО – ВЕСЕЛА НЕСТОРОВА. 

 

Велик е мира, в който сам с Бога живееш. 

Велико, безкрайно е твоето Царство. 

Но движиш се с нас – с нас тъгуваш и пееш, 

за всяка душа като майка милееш. 

О! Беинса Дуно Син Божествен, всемирен! 

За душите ни жадни – чист извор, безспирен, 

живот ни даряваш, с любов ни обливаш, 

като малки цветя – сутрин рано поливаш. 

За съзнанието наше си най-вещ Градинар, 

а в духовния мир на душите си Цар! 

 

При Тебе сме, все пак далеч сме от Тебе! 

Та кой от нас сам би понесъл туй жребие, което е твое? 

Тез жертви, несгоди? 

Самотен Гигант, Ти Всемира преброди,  

без страх, без съмнение, с вяра безкрайна, 

в духа на Божията дума най-трайна,  

че който Син Негов избран е да стане,  

с любов към дълга си докрай ще остане. 

 

Пред твоя лик скромен вси благоговеем –  

да можехме само кат Теб да живеем,  

във Мъдрост и Истина – вечно свободни –  

в едно с най-великите сили природни.  

В мира на хармониите дивни, разумни,  

кат Тебе да бяхме и благи, безшумни,  

кат изгрева слънчев – с живот изобилни,  
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безспир да работим, с добро да сме силни! 

 

Учителю, ето, вземи ни сърцата!  

Стопи всеки примес на зло във душата –   

когато са чисти те твои ще са всички –    

настрой ги да пеят задружно кат птички.  

И нивга от Тебе да се не отделят, 

дори като стигнат в живота предела. 

                                                    В.  
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V. БЪЛГАРИЯ – ВЕСЕЛА НЕСТОРОВА 

 

Малка, прикътана и скрита  

между високи планини,  

с мантия обвита от девствени гори,  

от изток полъха на ширното море я освежава –  

България – девица скромна –  

сирак пострадал тя от векове –   

телото ѝ разпятие познава.  

Ръцете и нозете ѝ са гвоздеи ковани  

от нейните жестоки врагове. 

Но тя от кръста черен днес е слязла –  

победна, но смирена. 

 

От тъмна гробница излязла,  

възкръснала по чудо,  

за нов живот призвана –  

Българийо! Чуй как те днес зове  

върховний глас:  

– Девица си избрана  

да сложиш белия венец на твоята глава.  

Ръка си кротко да издигнеш към Небето,  

и мир да молиш за света!  

Робиня ти пострадала през вековете,  

наново изправи се! 

Вдигни високо своята глава и виж богатствата,  

с които те дарява Небесният Дарител. 

 

И радвай се! Ликувай!  
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Майко свята, дълбоките ти рани  

изцели Любящият Лечител,  

който от смърт те възкреси. 

И днес какво си ти! – Избраница в света!  

Пращят хамбарите ти пълни със злато. 

Реки от сладък гроздов сок се леят. 

А царственото Слънце високо над теб грее 

и бъднини ти слънчеви чертае.  

 

Българийо! От Бога ти благословена,  

живей, цъфти, ухай! 

От таз земя, обилно надарена, от свойте плодове  

на целий свят раздай!  

Жив Хляб се в тебе ражда! 

И сладък плодов сок е Любовта на твоя благ Баща.  

Призвана в днешний кървав век с велика цел –  

Божествена Обител – дом на велик Христов Учител,  

живей, цъфти, ухай!   

И Словото безсмъртно на целий свят раздай! 

 

Българийо, обичам те! 

Велика Майко, що в плът си ме родила –  

в нов дух ме пресъздай! 

Богата, щедра Майко, над теб Божествен Дух витай,  

и те напътва към върховната ти цел –  

към слънчевия Връх,  

кой чака тебе първа да възлезеш,  

та целий земен род от мрака да излезе! 
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О, скъпа Майко, води ни ти, води ни  

към девствения Връх на новия живот –  

живот на доброта и благост,  

на мир, любов и светлина.  

Живот за който разпнаха Христа,  

но който в тебе днес е въллотен.  

Ти първа си избрана  

да викнеш възродена: 

– О, братя мои, дойде очакваният Ден!  

Българийо, бъди благословена! 

                                               Весела Несторова  
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VІ. УЧИТЕЛЯ – ОЛГА СЛАВЧЕВА. 

 

Аз вечен Пастир съм и пазя свойто стадо.  

За него Аз полагам живота си всегда. 

С него съм когато то радва се и страда.  

Защитник съм му пръв при всякоя беда. 

 

Душата си полагам и стадото си пазя. 

Над него Аз простирам спасителна ръка.  

Не давам хищник зъл в кошарата да влиза,  

повалям го веднага щом слово изрека. 

 

Над мен демони вият, желаят да погине.   

Напразно се стремят те мек да победят! 

Ще стъпче злото Аз и в ада ще го срина,  

на прах и дим ще станат и демони и ад! 

 

Във моето сърце Великий Дух живее.  

И Той е победител на злото в света.  

Благословено Слънце, що над земята грее!  

Създател на живота – Божествений Баща. 

 

Дори и да умра – веднага ще възкръсна!  

От гроба ще вдигна покрусено тело.  

И смъртните вериги с ръце си ще разкъсна,  

и пак нагоре смело ще вдигна Аз чело. 

                                                      Олга Славчева  
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VІІ. УЧИТЕЛЮ! – Х. 

 

Когда мир к гибели стремится,  

и все в нем ценное рушится,  

тогда Ты сходишь свыше.  

С Тобой возвышенные души. 

 

Ты сходишь во славе своей, 

Ты сходиш велик и могуч:  

и Словом вечным нам даришь  

Истину, Мудрость, Любовь. 

 

Разжигаешь священное пламя  

во всякой готовой душе.  

И все с „каменным сердцем“ существ  

превращаешь невинных детей. 

 

Без бомб, пулеметов и стрел 

воюет Небесное войнство. 

Любовью и братским единством  

сражаешь свирепых врагов. 

 

В восторге земля пламенеет. 

Ликуют народы и звезды,  

в братском обятии забвенью предав  

страданья, войну и зловещие беди. 

 

Боевую планету мятежиую  

Ты превращаешъ в братства страну,  
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где носится эстафета:  

Света, Правды и Любви. 

 

Да, для бессмертных нет смерти!  

Ты вечно живёшь и на страже стоишь.  

И свою веру великую  

разжигаешь и в нашей души. 

 

Привет Тебе, Учитель наш благий!  

Милый привет от всех нас!  

Ты вдохновил нас Божественным Словом  

и своим пламенным Духом всех спас. 

                                                    Х.  
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VІІІ. УЧИТЕЛЯ ГОВОРИ – РАЙНА КАМЕНОВА. 

 

В белия салон от малката катедра говори 

Учителя на Любовта. 

 

Гласът Му тихо, равномерно там разлива  

еликсир от Вечността... 

 

Поглъщат жадно учениците Му еликсира  

на Словото,  

 

до днеска неизречено от никъде и никой друг,  

за новото,  

 

за бъдното, което е копняла и нашата земя  

от векове... 

 

– Не съм дошел да спасявам целий земен свят –  

дошел съм за душата. 

 

Защото само ней Божествената Мъдрост свята  

е добре позната. 

 

И запомнете – Мъдростта е ключ, който  

мъртви възкресява...  

 

За вашата изстрадала душа дошъл съм  

между  вас. 
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Душата ви ме знае преди векове,  

познава моя глас. 

 

Защото знайте, Светлина от Светлина съм Аз  

и грея,  

 

навсякъде прониквам, всичко виждам, чувам  

и вечно живея... 

 

А моят Дух – на всички Духове небесни носи  

в Себе Светлината. 

 

Аз съм в тяло, понякога и вън от тяло. Познавам  

всичко в Небесата.  

 

Закон съм и на Мъдростта – Божествената,  

съвършената. 

 

И в живота ваш съм Аз Божествената Любов –  

проявената. 

 

И чуйте всички – вам говоря със Духа, изхождащ  

от Отца. 

 

С този Дух подпалвам животворний вечен плам 

в човешките сърца... 

 

Затуй от Слънцето дойдох във образ на Човек  

сред вас - 
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за вашите души, родени от Отца. Те любят  

моя глас.. 

 

На тез души припомням пътя свят към тяхната  

Божествена Родина. 

 

И нека тъй пребъдем с нашия Отец во веки  

и до Амина! ... 

                                       Райна Каменова 
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ІХ. ХИМН НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАРОДИ. 

 

Дойде денят всички земни народи  

да се обединят,  

бялото знаме Христово да вдигнат  

за братство в света. 

 

Братя избрани, ръка им подайте,  

вожд вам е Любовта; 

ваш’то високо призвание съзнайте 

 за Божия хвала. 

 

Вражски сили вий вред ще сразите,  

братя на Любовта,  

и бъднини светли ще изградите,  

где властва мира. 

 

Братя, родени в нов дух и смирение,  

победата е вам; 

и свободата на светло съзнание  

е новият Храм. 

 

Мощна обнова в света ще внесете  

с братски приветен зов; 

знаме на новото знание вдигнете  

с достоен надслов. 

 

Синове светли,  

в едно вси сплотени,  
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Божият нов народ,  

в дух на любов и за братство роден е  

човешкият род.  
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Х. КОРМЧИЯ – Г. 

 

Гърми океанът и грива след грива  

през борда връхлитат със рев разярен,  

и как се извива и буйно разлива  

следата зад кораба, в бяг устремен! 

 

Потайният шепот на мрак виолетов  

обгръща телото на мъж мълчалив;  

кормилото здраво залостил в ръцете,  

той гледа напред в океана пенлив: 

 

гърдите небесни ту в миг ще проблеснат,  

ту в багри облени ще пламнат във гръм;  

гърдите небесни – кипящи и бесни  

ще бълват в морето вода и огън. 

 

Ту синкав, ту ален, ще трепва запален  

на пламъци странни зловещият рой... 

Довян отдалеко, ще глъхне печален  

гласът на Холандеца, дирещ покой. 

 

И корабът чуден, ще стене прокуден,  

в прегръдките диви на диви вълни,  

но светлият дух на Кормчията буден  

глава пред вълните не ще преклони! 

 

Невидим Кормчийо на острови звездни!  

Владетелю светъл на огън и лед! 
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И нашето корабче в длани железни,  

през вихри и бездни, упътвай напред! 

                                                   Г. 
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ХІ. ДВЕ ДУМИ – ДИМИТРИНКА АНТОНОВА. 

 

Две думи ще звучат кат песен над земята. 

Две думи: „брат“, „сестра“! 

Пред нов живот сме ний, бледнее тъмнината. 

Разискря се зора! 

 

На изток руменей. Ще съмне веч най – после. 

И слънце ще изгрей. 

И денят дойде нов за творчество и радост. 

О, нека слънце грей! 

 

Кат нежен цвят на пролет в красота ще блесне 

човешката душа. 

Прозрачна и кристална, езеро планинско,  

ще грее в чистота! 

 

И в нея своя лик оглеждат ще звездите,  

и чудни върхове. 

Под Слънцето – Любов там лед не ще остане. 

Ще цъфнат цветове. 

 

О, слънце ще изгрей на всички ни в сърцата  

след новата зора. 

Две думи ще звучат на път към върховете,  

две думи: „брат“, „сестра“! 

                                                Дим. Антонова  
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ХІІ. КЪМ СЛАВЯНСКАТА ЖЕНА – АВРОРА. 

 

Славянко, чуй! 

Достойна щерка бъди на своя род. 

Стани! Настъпи твоят час. – 

От века за теб мечтаният звъни. 

В пурпурен блясък е възтока. 

Без спир стрелката се върти 

на времето. 

Нима посока вярна не найдваш само ти? 

 

За мисията си висока, 

смъкни излишни труфила! 

И с образ чист, познала Бога, 

ще чуеш зова му: „Ела!“ 

На тебе скромност е труфило 

от памти века и до днес. 

Пази туй девствено венчило, 

във него крий се твойта чест. 

 

И маски тебе не приличат. 

Те стягат твоята душа, 

що знай да пее, да обича 

и плаче полската роса. 

Без тях не ще се в нас изгуби 

ликът ти с кротост озарен. 

Не ще престанем да те любим, 

о, верен страж на дълг свещен. 
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Кат жрица с песен на молитва 

свещенодействай в своя дом. 

Да не пресекне вече нивга 

единственият там псалом. 

Вдъхни в сърцата ни сиротни 

могъщий плам на Любовта. 

Тогаз, искрици ний Господни, 

ще хвръкнем с Него по света. 

 

Аврора 
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ХІІІ. НОВАТА ЕВА – АВРОРА. 

 

Послушна щерка на волята върховна, 

изстъпва Ева на сцената световна,  

призвана роля завидна да играй.  

Засвятка чиста, пламтяща диадема,  

от Бога нявга дарена и в Едема.  

В гърдите нежни отново днес сияй. 

 

На стара клетва веригите разкъсва.  

Свободна жрица за нов живот възкръсва.  

Поема смело трънливий път, в спирал,  

що вий се ярко на вечността в развоя  

към живий център. Простила се с покоя,  

издига с трепет природния скрижал. 

 

За любовта и предел не съществува.  

Една идея душата ѝ вълнува:  

от егоизма сърцата да спаси,  

при Вечний Извор наново да ги върне.  

В таз себежертва тя знай, че хлад и тръни  

без жал ще милват сърцето ѝ в гърди. 

 

Навлиза крепко във Вавилон великий,  

на пир той свикал, в съблазни многолики,  

чадата нейни с ласкателен език.  

Поклонници са днес нему те нещастни,  

пои ги със сока на палещите страсти,  

и тъй приспива духа им всеки миг. 
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Но таз, която от милост ги обикна,  

кат лъч целебен в душите им проникна,  

сърца ранени обгърна в топлота.  

Разлива нежност гласът ѝ там в душата.  

Зеници светват и виждат през мъглата  

любящата ги във нова красота. 

  

Закон Божествен на братство и сестринство  

тя внася мълком чрез своето материнство  

в душите – рози на пролетен цъфтеж. 

За празник дивен сърцата им приготвя,  

где мир и правда ще хвърлят свойта котва,  

в служба свята в космичния летеж. 

 

С Духа Господен там ангели двукрили  

ще спрат тогава. Олтаря осветили 

ще пак отлитнат да носят радостта  

за героизма на майката, сестрата,  

чиято обич разпалила искрата  

на вечний пламък да озари света. 

 

Пред жертвеника на таз богиня свята,  

чадата бъдни ще свият колената... 

И грени кротко от огнений топлик,  

на жертвата ѝ, що ярко там светлее,  

умилно в трепет през сълзи ще възпеят  

безсмъртний блясък на подвига ѝ велик. 

                                                   Аврора 
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ХІV. НА БЕСЕДА – САША СВЕТЛИНОВ 

 

Училището наше се белее  

подобно кораб с вдигнати платна.  

Зелената и кипнала вълна  

се сили сякаш веч да го залее... 

 

Затуй че всъде пей зелена пролет,  

дори от всеки разцъфтял се клон...  

От синия бездънен небосклон 

люлей се бяло облаче отколе. 

 

Следим го ний от светлите прозорци,  

че сякаш то е верният ни знак  

за хубавото, що е поглед благ.  

Учителя сега ни заговори. 

 

Проблясват искри в детските ни взори. 

Изгрява във душите ни добро.  

И сякаш заразплита от сребро  

невидимите нишки във простора. 

 

Отпадат дипли пред душевни взори: 

проглеждаме в безкрайни светове;  

слухът дозима тихи гласове,  

че сякаш нам ангели говорят... 

 

Училището, сякаш бели кораб,  

ни носи над зеленото море.  
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И сякаш няма никъде да спре  

под сините разплискани простори. 

 

– Носи ни, бели корабе, спокойно.  

Води ни Ти, Учител скъп и благ.  

Да минем всички към желаний бряг,  

където сочиш радости безбройни!.. 

                                     Саша Светлинов 
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ХV. ИДВАЙТЕ, СВЕТЛИ ДУШИ! 

 

Идвайте, светли души! 

Ставайте, светли души! 

Летете, светли души! 

Подавайте си ръце, светли души! 

Събирайте се, сплотявайте се, сгъстявайте редиците си, светли 

души! 

От хайдушкия Сливен, от бунтовния Ямбол, от Айтос, от 

Тополица, от Любимец, от Варна и Бургас, от Русе, от Свищов, от 

Видин, от Стара и Нова Загора, от Пловдив, от Казанлък, от Шипка и 

Мъглиж, от Търново, Габрово, Шумен, Панагюрище, от София, от 

Изгрева, от Петрич, от Хасково, от Димитровград; от Франция и 

Германия, от Швеция и Швейцария, от Съветския съюз, от Чехия, 

Полша, Югославия, Унгария, от Индия, Австралия, от Япония и Египет, 

от Израел, от Канада, Щатите, Аржентина; от всички страни, от всички 

народи, от цялата земя, от цялата вселена – идвайте, идвайте, светли 

души, сплотявайте се, светли души! 

Летете в Небесата – в Безкрайността – светли души! 

Вий идвате от Небето! Вий идвате от Бога!  

Вий сте под крилото на Учителя!  

Вий идвате да прославите, да закрепите, да възвеличите 

свещеното Дело на Братството и Любовта! 

Делото на светлината и красотата, на доброто и мъдростта, на 

истината и свободата. 

Делото на Бога, делото на Христа, делото на Учителя. ВИЙ 

ИДВАТЕ ДА СЛУЖИТЕ! 
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Да служите на Бога – на човека, на живота, на всички същества. В 

служенето да изградите делото, да изплетете венеца на този си земен 

живот. 

В служенето вий намирате смисъла на живота си. 

В служенето е вашият растеж, вашата красота, вашата победа, 

вашето тържество. 

В служенето е величието на Новото, което иде – за всички народи, 

за всички човеци, за цялата земя. 

Ще запеем Песен велика, свещена, могъща! 

Ще запеем Песен, която всичко ще претвори, всичко ще 

преобрази! Ще запеем Песен, която ще събуди заспалите, ще отвори 

очите на слепите, ще възкреси мъртвите: ще ни покаже красотата на 

света, величието на живота, светостта на Любовта! 

Ще изпълним пространството с вибрациите на най-светлото, най-

мощното, най-красивото: 

ще изпълним пространството с вибрациите на Любовта, на 

Мъдростта и на Истината; 

ще обгърнем света в трепета на великата Красота! 

 

Светът, нашият земен свят ще види това, което никога досега не е 

виждал: 

Ще види да рухнат страшните, непрестъпните, непревземаемите 

досега крепости на злото; 

ще види да засиява в безсмъртно величие Божествената Светлина 

на Доброто; 

ще види Красотата, ще посрещне Свободата, ще заживее истински 

живот: живот на братство, на човещина, на разумност, живот на 

единство, на истина, на справедливост, живот на Любовта – на новата 

Любов, на истинската Любов, на Божествената Любов: Любов към 

всичко и към всички, Любов за която граници не съществуват, Любов, 
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която ражда живота, която претворява света, Любов, която дава 

Свобода!... 

Идвайте, светли души! Летете, светли души!  

Сплотявайте се, светли души! 

Днес вий сте единици – от България, от Европа, от света, Утре ще 

бъдете милиони! 

Милиони ще идват тук, в България, защото оттук изгря новата 

Светлина за света. 

Милиони ще идват – да пият от Великия Извор, да утолят жаждата 

си, да задоволят глада на душата си, и да разнесат великото благо 

навред в света. 

Неотдавна един чужденец каза:  

„ДНЕС, СВЕТАТА ЗЕМЯ – ТОВА Е БЪЛГАРИЯ!  

...Идваме тук да се поклоним пред великото Дело на Учителя. Да 

се ободрим, да се вдъхновим, да подишаме чудната атмосфера на 

Братството и Любовта, да почувстваме свещения, Божествения трепет 

на Новото, което иде, което е дошло оттук за всички хора, за всички 

народи, за цялата земя: великото, новото, Божественото Учение на 

Учителя, което ще претвори света; което ще изгради новата култура, 

което ще положи основата, ще създаде условията, ще подготви 

идването на Шестата раса: на хората, на съществата, които излъчват 

светлина...“ 

Да! България е днес Светата земя!  

Оттук блика Великият Извор! 

Оттук озарява света Божествената Светлина. 

Оттук идва истинският Хляб, Хлябът на живота, Божествения 

Хляб: Хляба за душите, за сърцата и за умовете; 

Хляба, който ще насити гладните, ще изпълни със сила 

изморените, ще възкреси мъртвите, ще отвори очите на слепите.  
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Хлябът, който ни дава живот: нов живот, истински живот, 

Божествен живот. 

Живият Хляб, Божественият Хляб – това е великото Слово на 

Учителя – новото Слово на Бога, това, което днес Бог говори: Третият 

Завет на Бога! 

 

Защото Бог не е престанал и не престава да говори на тези, които 

имат очи – да виждат, уши – да слушат, ум – да разбират. А чрез 

Учителя Бог даде на хората, на човечеството, това, което им е нужно, 

което трябваше да им се даде именно сега: безграничната Светлина, 

неизчерпаемия Извор на сили, знания, мъдрост, туй, което ще окрили 

хората – душите, умовете, сърцата, ще им даде възможност – сили, 

светлина, знания – да изградят новия свят. 

 

Може ли да се скрие Светлината? 

Може ли някой да спре Божествения Извор на Доброто, на 

Истината, на Любовта? 

Може ли някой да угаси Слънцето? Да противостои на 

Божественото?  

Напразни усилия!  

Пред величествения изгрев на Новото ще загаснат, ще изчезнат, 

ще станат непотребни, ще изгубят смисъла си всички днешни 

мъждеещи кандила на окованата във веригите на материализма и 

егоизма, на потъналата в тъмнина, скована от безверието и 

безлюбието, следваща лъжливи пътища, заблудена човешка мисъл. Ще 

се отворят очите на слепите, ще се събудят спящите. 

Ще видят, ще узнаят, ще разберат Божествения Промисъл – 

благата Бащинска Ръка на Бога, простряна винаги над нас, която ни 

пази, която ни води към Доброто, към Истината, към съвършенството, 

към Любовта; но същевременно ни е дала свобода – не ми заставя, не 
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ни насилва да вървим по нейния път; оставя ни да опитаме всичко, 

според дадената ни свободна воля, за да се възвърнем отново, 

доброволно и съзнателно, към Истината, към Красотата, към Любовта. 

Да се върнем към нашия Баща – Бога. 

Великото, живото, Божественото Слово вече изпълни света. Най-

близките ученици на Учителя видяха нагледно това: невидимо, 

неосезаемо, неуловимо за обикновеното човешко око, то се носи в 

пространството – обгръща земята, буди заспалите, възприема се от 

съзнанието на пробудените души. Никакви вериги, никакви забрави, 

никакви насилия, преследвания, никакви аутодафета не могат да го 

спрат. То е неуловимо, то е непобедимо, то не гори! То действа направо, 

непосредствено, чрез силата на своите вибрации, върху съзнанието на 

хората. 

То е жива, неумираща, безсмъртна, вечно растяща сила. 

Божественото Слово изпълни етера!  

И нищо не ще му попречи да завладее умовете, сърцата, душите 

на хората. 

Нищо не ще спре неговата победа, неговото тържество, дори ако 

се наложи ний, българите, като народ, да го приемем последни – да 

приемем отвън това, което днес от тука, от България, озарява света...  

С нищо досегашно не може да се сравни Великото, което Бог днес 

дава на човека, на човешката душа, чрез Словото на Учителя: 

„Аз дойдох да кажа това, което досега не е казано от никого“.  

Защото: 

„Много още имам да ви кажа, но сега не можете да носите. 

А когато дойде Онзи, Духът на Истината, Той ще ви научи на 

всичко, защото няма да говори от себе си. 

Той Мен ще прослави“. 
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Духът на Истината, за когото говори Христос, това е Учителя, 

който вече дойде, но когото не познаха и не приеха, както не познаха 

и не приеха Христа. 

Чрез своя Пратеник – Учителя – Бог днес ни дава това, за което 

човечеството преди 2000 години не беше още готово. И както, по 

думите на Христа – „Аз и Отец сме Едно“, така също: Бог, Христос и 

Учителя са Едно. 

Един е Източникът! 

 

Не своето слово, а Словото на Бога ни донесе Учителя – Словото 

на Христа, съобразно с днешното състояние, съобразно с днешните 

нужди на човечеството. 

Учителя дойде да прослави Бога. 

Той дойде да прослави Христа! 

Христос е, който идва днес в света! 

Той идва в душите, в сърцата и умовете на хората, а не някъде „над 

облаците“, както някои буковеди Го очакват. Живият, любящият, 

възкръсналият Христос е и Словото на Учителя. 

 

Не нова религия, не секта дойде Той да основава. 

Той дойде да ни обедини върху Божествената основа. 

Той дойде да сложи печата на единението върху всичко, което е 

Божествено. 

Той дойде да заличи границите: между човек и човек, между 

народ и народ, между учение и учение, между религия и религия, 

между този и онзи свят: в Бога, в Божественото, всичко е Едно. 

Той дойде да постави основите на Царството Божие на земята. Той 

дойде да ни въведе в света на Любовта!...  

Затова ще блика безспирно Великият Извор, вземайки началото 

си от нашата малка земя. 
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Затова ще идват тук милиони души, от всички страни на света, за 

да почерпят сила и живот, да се приобщят към великото Дело на 

Учителя, да пият от свещения Извор на Любовта, Мъдростта и 

Истината. 

 

Затова свещени ще бъдат за цялото човечество – за бъдещите 

хилядилетия – София, Изгрева, Витоша и Рила, Седемте езера, дето 

Учителя води и учи своите Ученици, дето Той пося Божественото семе 

на Истината, на Красотата, на Мъдростта и Любовта. 

Свещени ще бъдат Варна и Търново, дето Той направи първите си 

стъпки като Учител, дето Той постави началото на своето Дело. 

Свещена ще бъде цялата българска земя, която Той преброди 

надлъж и нашир, защото от тук Светлината озарява света... 

Идвайте, светли души! 

Летете, светли души! 

Служете! – Излъчвайте Светлина, излъчвайте Доброта, 

излъчвайте Любовта, светли души! 

Сейте великото, святото, вечното! 

Сейте Божественото! 

Великият Химн на Любовта започва! 

Великият Химн на Любовта е вече започнал! 

С братска прегръдка, със свещена целувка нека ознаменуваме 

новия Ден. 

Нека ознаменуваме нашето единение, нека осветим нашето Дело: 

служене на Великото и Красивото, на Истината и Свободата, на 

Любовта и Мъдростта – служене на Бога! 
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ХVІ. ПЕТУНИИ НА „МЯСТОТО НА УЧИТЕЛЯ“. 

 

Дойдох да Ти се поклоня. 

Дойдох да Ти целуна мислено ръка. 

Дойдох да Ти благодаря. 

Да благодаря за безкрайно многото, което си ми дал. 

Да благодаря за безграничната Светлина, за свещеното знание, за 

Божественото озарение, което даде на нас, на всички хора, на цялото 

човечество, на всяка душа. 

Неоценимото, несравнимото, върховното Благо: да се отворят 

очите ти. 

Да прогледаш и да видиш истината. 

Да видиш света, да видиш живота в тяхната истинска, Божествена 

светлина. 

Да видиш Любовта – да видиш истинския смисъл, да видиш 

истинското съдържание на живота. 

Бяхме в тъмнина, и Светлина ни озари 

Бяхме слепи – и прогледахме. 

Бяхме духовно мъртви – и възкръснахме. 

Влязохме в живота на вечната радост, на вечната светлина, на 

безграничната Любов. 

Влязохме в истинския живот. 

Научихме се да благодарим. Научихме се да се молим. 

Научихме се да пеем свещените песни, които свързват душата с 

Бога; които са тихи стъпки на душата към олтаря на Бога. Които 

окрилят Духа – да лети в Безкрайността. 

Дойдох да Ти благодаря! 
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И ето: в градината, на „Твоето Място“12:  

чудна феерия от бяло-синкаво-виолетово-розови цветове.  

Някакъв необикновен, огромен килим от сладостни тонове. Чудна 

музика, чуден аромат – лек, нежен, фин – на фуниеобразните  цветове: 

петунии, петунии, петунии! 

Облак от петунии, водопад от петунии, океан от петунии!... 

Вслушай се: дивна песен пеят петуниите! 

Тих, но мощен, незабравим, проникващ, обземащ, издигащ 

душата хор се носи надлъж и нашир, кръжи над мястото на Учителя, и 

се издига в Небесата. 

Вгледай се: на фона на тъмнозелените дървета, в обкръжението на 

светлосиньото небе и на тъмносинята Витоша, нежни елфи – душите 

на цветята – се носят: пеят, танцуват, прегръщат се, издигат се, летят в 

небесата. Светли Ангели с тихи стъпки бдят над Мястото на Учителя. 

Светли Ангели слизат и възлизат, и тяхната песен, техният 

благослов се слива с хора на цветята!... 

И свещен трепет обзема, изпълва, отнася душата към висините на 

неземното. 

София – Изгрева – Мястото на Учителя! 

От тук Светлината озарява света! 

От тук се разливат по всички посоки, навред по земята, навред в 

пространството, могъщите трепети на Новото, на великото и 

красивото, на могъщото, на Божественото. 

От тук се разпространяват по всички страни, сред всички народи, 

достигайки до всяка душа, могъщите вибрации на това, което ще 

обнови света. 

                                                 
12 "Мястото на Учителя" – така някои от учениците на Всемирното Бяло Братство 

наричат мястото, дето е положено тялото на Учителя. 
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Тук е Изворът, от който бликат идеите, които ще превърнат в 

светлина, в музика, в хармония живота на човека, на човечеството, 

които ще донесат мир, братство и любов в света !... 

Невидима, несравнима с нищо друго на земята, несравнима с 

нищо, съществувало досега в историята на човечеството, безкрайно 

могъща, велика и свята, Божествена Радиостанция, предавателен 

Център!... 

Това, което хората не виждат, но което се издига безкрайно по-

високо от всякакви човешки строежи – кули, идеи, идеали, 

мероприятия, планове. 

Защото не е човешко, а Божествено! 

Това, което никакви земни, никакви адски сили не могат да 

разрушат; това, което стои над всичко; това което обгръща всичко; 

това, което ще победи всичко: великото божествено Слово на Учителя, 

което невидимо блика оттук с нечута, неподозирана, неотразима мощ: 

ТОВА, КОЕТО ДНЕС ПРЕТВОРЯВА СВЕТА!   

Защото будните души, навсякъде по света, сред всички народи, от 

всички религии, мирогледи, учения, го възприемат непосредствено, 

без вестници, книги и списания, без проповеди и речи, без радио и 

телевизори, усвояват го и – ГО ПРИЛАГАТ!  

– „Моето Слово вече изпълни света“! 

Божественото не може да бъде спряно! 

То не може да бъде ограничено. 

То не може да бъде сковано в тесните рамки на отделна секта, на 

отделна религия, църква, учение, школа, група. Туй, което обгръща 

всичко, стои над всичко! 

 

Петунии, петунии, петунии! 



515 
 

Благославяща, вдъхновяваща, възкресяваща, тиха и нежна песен 

пеят петуниите, в съзвучие с песента на Ангелите, в съзвучие с 

благодарността на душите, на безбройните души, излезли из 

тъмнината и намерили тук светлината: на душите, възкръснали тук за 

доброто, за любовта, за свободата; за душите, които след дълги 

лутания, страдания, заблуждения, лъжливи пътища, бяха озарени от 

Божествената Светлина, излязоха на спасителния бряг, намериха 

покой под крилото на Бога, защото затова дойде Учителя: да заведе 

всички нас, да заведе всички души при Бога! 

 

Петунии, петунии, петунии!... 

Нежни цветя, деца на ангелите, свидетели на красотата, на 

величието и съвършенството на Божественото! Благословени ръцете на 

тези, които ви посадиха, и които непрестанно и неуморно се грижат за 

вас; които ви поддържат в непрестанна свежест; които изтъкаха този 

несравним килим, по-красив, по-скъп за нас, учениците на Учителя, от 

всякакви други цветни градини в света... 

  

Петунии, петунии, петунии!... 

Безсмъртният Дух на Божия Пратеник, на Този, който ни донесе 

безграничната Мъдрост, безграничната Любов, безграничната 

Светлина на Бога, се носи над вас! 

Идват душите, ще идват през вековете и хилядолетията, да влязат 

в контакт с безграничната Сила, да почерпят от безграничния Извор, 

да бъдат озарени от безграничната Любов, от безграничната Светлина, 

да благодарят за небесното Благо, което Той донесе на своите ученици, 

на българския народ, на цялото човечество.  
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ХVІІ. ТАЗИ БЕЗКРАЙНА СВЕТЛИНА. 

 

Тази безкрайна Светлина! 

Тази безкрайна Любов! 

Този безкраен живот! 

Това безкрайно щастие, безкрайно блаженство! 

Няма на земята щастие? Няма на земята блаженство?  

Да! Няма на земята щастие, няма блаженство. Няма за земното, за 

обикновено човешкото, за физическото, телесното. 

Има безкрайна Светлина за душата! 

Има безкрайна Любов за душата! 

Има безкрайно щастие, безкрайна радост, безкрайно блаженство 

за душата. 

За душата: за душите, които се обичат. 

За душите, които се привличат. 

За душите, които излъчват светлина, излъчват любов, излъчват 

неземна радост. 

За душите, които летят: които живеят не на земята, а на небето.  

Които са едновременно на земята и на небето. 

Които превръщат земята в небе. 

Какво е Небето, ако не Любов? 

Какво е Небето, ако не безкрайна радост, безкрайна светлина, 

безкрайно блаженство? 

Какво е Небето, ако не туй – да видиш в очите на брата си, на 

сестра си – душата? 

Да видиш безграничната Светлина, безграничната Обич, 

безграничната, нетленна Красота? 

Да видиш устрема към Висините, да видиш разперени белите 

крила на душата. 
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Да почувстваш неземния трепет на летежа в Безкрайността! 

В Безкрайността живеем ний, защото сме души! 

Защото минахме през бездната на Страданието.  

Защото се изкъпахме в свещените води на Жертвата.  

Защото пихме от чашата на Посвещението. 

Защото ни озари Светлината. Защото ни изпълни Любовта.  

Защото вярата ни даде крила!  

В Безкрайността живеем ний, защото няма граници за Любовта, 

за светлината, за радостта, за красотата. 

Защото животът на земята е за нас само опорна точка, трамплин, 

условие, възможност – да полетим към Небето. 

Защото превръщаме всичко земно, всичко човешко, всичко 

обикновено – в красота, в светлина, в извор на радост. 

Защото виждаме нещата в тяхната истинска, Божествена 

Светлина. 

Защото виждаме вечното Добро зад временното зло. 

Защото виждаме Божествената Хармония зад човешкия 

безпорядък. Виждаме Дух зад материята. Реалността – зад илюзорната 

видимост. 

В Безкрайността живеем ний, защото ни изпълни трепета на 

Върховното, неземното. 

Защото Учителя ни подаде ръка, озари ни със Светлина. 

Защото Бог ни призова – да служим: да светим, да топлим, да 

помагаме, да даваме – да даваме живот, любов, радост.  

Защото разбихме границите, разбихме оковите на личното, на 

обикновеното, дребнаво човешкото. 

Защото скъсахме преградите на отделността: защото няма вече 

„аз“, а има „ние“. 
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Защото в братска прегръдка запяхме песента на единението, на 

Любовта. 

Колко е хубаво да обичаш с любов, която всичко дава, а не иска 

нищо! 

Която сама за себе си е цел, постижение, възнаграждение.  

Която не се съсредоточава в един единствен обект. 

Която се разширява до безкрайност, която обгръща всичко. 

Да даваш: да даваш с радост, с обич, с готовност. 

Да подаваш ръка за помощ, да стопляш, да храниш, да светиш. 

Да помагаш, да се раздаваш, да се разширяваш –  

Да живееш във всеки срещнат, във всяко същество. 

Тази безкрайна Светлина! Тази безкрайна Любов! 

Този безкраен Живот: да виждаш, да знаеш, да разбираш:  

ето: НИЕ СЕ ОБИЧАМЕ! Ние се преливаме един в друг. 

Ние живеем в Цялото, за Цялото – ние сме Едно: 

в Бога на Любовта, в Светлината на Учителя, в устрема към 

красотата, в тихия плясък на белите крила на душата. 

 НИЕ СМЕ ЕДНО! 

Защото сме души! Защото живеем в Бога. 

Защото се обичаме! 
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ХVІІІ. ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ! 

 

„Тоя път – ще победим!“ 

Учителя 

 

Идва новата Пролет! Идва великата Пролет! 

Идва Божествената Пролет! 

Идва тази необикновена, Космична Пролет, която човешката душа 

очаква, за която човешката душа жадува от хиляди, от десетки хиляди, 

от милиони години. 

Пролет за душите, пролет за сърцата, пролет за умовете! 

Вечната, Божествената, всемогъщата Пролет, която ще стопи 

ледовете на омразата, ще строши оковите на робството, ще прогони 

тъмнината на безвремието, ще направи всички хора на земята братя и 

сестри. 

 

„Тоя път – ще победим!“ 

 

Ще победи доброто! Ще победи Истината! Ще победи Любовта! 

Късно са се родили тези, които мислят занапред да вършат зло“ – каза 

пак Учителя. Да! Мина времето на злото – на тъмнината, на 

жестокостта, на насилието и робството, на омразата и 

братоубийството! 

 

Ние присъстваме на последните издихания на злото! 

 

Нека никой не мисли, че на злото са останали много сили, че на 

злото е останало много време да живее: 

Двехилядната година е неговият край! 
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Будни души от всички краища на земята, от всички раси и 

народи, гответе се да посрещнете Великото, което идва! 

Този път то не ще бъде разпънато на кръста! 

Този път то не ще бъде изгорено на кладите на лъже 

християнското лицемерие. 

Този път тъмнината няма да обгърне, да задуши, да загаси 

светилниците на Доброто и на Любовта! 

Ний минахме по пътя на страданието! 

Ний минахме по пътя на кръста! 

Ний минахме по пътя на Христа! 

По всички пътища на Европа – от Константинопол до 

Атлантическия океан – сме живи изгаряни за великата Истина, за 

великата Любов, за Доброто, за истинската свобода, за истинската 

човещина. 

По цялата земя се е ширило и тържествало злото, но близък, много 

близък е вече неговият край: 

края на омразата, края на жестокостта, края на братоубийството, 

края на безумието човешко. 

Днес няма сила в света, която може да победи Доброто! 

Минаха вече ония времена! 

 

Идва всечовешкото Братство! 

Идва всечовешкото Единство! 

Идва Великата Любов, която единствена ще преобрази човека в 

света, която ще премахне границите между народите, която ще заличи 

завинаги от човешкия речник думата враг, която ще донесе истинска 

свобода, истинска човещина, истински живот за всички хора на земята! 

Още малко остава! 
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Преди да издъхне окончателно, световното зло ще се разрази в 

своята последна, яростна, предсмъртна битка… 

И това ще мине! – То ще бъде неговият край! 

Честита пролет! – Идва Великата Пролет! 

 

Март, 1971. 
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ХІХ. ВЕЛИКАТА ПРОЛЕТ 

 

Всеки, който се е опитал да живее 

само за себе си, е свършвал 

катастрофално. Всички страдания в 

света произтичат от това, че хората 

искат да живеят само за себе си. 

Всеки народ, който търси правото 

само за себе си, греши. Когато всички 

народи се кооперират, те вървят в 

Божествения ред на нещата. 

Всички народи трябва да се обединят 

и да заживеят братски помежду си. Има 

едно Отечество, за което трябва да се 

живее. Човек е дошъл на земята да стане 

гражданин на Божието Царство, на което 

всички царства и държави са клончета.  

Молете се за обединението на 

Европа! 

Учителя 

 

Великата пролет за човечеството идва с велики дела – велики 

мисли, велики чувства, велики идеали, велики стремежи. 

Тя идва с Любовта! Тя идва с Единството! 

Тя идва с Разумността! 

Днес светлите Сили работят за разрешаването на един велик 

въпрос – да се изведе човечеството из хаоса, в който се намира. Да 

тръгне по пътя на Братството, на Единството, на Любовта. Да се сложи 

край на омразата, на разединението, на егоизма. 
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В течение на стотици и хиляди години от Европа, главно 

произтичаха подтиците за големите световни конфликти, за 

братоубийствените войни – за дележа на света. Все още Европа е ядката 

на света, главата на човечеството, от която трябва да дойде разумния 

подтик, както досега е идвал потика на безумието, на разединението, 

на разрушението. 

Затова Учителя казва да се молим – да работим за обединението 

на Европа. 

За да пресъхне извора на злото! 

За да тръгне цялото човечество по пътя към обединението. 

За да дойдат мира, любовта, свободата. 

Съдбоносни дни, съдбоносни часове, съдбоносни мигове за 

човечеството!... 

 

Накъде ще натежат везните? 

Всяка човешка личност -всяка човешка мисъл, всяко човешко 

желанието имат значение. Може би именно ти си – твоята мисъл, 

твоята воля – които ще дадат превес на едната или на другата страна: 

на доброто или на злото…  

Когато светлите Небесни Сили работят за разрешението на един 

велик въпрос, отнасящ се до съдбата на човечеството, никое човешко 

съзнание не е без значение. Ний, хората, не можем да оставаме 

безучастни, не може, не трябва да очакваме всичко на готово. Нашите 

мисли, нашите желания, нашите стремежи са фактори в живота, в 

света. 

Всяка пробудена човешка душа трябва да вземе участие, да 

присъедини своите сили – да стане проводник на Божествените идеи 

и сили, които идват да обновят света. 

Да се обедини Европа! 
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Дръжте тази мисъл в съзнанието си! 

Тук е ключът към новото, към доброто, към мира, към свободата, 

към общото добруване. 

Да се приближат, да си подадат ръка враждуващите досега 

крайности. Да се направят необходимите жертви, отстъпки и от двете 

страни – без което е абсолютно невъзможно истинско, трайно и 

плодотворно разбирателство. За да изчезнат насилието, разделението, 

подозрението, робството подготовката и възможността за нови войни. 

За да заживеем всичките едно общо, велико и свято Отечество – 

новата земя, обединената земя, възкръсналата за нов живот земя! Това, 

което се иска, това, което се желае, това за което се мисли – става! 

Мислете за обединението на Европа! 

За да дойде то естествено и свободно, по пътя на съзнанието, по 

пътя на доброто, а не – под натиска и пред заплахата на една страшна 

идваща катастрофа. 

Защото самото то ще разреши, правилно и окончателно, всички 

„нерешими“ досега въпроси и противоречия между европейските 

народи. Всяко пробудено съзнание да даде своя принос! 

Да направим това, което от нас се иска, да направим това, което 

ний можем, с пълна вяра в доброто, без съмнение и колебание. А това, 

което ний, хората, не можем, ще бъде направено от Силите, които стоят 

високо над нас и над всичко земно! 

И тогава, навред в света, ще прозвучи Марша на Светлите Сили! 

Честита Великата Пролет! 

Март, 1972. 
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ХХ. КЪМ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА! 

 

Друг път няма! 

Всеки друг път води към тъмното, жестокото, братоубийствено и 

разрушително минало – към кръвопролития, насилия и разрушения. 

Един единствен път остава, един единствен път има за европейските 

народи към мир, истинско благоденствие, към истинска култура и 

свобода – това е пътя към Обединена Европа, към Европейски 

съединени държави, към Общоевропейска Федерация. Името не е 

важно, важно е съдържанието. А то трябва да бъде съдържание на 

свобода, на истинска човещина, на истинска разумност. 

Някои ще кажат, че при съвременната политическа обстановка 

това е нещо много трудно. Някои ще кажат, че то е невъзможно. 

Възможното и невъзможното са в ръцете на хората. От нас, от хората, 

зависи – да се мразим, да се убиваме и да разрушаваме, или – да си 

подадем братски ръка, да си помагаме, да заживеем в мир и любов. 

Нима не е възможно да престанем да мразим, да подозираме, да 

враждуваме с другите народи, каквито и да бъдат те? Нима не е 

възможно да престанем да мислим, да говорим и да пишем с омраза, с 

подозрение към другите? 

Как е възможно един народ от просветени, културни хора, народ 

с мощен дух и големи заложби – германският народ – да тръгне след 

един полудял водач, който заведе и него и хвърли цялото човечество в 

страшната, всеунищожителна касапница на втората световна война? 

Ако народите досега са се подчинявали на зова на безумието, защо сега 

да се не вслушат в гласа на разума? Защо безумието – 

братоубийството, омразата, разделението, разрушението, 

произтичащи от слепия, безразсъден и водещ към катастрофи егоизъм 

– да са възможни, а разумността – единението, мира, разумността, 
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братската обич и взаимопомощ между хората и народите да не са 

възможни? 

И какво чакаме още? Трета световна война ли? Знаят ли хората, 

знаят ли управляващите, знаят ли водачите на народи – при 

съвременното състояние на всеунищожителната бойна техника, как ще 

излезем из нея? Нима човечеството трябва да оредее – да се намали 

наполовина или да остане само една трета, та едва тогава да поумнее? 

Сред съсипните на днешната култура ли само ще се отворят очите ни, 

за да видим къде е правият път за човечеството? 

Какво ни пречи да видим и да тръгнем още сега по този прав, по 

този спасителен пьт? – Различните мирогледи, различните 

обществени строеве? Реалните противоречиви интереси на отделните 

народи и държави? – Не, не, и не! Единствено слепият, безразсъдният 

и безумен човешки егоизъм, който все още владее умовете и диктува 

постъпките на водачите на народите – единствено той пречи на 

народите да си подадат взаимно, искрено и безрезервно ръка. Глупави 

са, безумни са тия водачи, които мислят, че водейки народите си по 

пътя на националния егоизъм, с това те ще спечелят нещо? – Какво ще 

спечелят? – Ще спечелят смърт и разрушение! 

Злото иде от злите мисли – от злите хора. 

Доброто иде от добрите мисли – от добрите хора. 

Не трябва ли да бъдат вързани – т. е. да бъдат обезвредени, да 

бъдат поставени в невъзможност да вършат зло тия, които с леко сърце 

биха хвърлили Европа и света в нова, още по-страшна, още по-жестока 

и по-разрушителна трета световна война? 

Защо народите вървят след водачи, които ги водят към бездната? 

И защо да не се вземат мерки навреме, докато не е станало късно ю? 

Нима забравихме миналите, преживените ужаси? 
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Но идва краят на злото! Един мощен глас се надига по всички 

части на света – гласът на всички, които желаят доброто, гласът на 

добрите, на разумните хора, този глас ще прозвучи с непобедима сила: 

С т и г а ! 

Стига братоубийство, стига кръвопролития, стига разрушения, 

стига насилия и робство, стига омраза и разделение!  

Стига сляп, безразсъден и безумен, водещ към катастрофи 

егоизъм! 

Който се противи на този глас на разума, ще бъде отхвърлен, ще 

бъде обезвреден, ще се отнеме силата му, властта му. 

Народи на Европа, народи на цялата земя, не позволявайте 

безумци да ви управляват, безумци да ви водят към бездната на 

всеунищожението. Дайте път на разума, дайте път на човещината, на 

доброто, на свободата. Дайте път на Любовта!  

Трябва да бъдат неутрализирани, трябва да бъдат обезвредени 

разрушителните сили – адските сили на разединението, жестокостта, 

насилието, на лъжата и омразата.  

Но как ще стане това? 

Нима докато царува правото на силния, може да има мир в света? 

Нима докато царува неправдата, може да се постигне обединение на 

Европа, като първа стъпка към обединението на света? Нима докато не 

се изправят извършените грешки – несправедливости, насилия – във 

взаимоотношенията на народите, може да се живее в мир и братска 

хармония? 

Не трябва да се лъжем! 

Обединена Европа може да почива само върху правдата, свободата 

и равенството между народите, а не върху неправдата, насилието и 

лъжата. 
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Великата задача иска велики жертви. Обединението на Европа 

няма да дойде, докато всеки народ мисли егоистично само за себе си. 

Ново съзнание трябва да се роди в човешките умове – съзнанието за 

единството на живота, за единството на интересите, за единството на 

идеала, към който трябва да се стремим и който трябва да реализираме: 

Обединена Европа, Съединени европейски държави, Европейска 

федерация, в една или друга форма, като първа стъпка към 

обединението на света. 

За това са необходими жертви, истински жертви пред величието 

и в името на поставената цел, а не търговски пазарлъци и стремеж към 

надхитряне. Чрез тия жертви могъщият човешки дух ще направи 

„невъзможното“ – възможно. 

Всъщност, какво трябва да пожертваме ние, какво трябва да 

пожертват народите, за да стане възможно обединението на Европа и 

света? – Те трябва да пожертват туй, което винаги е било извора на 

техните страдания, извора на всички злини в техния досегашен живот 

– те трябва да пожертват националния егоизъм, който винаги досега ги 

е подтиквал към омраза, войни и разрушения, който отнема голяма 

част от националния доход и от националните енергии за целите на 

разрушението и това, разбира се, за сметка на недоимъка и мизерията 

на широките народни слоеве. 

Трябва да се откажем от това, което ни разделя, трябва да се 

приближим. Трябва да се откажем от всяко насилие на един народ 

върху друг, от всяко ограничение. Трябва да отхвърлим „правото на 

силния“. Нека, в границите на Свободна обединена Европа всеки 

отделен народ се управлява напълно свободно – сам да избира 

политико-обществения строй на своя живот, на своето развитие. 

Никакво насилие, никакво принуждение, никакво ограничение! 

Държавен или частен капитализъм, социализъм от всякакъв вид, 
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съобразно националните особености и степента на развитието – всеки 

народ сам свободно да решава и избира формите на своя обществен, 

стопански и духовен живот. 

Възможно е това в една обединена Европа, без митнически и 

паспортни бариери, в която всеки народ не мисли, не се стреми да 

налага това или онова на другите. В едно свободно съревнование, в 

едно свободно състезание между отделните народи, без насилие, без 

войни, без налагане от която и да било страна, в края на краищата ще 

вземе надмощие по мирен, безболезнен начин, тая форма на 

управление и тоя политико-обществен строй, които дават най-големи 

резултати за всеобщото благоденствие, които дават най-голяма 

свобода, най-пълни възможности за проява на човешката 

индивидуалност и на творческите сили на даден народ, и които най-

добре съответстват на неговия национален характер. 

Защото народите не са глина, от която да се правят еднакви по вид 

и по форма тухли. Всеки народ представлява една отделна духовна 

самобитност, със свои собствени възможности, национален характер и 

особености, и затова трябва да се остави свободно да се развива, без 

упражняване на каквото и да било насилие върху него. Само върху този 

принцип може да се постигне мир в обединение на Европа и на света. 

Само при тези условия може да се сложи край на войните и начало на 

истинско, всеобщо благоденствие и на истинска свобода. Не се ли 

приеме този принцип, не се ли ръководим от него в мислите си и в 

постъпките си, всякакви усилия и всякакви опити за постигане на 

колективна сигурност и за мир в Европа и в света, ще бъдат 

палиативни. 

От друга страна, безспорно е, че светът – целият свят – се движи 

към социализъм. Не само страните от социалистическия блок, но също 

така почти всички арабски страни, Индия, Бангладеш, голямо число от 
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новообразуваните африкански държави, някои държави от Латинска 

Америка, заявяват, че ще изграждат социализъм. В Швеция, Дания, 

Зап. Германия, Англия, управляват социалисти. Във Франция, Италия 

има мощни комунистически и социалистически партии. Светът се 

движи към социализъм. Това е безспорно. „Религията на труда“ ще 

вземе надмощие, ще завладее света. Въпросът е как да дойде този 

социализъм – по пътя на насилието и кръвопролитието ли, или по 

пътя на разума – по пътя на мирното и спокойно развитие. Много 

страни вече се определиха – те изграждат социализъм по мирен начин, 

без кървави революции, без главоломни политико-стопански 

сътресения. Защо да не се откажем занапред от употребата на 

насилието, от употребата на оръжието, от кървавите жертви и огромни 

разрушения при промяна на обществения строй? Защо да не се 

откажем, изобщо, от всяко насилие? 

Социализмът трябва да се равнява в своя ход напред към високия 

идеал. Социализъм – това трябва да означава преди всичко СВОБОДА! 

Трябва да се отхвърли всяка омраза, всяка лъжа, всяко физическо и 

психическо насилие върху отделния човек или върху народите. Това 

значи социализъм. 

Свобода навсякъде и във всичко! Свобода на отделните народи. 

Свобода на отделната личност. Свобода на словото, на печата, на 

убежденията и вярванията. Свобода на труда. Свобода на обществената, 

идейната и стопанската дейност. Свободен социализъм, свободен, 

мирен, ненасилствен комунизъм! 

Няма друг път към мира и сигурността. Няма друг път към 

обединението на Европа и света. Няма друг път към разумен живот. 

Няма друг път за избягване на надвисналата над Европа и над целия 

свят опасност от трета, всеразрушителна и всеунищожителна война. 

Нека разумът преодолее! 
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Иначе – страшна е съдбата на човечеството! 

Пълна свобода на народите и на индивида – като първо и 

абсолютно необходимо условие за мир и за обединение на Европа, 

което ще бъде първата и необходима стъпка към обединението на света 

и към всеобщия мир. 

Обединена Европа – Европейски Съединени държави, в които 

всички народи и всеки човек са свободни, Европа без митнически и 

паспортни граници, без въоръжение и взаимна омраза, подозрения и 

ежби – ето целта, към която трябва да се стремим, ето задачата, 

разрешението на която днес се налага на всички европейски народи и 

за чието разрешение всички разумни и добри хора трябва да работят 

всеотдайно и безкористно. 

С. Калименов 
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ХХІ. ИЗЛЪЧВАЙ ЛЮБОВ! 

 

Любовта иде от Слънцето! 

Любовта идва от милиардите Слънца – Любовта иде от Бога!  

Ти си син на Бога! Ти си дете на Бога!  

Ти си дете на Слънцето – на милиардите Слънца!  

Ти си едно с Бога! 

И ето: твоята съдба, твоето предназначение, твоето бъдеще е: да 

станеш като Слънцето, да станеш като Бога! 

Да излъчваш топлина и светлина: да излъчваш Любов!  

Това именно, това и нищо друго, е твоята бъдеща съдба.  

Да израстеш, да засияеш, да се превърнеш в светъл Дух, да 

надмогнеш земните окови. 

Да заживееш във Вечността! Да придобиеш Безкрайността! 

Бедний човече, родом тук, в ограничителните земни условия!  

Бедиий човече, скован, хипнотизиран тук от земната Цирцея – 

заживял със съзнанието за твоята тленност, за твоето ограничение, за 

твоето нищожество! 

Бедний човече – отровен, излъган, заблуден от твоята „наука“ – че 

си нещо като еднодневка, нещо като сапунен мехур в този живот: нещо 

като нищо. 

Ако ти би знаел, ако ти би прозрял безкрайната красота, 

безкрайното величие, безкрайната всеобхватност на твоята душа, на 

твоя Дух! 

Ако ти би прозрял само за миг, ако пред тебе се отвореха само за 

миг вратите на Вечността и Безкрайността, които те очакват – които са 

твоята съдба, твоето бъдеще, твоето нетленно и неотемлимо наследство 

от твоя Баща – Бога! Ако ти би знаел, ако ти би прозрял! 
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Знае ли малкото семенце, че му предстои да стане едно разкошно 

растение, едно прекрасно цвете, едно величествено дърво? Знае ли 

житното зърно, че утре ще изхрани цял свят? Знае ли малката 

дъждовна капка, че утре, съединена със своите сестри, ще се превърне 

в океан?  

Та това си ти, бедний човече, пред когото утре ще се разтворят 

всички граници, пред когото ще паднат всички ограничителни 

условия, на когото ще израстнат крила – да лети в Безкрайността! 

Ти си Дух, а не тяло! 

Ти си безсмъртен син на твоя безсмъртен Баща! 

Ти си едно с Вечността и Безкрайността! 

Ти си едно с Бога! 

Ти няма нивга да умреш! 

Човек – това е нещо безкрайно велико! 

 

Но колко работа те чака, за да достигнеш, да реализираш, да 

проявиш своето истинско величие, своята истинска красота – да 

придобиеш своето истинско богатство! 

Колко усилия, колко време, колко опитности те очакват по пътя на 

твоя вечен, непрестанен възход! 

И – ще прибавим, не ще замълчим – колко разочарования, колко 

временни неуспехи, колко заблуждения, лутания, колко страдания ще 

те съпътстват в живота!  

Ти не трябва да се страхуваш от всичко това. 

Всичко това не може да те спъне, да те спре в твоя възход. 

Напротив – това са стъпала: може би трудни, понякога мъчителни, но 

които със сигурност те водят по светлата нагорна пътека – към 

съвършенство, към безсмъртие, към вечен живот. 
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И ето – ти трябва да чуеш, ти трябва да узнаеш великата истина: 

еликсирът на живота, еликсирът на безсмъртието, еликсирът на 

вечната младост е скрит във въздуха. 

Еликсирът на живота е скрит във водата. 

Еликсирът на живота е скрит в храната – в хляба и плодовете.  

Еликсирът на живота е скрит в слънчевата светлина! 

Ти трябва да научиш, ти трябва да овладееш изкуството да го 

извличаш от тях. 

Ти трябва да се научиш да вземаш това, което ти е дадено, което е 

вложено в заобикалящата те среда, което ти е подарено от Бога. 

И ето: Небето днес ти дава ключа, свещения и скъпоценен ключ 

към безсмъртието, към вечния живот, към вечната младост, към 

съвършенството, към небесното царство – към Бога. 

Приеми го с готовност, с радост и благодарност. 

Приеми го с чисти ръце – с чиста душа и с чисто сърце. 

Приеми го като най-скъпото, нетленно Съкровище, като безценен 

дар от Бога, какъвто той наистина е: ключът към безсмъртието – това е 

Любовта! 

Ключът към съвършенството, към вечния живот, е Любовта. 

Ключът към Царството на Бога, към Небесното Царство, към 

Вечността и Безкрайността, е Любовта! 

Ти трябва да се научиш да обичаш, ти трябва да станеш проводник 

на Любовта, ти трябва да излъчваш Любов!  

Тази Любов, която е магичната Сила, чрез която именно ти ще 

възприемеш еликсира на безсмъртието от въздуха, от водата, от хляба 

и плодовете, от слънчевата светлина – като ги обикнеш! 

Тази Любов, която ще те превърне в ангел! 

Затуй приеми Любовта на Бога! 
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Приеми я в душата си, в сърцето си, приеми я с ума си и с волята 

си: приеми я от въздуха, от светлината, от водата, от хляба и от 

плодовете. Тя е там – вътре в тях! 

В тях е Божият Живот, Божията Сила, Божието всемогъщество!  

В тях е Бог! 

Стани проводник на Божията Любов! 

Всичко живо, всичко съществуващо очаква твоята Любов – очаква 

да проявиш Божията Любов! 

Излъчвай Любов! 

Влез в света на Любовта! 

Създай около себе си свят на Любовта! 

Превърни цялата земя, целия свят в свят на Любовта! 

Това ще стане като станеш проводник на Божията Любов! 

Това ще стане, като започнеш да излъчваш Любов!  

Излъчвай Любов!... 
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ХХІІ. БЕЗ СТРАХ! 

 

Когато ти служиш на Бога, 

когато ти служиш на доброто и на Любовта, 

когато ти служиш на Истината, на Правдата и на Красотата, 

отхвърли всеки страх, всяко съмнение, всяко колебание, от душата си, 

от сърцето си, от ума си. 

Когато ти служиш на Бога, друг е, който ще мисли за теб: за твоята 

сигурност, за твоето право, за твоите нужди, за твоя живот. 

Когато ти служиш на Бога, знай, че ти не си сам. 

Че никога не ще останеш сам – никога не ще бъдеш изоставен. 

Велики, могъщи, неземни светли Сили стоят над тебе. 

Имай вяра, имай упование, имай безгранично доверие в тях: 

те няма да те изоставят! 

Когато ти служиш на Бога, нищо, абсолютно нищо не може, не 

трябва да бъде страшно за теб. 

Целият ад да излезе срещу тебе, ти не ще се поколебаеш: 

светлината, която ти носиш в себе си, е по-силна от всякакво зло. 

Когато това се наложи, ти ще отхвърлиш всичко, ще изоставиш 

всичко – всичко земно, всичко човешко, лично, и ще свършиш Божията 

работа! 

Първо Божията работа ще свършиш, и тогава ще мислиш за своята 

лична, частна работа. 

Когато това се наложи, ти няма да се поколебаеш пред нищо: и 

живота си с радост можеш да дадеш за Божието Дело! 

И наистина, от какво има да се плашиш? 

Защо, от кого и за какво има да трепериш? 

Кои са тези сили, видими и невидими, човешки и адски, които 

биха могли да угасят светлината на Божията искра в теб? 
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Кое е това, което може да те плаши – пред лицето на Бога, пред 

Небесата, които денем и нощем сияят над теб? 

Не си ли ти служител на Великото, на безкрайно могъщото – на 

Любовта? 

Кои страдания, изпитания, лишения, не могат да бъдат приети, 

понесени, изнесени с радост от Любовта?  

Когато тази безкрайна сила е в сърцето ти,  

когато тази непоколебима вяра е  в душата ти,  

когато образът на Христа е пред очите ти,  

какво страшно може да има за теб? 

Смело, свободно разбивай, разкъсвай всички земни окови: 

отхвърли страха за утрешния ден – ти няма да умреш от глад! 

Отхвърли страха от човешката неправда и насилие: с теб няма да се 

случи нищо повече от това, което ти е определено: „Хиляда ще паднат 

от страната ти, и десет хиляди от дясно на теб, но при тебе няма да се 

приближи“. 

Отхвърли страха от общественото мнение, от неразбирането, от 

преследването, от клеветата – от човешката глупост. Няма истински 

Божи служител, неувенчан с трънен венец. А нима Божията десница не 

е винаги над тебе? 

И нима ти не си готов да приемеш и да посрещнеш всичко? 

Всякакви страдания, лишения, бедност, хули, клевета, предателство, 

измяна – всичко с радост ще посрещнеш ти. Толкова голямо, толкова 

светло, толкова топло е слънцето, което грее в душата ти, че нищо 

земно не може да го помрачи. 

Без страх! Без какъвто и да било страх!  

От каквото и да било, от когото и да било!  

Няма сила, по-голяма от Божията Сила!  

Няма истина, по-светла от Божията Истина!  
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Няма правда, по-висока от Божията Правда!  

Знай, че си отива вече царството на злото.  

Знай, че тъмните сили вече бягат и чезнат като сенките на нощта 

пред светлите лъчи на утрото. 

Знай, че Той, сам Той, Великият, Вечният, Всемогъщият, иде: да 

постави всяко нещо на мястото му. 

Да изпълни със светлина и красота света – нашия земен свят.  

Да възцари Доброто и Любовта! 

Без страх! 

От никого и от нищо!  

Ти си на всичко готов! 

Ти всичко можеш да приемеш и понесеш. 

Ти всичко можеш да дадеш – да се лишиш от всичко: 

в Бога – в неговата Любов, в неговата Правда, в неговата Истина, в 

служенето на Бога – ти имаш всичко! 

Без страх и без тъмнина! Напред в Любовта безгранична! 
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ХХІІІ. УЧИТЕЛЯ. 

 

Един народ има в света сред несъвършеното човечество – Божият 

народ. Този, който в материалната дреха съзнава своята душа и живее 

за Бога. 

Едно учение има в света за всички търсещи пътя към Бога: – 

Благовестието за Царството Божие и за синовното отношение на Бога 

към човека като Баща към син. 

Един Учител има в света, който ръководи тая свещена връзка, 

изявен в много форми – Истината на Бога. 

Никога светът не е бил сирак. Никога неговото съзнание не е било 

без фар, без посока към вечната Истина. Колкото времената, условията, 

историческите вътрешни кризи са по-големи, идеите в по-голяма 

борба, толкова личността, която поема по небесните закони 

учителстването, ръководството на космичното Божествено царство – е 

по-сюблимен образ за една връзка между Бога и целия свят. 

В сегашната най-кардинална епоха, сред израсналото и 

възмъжало човечество, живя, работи и представлява Божествената 

мисъл – УЧИТЕЛЯ ОТ СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА. 

Досега, в ранни епохи, идваха не веднъж силите на тоя свят в 

стълкновение с представителите на Божието благовестие. 

Днес борбата е в съзнанието на пробуденото човечество. По-

реална е тази борба между съзнанието на небесния човек и земния 

двойник. В сегашното историческо пепелище човешките души се 

принасят в изкупителна жертва, защото вече две хиляди години не 

приеха Учителя. Той идва много пъти. 

Днес е представен с целия си Божествен спектър. Това е най– 

пълното изявление на Учителя през цялата мирова история. Той дойде 
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да свърже живота от неговото проявление до последното му 

обожествяване. 

Любовта му е живота на света. А Истината е слънчевия му метод, 

с който работи в съзнанието на цялото видимо и невидимо Битие. В 

неговия образ лъха хармонията на космичаата красота. Неговата мисъл 

спасява света от разрушение, защото тя носи светлината на живота. 

В неговото Слово земната аура се пречиства и душата на човека 

живее в лекота и мекота.  

Между космичните сложни тайни за обожествяване на 

човечеството, Той раздробява Божествените тайни на просени зрънца, 

за да бъде погълнато от малките птички. 

Безпределно смирение! Слънчева красота! 

Учителя – това е небесна музика. При Него всичко земно се губи. 

Съзнанието диша Любовта на Бога. 

С мекото си Слово отвежда душата в света на примирението и 

добротата. Всичко при Него е виделина, поема за Рая, който 

човечеството търси. – И тоя Учител е днес на земята! В безмълвие 

отпраща злото от нас и ни влива живота на Истината. 

О! Ако човечеството би го приело, всичката земна лъжа би 

изчезнала, света би се обожествил. 

Божият народ единствен Го позна. Той тръгна след Него, както 

винаги, когато е бил на земята. 

В сегашната епоха Учителя присъства на своето възкресение. Две 

хиляди години съзнанието на хората бе в сянката на мрака. Не приели 

Словото, душите страдаха и страдат... 

Милиони духове се въплътиха в човешка форма, и сега по всички 

полета на земното човечество се борят със злото за едно: да се приеме 

Словото на Учителя. 
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Слънцето ще огрее всички съзнания. Мировата култура ще 

приеме Новото Учение. 

В общото безсилие – космичният човек ще падне при нозете на 

Учителя и ще чака изгрева на Слънцето. Това ще бъде Второто 

пришествие. 

Идването на Царството Божие отвътре, не отвън. 

Това ще бъде изгрева на съзнанието – новата култура. 

Има в света едно учение, което никога не овехтява. Учението за 

слънчевия живот, за първия рай. Има в света един народ – при който е 

пратен Слънчевия Учител. Синовете на тоя народ по цялата земя 

приеха Учителя и работят за новата епоха в света: Царството Божие на 

земята. 

Учителя е предтеча на приложение Божието учение в целия 

космичен свят. 

Това време дойде. Това време е сега! 
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ХХІV. ПЪТЯТ НА СЛОВОТО. 

 

Видях пътя на Словото. 

Това се случи през един ранен пролетен ден, 1924 година, след 

една от беседите, които Учителя държеше в Братския салон, находящ 

се на улица „Оборище“. Днес на мястото на салона е построена голяма 

жилищна кооперация. 

Беседата, която Учителя тоя ден държа, беше слънчева, топла, с 

възходящи енергии, какъвто беше тогавашния пролетен ден. Свърши 

се беседата към 11 часа и половина. По това време малък струнен 

оркестър от братя и сестри изпълняваше няколко музикални номера и 

песни от Учителя. 

Всички, в добро настроение от беседата, се обърнахме към 

оркестъра да слушаме музика. Прибрах стенограмите и моливите си и 

се обърнах и аз да слушам. Обаче едно особено, необикновено явление 

отклони вниманието ми от музиката. Какво видях? – Салонът беше 

пълен с множество големи и малки сини живи кълба  със синия цвят 

на Истината, който съм виждала няколко пъти. Този цвят не е нито 

ясно син, нито тъмносин, най-близък е до морскосиния, но все пак е 

особен. 

Кълбетата се движиха бързо, но величествено, като живи, 

съзнателни същества. Самите кълба се състояха от безброй малки, 

микроскопически частици, които също бяха в постоянно движение. 

Въпреки непрекъснатото движение на малките частици кълбата 

запазва своята форма. От синия цвят на кълбата в целия салон имаше 

някакво нежно, синьо сияние. Продължавам да следя плавното и 

красиво движение на кълбата. Наслаждавам се на красотата и си мисля: 

какво означават тия кълба? Едва си зададох въпроса и отговора беше 
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готов отвън и отвътре. Знайно е, че свидетелството на двама е вярно и 

истинно. 

Преди беседата кълбата не видях. Следователно, те са се оформили 

във време на беседата и се явиха накрая като мисъл-форми. Докато 

мисля така, отвътре ми се прави превод: Това са форми на по-главните 

мисли, от които Учителя каза в беседата. 

Следя движенията на кълбата: едно след друго достигнаха до 

стените на салона и, докато очаквах при удара си в стените да се пукнат 

и разпръснат на частици, останах приятно изненадана от начина, по 

който излязоха навън. Те проникнаха през стените без да се пукнат, 

без да се огънат или да се пръснат. Те излязоха навън цели, каквито 

бяха и по-рано. Както ги следях, не усетих как и погледът ми излезе 

заедно с тях. И аз сама не зная как стана това, че заедно със сините 

кълба, т. е. със Словото на Учителя и моят поглед проникна през една 

от стените на салона, а именно през северната, от дето проникнаха 

множеството кълба. Аз употребих думата „проникване“ вместо 

„излизане“, защото думите излизане и влизане подразбират минаване 

през някакъв отвор, като врата, прозорец и други. 

И така, аз можах да проследя пътя на Словото, дето кълбата се 

движеха плавно, тържествено в пространството, в своето царство в 

света на идеите, в идейния свят. Проследих донякъде само кълбата, 

докато те изчезнаха. Отново съм в салона, дето оркестърът 

продължаваше да свири. 

Писано на 11 май, 40 години от това прекрасно явление, което не 

е изгубило нито йота от своята живост, реалност, преснота и 

истинност. 

Паша Тодорова 
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ХХV. ПОСЛЕСЛОВИЕ. 

 

Както не може да се изчерпи с шепи океана, както не може да се 

преброят песъчинките на морския бряг, така също не можем да 

изчерпим, да изброим, да обхванем изцяло величието, красотата, 

безкрайната сложност, безкрайното разнообразие, пълната 

всеобхватност на Божественото Слово, дадено ни чрез Учителя, 

съдържащо се в стотиците томове на неговите беседи и лекции. 

Велико е времето, в което живеем! Щастливи са хората на 

настоящето, върху които се разлива тази безкрайна Божествена 

Светлина, това велико Божие благо. 

Пътят е намерен. Целта е посочена. Силите – средствата, методите, 

законите на новия живот са ни дадени. Всичко това ни се дава даром, 

така да се каже – наготово, защото: „Тези идеи които излагам в 

беседите и лекциите, вие и сами можете да ги намерите. Но за всяка 

идея трябва да работите 25 хиляди години, за да я намерите... Тогава 

колко години ви трябват, за да намерите идеите, които са само в една 

беседа?“  

Велико е благото, Божественото благо, което се излива над всеки 

от нас, над българския народ, над цялото човечество, чрез Словото на 

Учителя. 

От нас се иска, на нас ни остава само едно: да приемем! 

Да приемем с цялата си душа, с цялото си сърце, с целия си ум, с 

радост и благодарност най-новото откровение на Бога – светлината, 

силата, живота, радостта, величието, безкрайното богатство, което носи 

със себе си ТРЕТИЯТ ЗАВЕТ – третото изявление на Бога на земята, 

което днес става чрез Словото, донесено ни от Учителя и изпълващо 

вече цялата земя. 
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Няма да остане човешка душа, в която част на земното кълбо да се 

намира, на чиито двери Божественото Слово да не почука, да не 

проговори, да не призове: 

– Ставайте, защото дойде краят на тъмната нощ!  

– Ставайте, защото Светлината вече озари цялата земя!  

– Ставайте, защото скоро ще изгрее великото Слънце на живота.  

– Приемете с готовност, с радост и благодарност, с чисто сърце и 

отворена душа благото, което ви се дава, което Небето излива над вас. 

БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО ВЕЧЕ ИЗПЪЛНИ СВЕТА! 

Тези, очите на които се отвориха, видяха нагледно процеса – 

външния, физическия процес, чрез който стана това: сините кълба, 

мисъл-формите на Божественото Слово – се разнасят, обгръщат, 

изпълват света. 

Днес никой човек, никой ум, никое съзнание не може да се 

освободи, да избяга, да се скрие, да се противи на силата на 

Божественото Слово. 

То идва не отвън, а отвътре! Ражда се в душата, в сърцето, в ума 

на човека! 

ТАКА ДНЕС ХРИСТОС ИДВА ВТОРИ ПЪТ НА ЗЕМЯТА! 

Ражда се в душите и в сърцата на хората... 

Ражда се като Любов, ражда се като Мъдрост, ражда се като велика 

Божествена Истина. 

Навсякъде по света, сред всички народи, на първо място сред 

младежта, този процес е в пълния си разгар; след дълго лутане, 

увлечения, тичане след призраци, служене на лъжливи божества – 

душите, сърцата и умовете на хората се пробуждат, отхвърлят старото, 

отхвърлят лъжата, безверието, и възприемат Истината, възприемат 

Любовта. 

За лъжата няма вече място в света! 
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За насилието няма вече място в света! 

За омразата няма вече място в света! 

За братоубийството няма вече място в света!  

Пробудената човешка душа, озареният от Божествената Светлина 

човешки ум, пламналото в Божията Любов човешко сърце, ще ги 

погребат. 

Новото вече навсякъде си пробива път! 

Нищо няма да го спре, нищо не ще го ограничи, нищо не ще го 

отклони и унищожи. 

Огънят на великата Любов ще претвори всичко в света!  

Защото няма друга сила, която може да стори това. 

И този велик, могъщ, всесилен Божествен Огън на Любовта, който 

вече гори, засега в сърцата и в душите на малцина, расте и се засилва, 

ще расте и ще се засилва, докато обгърне цялата земя. 

Целият свят, всички души трябва да загорят и ще загорят в огъня 

на великата Любов! 

На нас, българите, както и на всички хора на земята, ни остава 

само едно: да приемем и – ДА ПРИЛОЖИМ! 

 

 

 

 

 


