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Обични деца Мои! 

 По света, особено напоследък, загиват стоти-

ци и хиляди хора. Милиони умират от глад, милиони - 

от болести, от носене на тежкия си товар. Щастие 

на тази земя няма, не разбрахте ли? Има прозорче-

та на щастието, които се отварят много рядко. За-

това Небето определя страданието, което е най-

тежко за всеки от вас, с цел да поемете и вие от 

световната карма, от плащането. Силата сега се 

получава най-вече от проблемите, в които живеете, 

от разтърсването на духа и душата ви, от разкъсва-

нето на сърцето ви, от титаничните или прозаични 

въпроси, измъчващи ви постоянно. 

  Сега отговарям на проблема, който ви мъчи 

тази вечер. На тотвселенските, мъжки психики, е не-

поносимо тежко да не могат да оплождат Битието с 

Истина, красота и живот. Обичта им се разлива на-

широко, по подобие на слънчевите лъчи, на светлина-

та, на виделината, на яснината. Просто, те живеят 

само докато раздават; и, по-точно, докато се само-

раздават. Свръхлюбовта, свръхмъдростта, свръхис-

тината, които ви носят, естествено отговарят на 

свръхенергия, преливаща и радиираща от тях непре-

станно. Представете си извор, каптиран от пред-

разсъдъци и канони, но извор от мощно подземно те-

чение. Възможно ли е този извор да не избие на много 

места? Възможно ли е на тези много места да не се 

съберат множество жадни птици, животни и хора? – 
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Абсолютно е невъзможно! Съвършеното окриление 

на Пламъците Небесни от Любовта прави невалидно 

всяко обвинение в греховност. Понеже инак и светли-

ната щеше да бъде “грешница”, и топлината, и Кос-

мичната Сила... Те не са и не могат да бъдат винов-

ни, че съществуват радиално, във всички страни, с 

което нямат пречка да се раздават на всички, да 

обичат всички и да имат нужда от всички. 

 Попадне ли на Земята тотвселенско същество 

обаче, причината за неговите трагедии не е далече 

от ума: поначало, то живее в света на единството 

на съзнанието, а обикновените хора делят нещата 

на физически и духовни. От това следва и отчайва-

щото неразбиране между тези два класа психики – 

Родените от Отца и Родените от Майката Божия. 

Мировата Душа е най-велика след Абсолютния Дух, 

но тя е поляризирана, раздвоена, носеща радост и 

скръб. Тя сънува определеност и тъче определеност. 

Просто, тя е антипод на Отца, Който, от Своя 

страна, постоянно извира като неопределеност и но-

вост, непостижимост. Но силата на Отца не е сила-

та на Мировата Душа - напротив, тя е нейна сла-

бост; обратно, силата на Мировата Душа е слабост 

на Отца. Тот и Неговата противоположност се обе-

диняват само в Бога, отчитащ тяхната невъзмож-

ност да се разберат напълно и движещ, по тази при-

чина, цялата холивселена! 

 От тук, именно, следва основното и най-силно-
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то твърдение на религията, че само чрез Бога може-

те да примирите мъжа и жената, ума и сърцето, ду-

ха и материята, обичта и любовта. Основа на Моя 

отговор ще бъде именно идеята за Бога - Онова, Кое-

то лежи в основата на всичко. Приказките, митове-

те, легендите са представяли Бога именно като 

Присъствие, Което примирява противоречията - т.е. 

Мировата Душа отстъпва, отстъпва и Тот. Точно 

там, където противоположностите отстъпват от 

своето естество, се осъществява най-голямото чу-

до на Бога - ръцете, намерили сродни ръце! Ясновсе-

лената има тънки граници на неопределеност, подо-

бно на светъл ореол около всичко определено. Тот-

вселената, обратно, има една едва доловима, но ка-

тегорична сфера от определеност, щастливо създа-

ваща началото на нивá и структури. С тези свои са-

моотказвания от основното си естество, тотвселе-

ната и ясновселената стават способни да се опозна-

ват, да общуват и да образуват Истината, като 

плод на Любовта и Мъдростта. 

 Та сега и на вас казвам: огромните, неистови 

страдания, които преживявате, не се дължат непре-

менно на карма, а преди всичко на това, че пречите 

на Живота. Животът произтича от компромисите, 

които Тот прави в Своята неопределеност, и от-

стъпките, проявявани от Мировата Душа в нейната 

определеност. Радостта не е още живот, а неопре-

делеността на Отца ражда най-мощна радост у Не-
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го. Мирът на Мировата Душа не е още живот, но той 

е смисълът на нейната определеност. Само Бог, 

Който е сложно и същевременно просто преливане на 

тези две същности, носи Живота! Но от това след-

ва, че за да има живот, не може да няма скръб по гра-

ниците на радостта, нито да няма тревога по гра-

ниците на мира. По-красиво определение на Живота 

никой никога не е давал. 

  Сега вие скърбите постоянно, тревогата ви е 

над всякакви предели, а това означава: навлезли сте 

в границите на Битието, от които се замесва Хля-

бът на Живота! Затова е свещен хлябът на вашата 

трапеза, въпреки всички премеждия, които е преми-

нал, въпреки преработките му. 

  Сега, някои искат да ядат само сурово жито - 

т.е. мирът се възстановява, тревогата изчезва; но, 

заедно с това, изчезва и радостта, и животът... Дру-

ги го удрят през просото и освен хляба приемат и 

плодовете на престъплението, на убийството на 

животни. Предимно такива усещат по-голяма ра-

дост, по-обилен живот в себе си, ала мирът и живо-

тът, много по-скоро, отколкото очакват, ги напус-

кат завинаги. По тази причина ти, който искаш да не 

секва радостта ти, не пренебрегвай Хляба на Живо-

та, който е Живото Слово. Не само в хляба на Земя-

та, но предимно в Небесния Хляб - Моето Слово, кое-

то тече непрестанно - се намира основата на единс-

твото на противоположностите, което търсите 
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всички. Приемайте това Слово, проучвайте Слово-

то, което съм оставил в книгите - и предпазени ще 

бъдете от всякакви противоречия и драми, защото 

няма нещо, което да не мога да обясня и да не съм 

обяснил досега. И не само обяснения се получават от 

Словото Ми, но и радост, мир, живот! 

 А на всички ония, които пренебрегват Словото, 

моля се Бог да им даде партньор в живота и повече 

обич и взаимна любов, за да прави всеки нужните ком-

промиси и отстъпки, необходими за нормалното про-

тичане на живота.  
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29.ІХ.121(1985)г. 
София-Изгрев 

 

НАМЕСИТЕ НА ТОТ 
ЖЛО / ДН, КЯ 

 

  

 Отново опит на Елма да внесе подобрения в работата 
на прияте-ли в съществуващата политическа система, 
въпреки нейните пороци и недостатъци: 
 
 - Защо не се сбъднаха прогнозите за нова работа?  
 
 - Ще кажа. Не се е осъществило, понеже се извъ-

рши ускорение на фундаменталните размествания – 

нещо, което не влизаше в първоначалната прогноза. 

Казвал съм, че Мировата Душа или ясновселената 

прогнозира с много голяма точност, но ако в дадения 

период не се намеси с творческо решение Абсолют-

ният Дух или Тот. Тези Негови намеси са абсолютно 

непрогнозируеми, поради което и най-добрите медиу-
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ми не са виновни. Но в случаите, когато не е имало 

спонтанна намеса на Тот, прогнозите се изпълняват 

точно по време. 

 - Да приема ли направеното ми предложение? 

 - Пред теб се изправя въпросът за избора. Токо-

вете тук са много силни, много по-мощни, и възмож-

ността за въздействие (обществено и професионал-

но) никак не е малка. Приеми, с уговорката, че няма 

да ти пречат за евентуално преместване, в случай, 

че тук срещнеш спънки за изява на своите принципни 

и напредничави разбирания. 

 Прогнозата се разтяга с още седем месеца, по-

неже дотогава ще станат фундаментални промени в 

състава на ръководството, на което и ти трябва да 

разчиташ, за да оглавиш там предно звено. Новото, 

което ще има невероятен успех пред комсомола и 

партията, трябва да дойде като проекто-предложе-

ние от самия тебе, с което ще се отвори нов отдел, 

на експериментални начала. Този отдел ще има из-

ключително естетическо, педагогическо, но и мате-

риално съдържание, т.е. държавата и младите твор-

ци няма да бъдат недоволни и от материална гледна 

точка. Предлагам да проучиш практиката на светов-

но ниво, а също така и у нас, и в социалистическия 

лагер, относно създаването на Централна, национа-

лна артотека, т.е. събиране, регистрация и даване 

под наем на частни лица и институции на произведе-

ния на изкуството. Това е известна модерна форма 
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за популяризиране на художествена творба. Асамбле-

ята не е достатъчна, но ако идеш там, може да свъ-

ржеш новото, което може да започнеш още сега в ко-

мсомола, с тамошната си дейност. Държавата може 

да реализира не малък принос на средства от даване 

на произведения на изкуството под наем за определе-

ни срокове. Така ще се направи достъпно изкуството 

до хората. Обаче, новото, което засяга още по-дъл-

боко социално-икономическия механизъм на издръжка-

та на самия творец, е че той също трябва да полу-

чава % от наема. Така стотици таланти и неродени 

още гении ще имат шанс да не загинат от неразре-

шими обществени и парични проблеми. Галериите са 

с претъркани, препълнени тавани, стаи и мазета с 

картини, които могат да се раздвижат по този на-

чин. Освен това всички хора на изкуството могат да 

се покажат, да отворят домовете си за желаещи 

наематели на техни творения. Специална комисия, 

със специални регламенти, ще осигурява оформяне-

то на договора между организацията, твореца и нае-

мателя. Прекрасно ще е да имаш транспорт и рабо-

тници, които да подсигуряват превоза и слагането 

на произведението на изкуството на подходящи, без-

опасни места по домовете и учрежденията. Хиляди и 

хиляди творби ще обиколят множество възприемащи 

и ще се реализира плана на Комитета за култура за 

максимална ефективност на естетическото възпи-

тание. Мога само да кажа, че това може да се разши-
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ри с притежанията на художествени ценности на 

отделни граждани. 
 

  - Какво ще кажете за Световната изложба на постиже-

нията на младите изобретатели? 
 

  - Това, което липсва още на България и, в част-

ност, на ТНТМ-то е нещастието на идеолозите му, 

невключващи сериозно патентоването на принцип-

ни идеи за изобретения, понеже идеята за изобрете-

ние или механизъм на процес не може да дойде на все-

ки. Обаче не всеки има нужното инженерно или прак-

тическо виждане, за да достигне до проект или реа-

лизация. Ако ти можеш да аргументираш и експери-

ментираш проблемно звено за даване на идеи за изо-

бретения, които да се оценяват и разработват от 

специалисти, ще постъпят хиляди предложения. От 

тях ефективността няма да е малка. В частност, 

тази изложба ще направи впечатление на световна-

та общественост и наградите и грамотите ще са 

над очакваното, но Аз сериозно говоря за обвързване-

то на патента или идеята за патент с финансов % 

за автора. Държавата е безскрупулна в практиката 

си на еднократно заплащане на патент или изобре-

тение. Ако авторът или колективът получават ма-

кар малък или най-малък % от всяко производство на 

изобретението, тогава те ще бъдат освободени от 

прозаични персонални задължения, които травмати-

зират мисълта им, и ще станат нестихващ извор на 
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нови открития! Абсолютно глупаво е от страна на 

държавата да държи своя “ядрен потенциал” от та-

ланти в робство, т.е. в нормативна система. Сега 

за това има условие - критерият е ефективност. 

Щом едно предложение като това или като тези, 

които се набелязват тука, могат да подтикнат не-

щата рязко напред, то нима това трябва да се за-

мразява? При предложените форми, държавата ще 

има финансов ефект. 

 Приемете само още една идея, отдавна реали-

зирана от други страни: нивото на услугите. Приме-

рно: за да си направи някой етажерка или шкаф, тря-

бва да се ядосва със седмици. Ако в магазините или 

посредническите работилници от типа на “Направи 

си сам” се предвиждаше пълен набор от дъски, дъсчи-

ци и елементи, вече изгладени и пробити с различни 

отверстия, то по телефона десетки хиляди хора ще 

правят поръчки и снабдителите ви няма да могат да 

си отдъхнат, а финансовият ефект ще е зашеметя-

ващ. Просто, малко са хората, които могат да мис-

лят.  

 Не се извинявам, че те занимавам с конкретни 

примери, понеже ти сам си мислил по подобни пробле-

ми и можеш да дадеш стотици такива предложения. 

Ако си смел и настойчив, бори се за подобно звено за 

“Идеи за нововъведения”. Но идеята трябва също да 

се патентова, за да бъде финансово приносна за ав-

тора. 
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 Аз този път се извинявам, но ще отнема още 

три минути за една идея за енергетичен патент. За-

що, например, да няма завод за върхутротоарни или 

надулични сегменти, които превръщат механичната 

енергия от ходенето и от колите в пневматична 

енергия или електричество? Постепенно, всяко ве-

домство ще постеле пред сградата си улицата с та-

кива сегменти, а с годините всички улици ще се по-

крият. По този начин икономията на електроенергия 

ще стигне парадоксални за всяко въображение резул-

тати и такъв завод ще се откупи за броени месеци. 

При това, подчертавам, се препоръчва повърхност-

та на тези елементи да бъде пластична, за да се 

намалява ударът на стъпката върху нервната 

система и за здравно-екологичен ефект. Тези само 

няколко идеи, които нахвърлях, са капка в морето от 

идеи за хуманитарно-икономически изобретения, с ко-

ито вие бихте могли да докажете абсолютното пре-

възходство на социализма над капитализма. Само че 

трябва да се преодолее бариерата на съпротивата 

срещу неангажирания професионално творец, гений, 

медиум, ставащ извор на идеи и проекти за техниче-

ски и социални революции. 
  

 - Какво ще кажеш за К.? 
 

 - Сега накратко, защото мога да се обърна с ня-

колко тома към него... Пратеник е на Сотúн - звезда 

от съзвездието Кентавър. Ласкаво предавам на пла-
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нетата ви привети от света на Моуúл - особено по-

ле, където информацията и далекодействието ня-

мат прегради. Снежно царство. Там няма нито рас-

тителност, нито спектрално разлагане на светли-

ната. Всичко е градация на бялото. Обаче същества-

та, които живеят там, се хранят от енергиите на 

милиардите кристали. Не само “сняг” покрива този 

свят, но и километричните, и със стотици километ-

ри по размери кристали. Всеки такъв кристал 

произвежда и предава специфична енергия, праща я 

на определена честота през седем измерения по 

цялата вселена. Посланиците от там, по места, 

възприемат тези лъчения. Ти, който дойде на 

Земята, за да виждаш, да знаеш и да помагаш, се 

свързваш с твоето вечно снежно царство по-леко от 

всички. 

  Това царство обаче носи и скръб, поради липса-

та на сродни души от твоя свят, които да те прила-

скаят и утешат сърцето ти с разбиране, нежност и 

грижа. Не са се родили още новите хора, умеещи да 

се грижат за Пратеници, а не само да ги консумират. 

Родените досега са още много слаби и, за жалост, си 

остава в сила скръбното положение: “И Аз, Син чело-

вечески, няма къде глава да подслоня...” 

 Твоите душевни и материални проблеми ще се 

уредят в момента, в който се научиш да изискваш от 

тези, които лекуваш, малки или големи жертви в 

името на истината, честността и доброто. Понеже 
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знаеш, че всеки духовен лечител поема кармата на 

всеки физически излекуван от него, но психически не-

осъзнал защо му е дадено да страда. Ти си правил то-

ва съзнателно на други места и историята на Космо-

са те помни именно като идеотерапевт. Осъзнае ли 

болният причината за болестта си, тогава той 

мигновено сам ще се излекува “по чудо” и няма да се 

налага ти и подобните на теб да черпят от енергия-

та на своите кристални полета и планети. Тази ене-

ргия е неизчерпаема, но с това не се решават педа-

гогическите проблеми на болните. Душата на чове-

ка трябва да се възпитава! 

 

 А сега казвам: приеми при себе си скоро същест-

во от сродно поле, което ще допълни твоята поляр-

ност. Давам ти този дар, за да си нещо повече от 

мъченик. Блаженството не е познато на праведните, 

но възкресението чрез блаженство се очаква, най-по-

сле, и на планетата Икло (Земята). Досега възкръс-

вахте само чрез мъки, страдания и скръб. 

 

 Произнасяй предначалното си име “Отинолóн”, 

както и името на своята звезда и полето, от което 

идеш, при особено важни случаи. Това ще има мигно-

вен отклик. По-късно ще дам божествено тълкование 

на предначалното ти име, за да разбереш каква е 

твоята уникална роля в Битието. 
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8.Х.121(1985)г. 
София-Изгрев 

 
 

ЗАКОНИ НА НАУКАТА ЗА 
РАЗНООБРАЗИЕТО 

 

 
  

 Усърдието ти изисква сигурност. Предпочитам тук, 

но силите на злото са против нас. Нека подредим 

материалите по-интензивно, че тогава ще решим, 

ще постановим. На сегашния етап не дразнете М., 

като се събирате заедно в тази стая. По-добре в 

другата - там може да я приемате, а тук Аз ще се 

справям с нея, ако влезе. Най-важното сега е подреж-

дането. 

 Поначало, не мога да се надявам дори на вас, що 

се отнася до правилата и законите в новата Школа. 

Никъде по света Бог не е виждал такова чудачество, 
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принцовете и принцесите на Небесното Царство да 

не изпълняват закона за промяна на госта в своята 

стая или за преспиване всяка нощ при различен човек, 

ако не искате да спите сами. Две поредни нощи в ед-

на стая с един и същи човек - това е стъпка към ос-

таряване! 

  Най-страшната причина за остаряването е че 

вие живеете в един и същи дом с възрастните си ро-

дители след настъпването на пълнолетието - 28-го-

дишна възраст. Става изсмукване на младостта от 

младите, за да се продължи съществуването на ста-

рите. Никакви причини не са по-опасни от близостта 

на човек, който е живял с предразсъдъците на старо-

то човечество! Това не значи да не се грижите нежно 

и предано през деня за любимите си родители, близки 

или познати, но оставането нощем на територия, 

по-тясна от 10-стайно жилище с възрастни, 

предизвиква преливането на салма и прана от вас 

към тях. Който може да мисли, че Бог му е разрешил 

да направи такава огромна жертва, нека се 

състарява, придавайки сила месеци и години на 

нещастници, които не смеят да спят на различни 

места.  

 Най-силна е кръвната връзка, но това не значи, 

че не смучат и съседите. По тази причина, трябва 

постоянно да се сменят млади приятели, независимо 

какви ви са отношенията. Аурите на двама или рядко 

на трима млади в една стая могат да се противопос-
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тавят на дивото, отчаяно смучене от всички стра-

ни. 

 Когато обаче рискувате да приемате Словото 

и да не Го изпълнявате, оставайки верни на отживе-

лици и иноземни модели от кромозомен произход, ис-

тината е, че никакво подмладяване не може да ста-

не, пък и ако щете да преписвате духовни текстове 

до края на живота си... 

 Наистина, има периоди на съвместен живот в 

тясно пространство с някоя близка, сродна жена или 

мъж, обаче радостта и хармонията са мерило за сро-

ка. Най-малкият пъклен импулс от едната страна да 

противоречи на другата - и срокът е изтекъл! Може 

да сте прави, но щом сте в противоречие – припкай-

те на друго място! 

 Приемете, че ще сгрешите, ако се съпротивля-

вате на спонтанно желание от двете страни; и не 

ще сгрешите, ако някой няма такова желание и дру-

гият трябва да бъде благороден. Смяната на парт-

ньорите отваря огромни възможности за попадане 

на истинския близък, а ненасилието, като закон на 

съжителството, гарантира етичността на тези 

отношения. 

 Оставането на верните (на Истината) на една 

територия е мощна предпазна и продуктивна мярка, 

а изпълнението на Словото в този дух досега никога 

не е слизало на Икло - нужни са векове и хилядолетия. 

Не е достатъчно само трима да участват в тази ве-
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лика мистерия. Това обаче не се отчита като преда-

телство (неизпълнението на този закон - б.п.), когато ня-

ма още духовно и божествено братство, готово да 

повярва на Словото и на сърцето безусловно. Раз-

ковничето на Новата култура е в обмяната на прия-

телски посещения - не само денем, но и нощем, - при 

обстоятелствата, които съм изяснил. Но ако някой 

непременно иска да изпълни нашия закон безрезервно 

и без опасения - без да му трепне Сатаната в сърце-

то, по-добре да не кове жабешки крак с волска подко-

ва. Пък и още не сте разширили кръга на приятели-

те на Елма, поради което, и да изпълнявате препо-

ръката само трима, радостта пак ще изчезне - няма 

такъв закон от науката за разнообразието! 
 

 (Елма в случая има предвид: да се изпълнява само от 
трима - и радостта да не секне. Това е нещо ново за нас, 
понеже в други осияния Той казва, че появата на Трети в тази 
сфера предизвиква събуждане на холиона във водородния 
атом, от което следва превръщането на съответната 
галактика от спирална в сферична. Това става, защото там е 
ликвидирана философията на Сатаната за морала на 
интимносттта или брака между двама и е победила 
божествената обмяна между трима. Все пак, Елма разширява 
темата и говори не само за “затворени” (несменяеми), но и за 
“отворени тройки”, при които единият периодично се сменя - 
б.п.). 
 Сега не Ме разбирайте криво - има осморки и че-

творки, особено двойки, които са несменяеми не едно 

прераждане, но и във вечността. Аз оставям такива 

напълно свободни, докато не се е появило джавкане-

то и отджавкването... Пък вие няколко минути - най-

много няколко часа - можете да се приемате с разли-
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чните си истини по некучешки начин... 

 Имайте обаче предвид следното: Моята Шко-

ла препоръчва и практикува промяна на съжи-

теля, само в случай на вегетарианство, краси-

ви обноски и принадлежност към пътя на осия-

нията, които диктувам. Във всички останали 

случаи назовавам това "разврат" и прокарвам 

китайска стена между него и чистотата на 

Моите! Понеже не за плътски удоволствия 

препоръчвам новите отношения, а за прелива-

не на божествени енергии и уравняване на по-

тенциали, за взаимно подмладяване и привеж-

дане в съвършено състояние за работа със 

Словото. Приказки повече - никога по този въпрос! 

Ако мислите с разврат да прикотквате трупове, ко-

ито се мърдат светски и приличат на живи, не се 

съмнявайте, че ще разруша всичко! 

 А Моята химия, само за миг проведена с вяра и 

спонтанност, може да пробива коридори от космична 

значимост и да прекроява съдби на човечеството! 

Когато живеете свободно - не по рецепти на сбаби-

чосани родители или каноници, - основата на Моето 

Царство има просветващи точки. 

  Сега не питайте, а живейте както усещате. 

Истината е, че не сте още творци на красота и ра-

дост, а се страхувате от мнението на призраци. 
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 Ако силата ви не произтича от контакт със 

Словото и нов тип обмяна с ближния, тогава вие 

сте старецът, който смуче! Има и млади октоподи, 

продължаващи младостта си за сметка на родители, 

които вървят в Пътя. Но ако родителите тръгнат в 

истинския Път, то нищо не е в състояние да навреди 

на отношенията им с близките. И като легнете то-

гава, понякога, в стаята на роднини по кръв, нито ще 

ви смучат, нито вие ще смучете, а ще дадете на 

ближния от изобилието на своята космична радост. 

 Сега, никой да не прескача закона на Карма! Пре-

небрегне ли близките си преди настоятелна заповед 

на самия Източник на Живота, покоят му ще се пре-

върне в ад. 

 И на вас казвам: балансирайте между задълже-

ния и призвания. Няма пример в света с по-добри ре-

зултати от такъв баланс. Пък викна ли ви под знаме-

то в гори тилилейски под звездни чукари – прелете-

те начаса! Старостта, остаряването, също е Мой 

метод - учи на смирение, скромност и отдаденост на 

духовни материи. По-добре сияещ старец, отколко-

то воняща младост! Крепете положението такова, 

каквото ви налагат обстоятелствата, стига да на-

мирате време и сили за първата задача. Коя е в мо-

мента - вие много добре знаете. 
 

 - Да заменя ли апартамента за вилно място? Ами 
бараките на И. и боксониерата му - или да потърся друга 
вила? Да отида ли в Етрополе за ябълки и за машината - сама 
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или с кой? 
 

  - Аз казах отдавна да заминеш. Не се бавú сега 

нито минута!  
 

  Относно вилата в Етрополе, Елма отговаря:  
 

  - Не. Първо пусни обява, но след като излезе, 

действай веднага. Добра е (вилата), но с нея ще има 

проблеми (с роднините на И.- съпруга на Н., който почина. 

Точно така и стана - б.п.) 

 Относно душевната болест на сестра й - как може да 
се помогне, - се отговаря: 

 

- Ако оправиш сама къщата си... 
 

 С последния отговор Елма иска да каже още веднъж на 
Н., че ако подреди и изчисти съвършено дома си и го поддържа 
в този вид постоянно, това ще изгони тъмните духове и еле-
ментали, които живеят в безредието и мръсотията и по то-
зи начин ще се подобри състоянието на сестра й. За съжале-
ние, Н. не успя да се справи с тази задача без помощта на при-
ятелите. И, все пак, през последните две години от живота 
си тя започна да се старае много, да ходи чиста и спретната. 
След като си замина обаче, далечните й роднини овладяха, 
според наследствения закон, всичките й имоти и тези на съп-
руга й, въпреки изричната воля на Й. и Н. вилата в Етрополе 
да остане за братски цели, както и градските им жилища, 
тъй като сестра й М. имаше по наследство отделен двуста-
ен апартамент. И в други осияния Диктуващият е предупреж-
давал хора от Братството, които нямат преки задължения 
към родители, братя и сестри, да уредят своевременно на-
следствените си документи, ако волята им е да направят да-
рения на свои духовни братя или сестри. Този въпрос обаче ни-
кога и в никой случай не бива да бъде провокиран съзнателно - 
той остава на съвестта на ученика, ако е собственик. Докол-
кото знаем, ученикът би трябвало да се интересува и от съд-
бата на по-далечните си роднини - чичовци, лели, първи бра-
товчеди и пр., ако някой от тях е в бедствено положение или 
много по-беден. Съществува определен процент от благата 
ни, приживе и след като си заминем, който се пада и на таки-
ва, но това изисква допълнителни пояснения от Елма. 

  За съжаление, и днес някои хора, които мислят, че раз-
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бират правилно учението на Христа, концентрират усилията 
си да спасят братски имоти, които, по политически и юриди-
чески причини са били записани формално на кръвни или други 
наследници. Тези усилия могат да отклонят ученика от ис-
тинския му път и да го вкарат в кармични отношения с на-
следниците, както и да озлобят някои хора към Братството 
и Учителя. Освен това малцина знаят, че с наследяването на 
имотите се наследява и тяхната карма. Никога парите и 
имотите не са били цел на Бялата Ложа, защото, ако те 
представляваха нещо, най-богатите щяха да бъдат най-
здрави, добри и прекрасни. За да се различава кой действа в 
едно духовно общество - Небето или адът, - уместно е тук да 
се цитира един откъс от “Скитникът евреин” на Южен Сю: 

 
Критерии за отличаване на силите, които 

действат в дадено общество: 
 

 "...Духът, заинтересован от общите интереси и насо-
чен към колективно-егоистична цел, придава на обществата 
същите недостатъци и пороци, които носи частното лице. 
Така, едно подобно общество (Сю в случая говори за йезуитите – 
б.п.) обича властта заради самата власт, а сребролбецът 
обича парите заради самите пари. Но по отношение на не-
движимите имоти, Обществата винаги постъпват така, как-
то би постъпило отделното частно лице. Недвижимият имот 
е тяхна мечта, тяхна постоянна мисъл, тяхна обожествена 
мономания. Те се стремят към него с най-искрена и най-гореща 
страст. За едно ново, бедно, малко Общество първият недви-
жим имот е нещо като сватбените дарове за младоженката, 
като първия кон за момъка, като първата публикация за поета, 
като първия кашмирен шал за девойката... Защото в този 
материалистичен век недвижимият имот дава на такова Об-
щество, преди всичко, известно значение на религиозната 
борса. Благодарение на милосърдието на ближния или на слу-
чайни дарове, най-напред се увеличава неговото влияние върху 
обикновените хора, а после то придобива и по-големи размери. 
Ето защо, можем да си представим яростната, разпалена над-
превара за недвижими имоти между различните женски и мъжки 
Общества - и удовлетворението, което едно богато Общес-
тво изпитва, когато многобройните му къщи, земи и други бо-
гатства надвишават придобивките на по-бедните общества. 
Завистта и омразата, подклаждани от манастирската леност, 
неизбежно пораждат подобни надпревари и желания за надмо-
щие. Но не съществува нищо по-нехристянско, в най-благор-
одния смисъл на думата "християнство", нищо по-несъраз-
мерно с истинския евангелски дух от тази люта, ненаситна 
жажда за придобиване и трупане на имоти с всички възможни 
средства! Тази жажда е много опасна и едва ли може да се оп-
равдае пред общественото мнение с мизерните милостини, ко-
ито раздава - и то пак по предпочитание и по избор." (стр.374) 
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22.Х.121(1985)г. 
София-Изгрев 

 

БОГ - ИЛИ БЛИЖНИЯ? 
ЖЛО / НИ 

 

 

Ближният ще оцелее, само ако служим първо на Бога 
 
8,00 – 8,10ч. 
   

 Ясно стана още предишния път от информа-

цията, че ти трябва да носиш сестра си, но вече 

само в определени дни и часове. Носенето е неизбе-

жно, обаче между ближния и Бога кого избираш? 
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Огромна, огромна, огромна е работата, нужни са 

работници, а колцина са обичащите Бога? 

 Та съветвам те: избери си подходяща работа. 

Ти трябва да носиш не сестра си на първо място, а 

онова, което е полезно за всички. Стабилността в 

социално отношение е необходима, няма две мнения 

по този въпрос. Приеми и работата в пощата, при 

условие, че не ти се наложи отново старият, хлъзгав 

път - поглъщането на цялото или повечето време за 

сестра ти. Има много важна работа - Небето чака! 

Определям твоя дом за първа база на Работата 

за Словото. Направете го за чудо и приказ! Не пилей 

време и сили за нищо друго! 

 От тебе се иска определеност - или към Бога, 

или към ближния. Славен е първият път, но вторият 

път още не е за вас - той ви опива, завлича ви. 

 Приеми! Казах и преди, понеже ти още не си 

приела. Определиш ли си седмица, дни и часове за 

Бога, може светът да се срине, но нищо не бива да 

те поклати! Определям дома ти за братски дом. 

Направù ключове за онези, които ще работят за 

Бога. Тук няма вече да бъде хаос - ще подредите, ще 

украсите стените с портрети на Учителя, с 

картини от Рила; ще направите библиотека с 

класическото и новото Слово, с преводите, научните 

разработки и пр. 

  Искам да работиш напълно съсредоточено и 

съвършено безпогрешно! 
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29.Х.121(1985)г. 
София-Изгрев 

 
 

НАСТАВА ЦАРСТВОТО НА 
ТОТВСЕЛЕНАТА ! 

 

 
 
21,00ч. 
 

 Рина изверженията - от това е нетърпимата 

воня, която задушава с най-страшна смрад чувстви-

телните. Но животът ще победи мъртвинáта, бъ-

дете напълно сигурни! Иска се още малко твърдост 

от най-отчаяните, още малко търпение. Никога чак 

толкова не се е отравяла атмосферата. Когато 

старото си отива веднъж за винаги, никой не може 

да бъде оставен несъпричестен. Затова зъбите ви 

нека да бъдат стиснати! Жалко за най-слабите - те 

се огъват и се предават, милите, но Моята милост 
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и Любов са неизтощими - време много, те ще дой-

дат пак, отново ще учат от самото начало как се 

живее, без да се мисли за себе си. Мраморните мос-

тове на Царството живо небесно, които вече са спу-

снати към Земята, скоро, много скоро, ще приемат 

гости на вашата планета! Христос никога не си е 

отивал. Когато Христос говори, има трима, които 

непременно Го разпознават. Цялото робско племе на 

посредствените да се обедини от небесните и зем-

ните пространства, няма да надделее над тези три-

ма! 

 И вие не можете още да се окопитите, защото 

не сте трима. Оглашени има няколко, обаче те но-

сят и други скинии, не само настоящата, божестве-

ната.  

 Най-предано създание е онази, която е готова 

на всичко за Словото! Самият проводящ съд, за съ-

жаление, не издържа, няма вече никакви сили. Никой 

няма на тази земя, който да има по-щедро сърце от 

неговото, а няма, няма, няма кой да го подкрепи в тая 

страшна минута! Най-преданата от всички Моя въз-

любена обича най-съвършено, ала съм я лишил от 

онова, което може да го направи абсолютно щаст-

лив, тъй като абсолютно щастие на земята още не 

може да има.  

 Не че сега критикувам някого, но искам да кажа, 

че все още служите на човешки морал. Няма да изяс-

нявам точно Христовото отношение към човешкия 
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морал, но ще кажа, че предаността и посвещаването 

на сáмо едно същество носи неописуеми страдания, 

понеже по този начин се лишават останалите от 

благодатната енергия на Любовта. Не че няма 

Божествени Двойки, потънали само в собствения си 

интимен свят, но това е възможно единствено при 

красиво, пълно сливане на подобни възлюбени на всич-

ки нива, на всички полета. Достатъчно е единият да 

помисли само за миг, че другият не е прав в нещо - и 

хармонията мигновено изчезва, благословението се 

оттегля, привличането престава.  

 Истината е, че подобна хармония досега, на съ-

съда Ми в момента, не се е случвала, освен в някои 

отделни мигове. Това, че няма още жена в божестве-

ния свят, се дължи именно на факта, че когато сега-

шната жена мощно обича, със същата сила мощно и 

мрази. Тази омраза може да е дълбоко приспана, но 

няма начин да не се покаже навън, когато някой нов 

обект прояви обич към избрания. Аз не зная досега 

нито едно изключение. При Мен не се пристъпва мно-

го лесно.  

 Носителите на любов за всички - само те са 

Синове Божии. Понятията ви за вярност са изопаче-

ни на 180 градуса! И когато някой иска да се откъсне 

от подобно разбиране, обявяват го неизменно за 

пропаднал. Пропаднал в очите на пропадналите – 

това виждам Аз… 

 Няма сега да се спирам на въпроса за вер-
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ността, но ще кажа: не сте длъжни да бъдете верни 

на онзи, който не ви е верен. А “верен” ни най-малко 

не значи човек, който не контактува физически с дру-

ги индивиди. “Верен” означава такъв човек или дух, 

който ви смята за прав при всички положения, незави-

симо от това наистина ли сте прав или не. Това е 

много важно! На окултен език казано, мюонното тяло 

може да се изгради само в условията на абсолютно 

одобряване на поведението на възлюбения, каквото и 

да е то. Това може да бъде самият Хитлер, самият 

Сатана, но ако Хитлер и Сатаната можеха да срещ-

нат такава женска душа, която да е съвършено сля-

па за злото, което правят, то нямаше да съществу-

ват още твърде дълго Хитлер и Сатана. Това е най-

голямата тайна на живота, от която зависи всичко! 

 Отдръпването на жената от някого, когато не 

иска да го критикува, е също критика. Говоря мате-

матически. В Моите думи няма нито една излишна 

дума, нито един излишен слог. 

 Не мислете сега, че деля мъжете и жените на 

мъже и жени по тела. Това е само частен случай, ма-

кар и най-очебийният. Страдате ли от нечия рев-

ност, от нечия отрицателна оценка, то този някой е 

непременно жена - в лошия смисъл на думата. Мъ-

жът-насилник има много по-малка вина от първона-

чалната Ева, която не го послуша. Всъщност, тя 

първа му изневери със Сатаната - и тъкмо по тази 

причина живее в страх от изневяра...  
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 Ако Тот не излиза навън, простете се с живо-

та! Ако Мировата Душа престане да обича вътреш-

ния ритъм, оставете всяка надежда! Тревогата на 

Мировата Душа е свещена, понеже тя се тревожи не 

за себе си, а за Новия Свят, Който носи. Такава тре-

вога е на място, тя е божествена. Но това не е она-

зи тревога, която вие познавате - няма и капка недо-

волство и страх в нея. Носите ли тази тревога в ду-

шата си, неизменно на фона на най-дълбок вътрешен 

мир, доволство и упование, вие непременно сте Май-

ки Божии. Майката Божия не се тревожи нито за соб-

ствената си съдба, нито за съдбата на света, който 

ще ражда, но за това, достатъчно нежно и предано 

ли самата тя му служи. От това Мировата Душа ни-

кога не може да се освободи! Наистина, в най-редки 

моменти тя остава “напусната” от Отца, обаче ця-

лата й душа дълбоко благодари за това. Сянката на 

самата й скръб неизбежно живее тогава в нея, но то-

ва само доказва, че обича Тот. Казвал съм ви и за 

редки случаи на друг род тревога у нея, но това няма 

отношение към егоизма, както при вас. 

 Но - да се върнем на промяната, която сега ви 

очаква. Майчинството, цялото, ще премине на нови 

основи. Юридическият брак ще отпадне. Напълно ос-

вободени от морален тормоз и материални грижи, 

жените ще започнат да раждат абсолютно свободно. 

Природата има нов подарък за тях: причинното им 

тяло ще претърпи значителни промени и напълно ще 
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се оформи. Повтарям: не става дума за жените по 

тяло, макар че и става дума. Причинното тяло на се-

гашната жена още не е оформено най-пълно, любов-

та още не е достигнала степента на принципите. 

Онова, което наричам “любовта като принцип”, се 

проявява на практика като любов към всички. Но и 

мъжът по тяло, и жената по тяло, които не могат 

да отдадат обич на всекиго, все още носят само ис-

тината за любовта като чувство или любовта като 

стремеж. Понеже за такива най-доброто е отказва-

нето от себе си и посвещаването на едного, на тях 

препоръчвам най-горещо едномъжеството. Има оба-

че грамадна разлика между разврата и отдаването 

на любов. Аз някъде вече дадох точни определения на 

разврата. Чистотата се състои в чисто приемане и 

предаване на импулса на Тот. Оживяването на Хрис-

тос не е нищо друго, освен Истината за Любовта. 

Мнозина са мислели и мислят, че я познават, но пак 

са ставали физически и душевни уроди.  

   Израждането на човека трябва да се прекрати! 

Ясновселената сега навсякъде отстъпва предни 

позиции на тотвселената. Може да се каже, че 

настава Царството на тотвселената. Любовта, 

творчеството завладяват вече всичко! Ролята на 

истински служители на Любовта има вече свои 

гениални изпълнители. Но те все още са “мóно” - 

изнасят самостоятелни рецитали... Небето очаква 

с трепет първото представление на новата драма – 



 
Необятното говори – книга 7 

1834 

светлата, - където двама ще обичат и любят 

всички, но няма да се раздèлят. Такъв случай няма 

досега - и нещастията на човечеството произлизат 

от това. 

  Пояснение: Това, че няма да се раздèлят, не означава 
плътен живот заедно. Те са заедно само в една трета от 
свободното си време (б.п.).  
 
 

7.ХІ.121(1985)г. 
София-Изгрев 

 
 

ЗА КОЧИНИТЕ 
И ЖИЛИЩНИТЕ БЛОКОВЕ-КЛОЗЕТИ 

ЖЛО / Тойóнус 
  
  

 
 
  

 Фиаско... Работата се разтуря, понеже И. пове-

че не може да носи злото, което й налагат отвън. 

Морето от азове няма да разреши в никакъв случай 

скоро да се срещнете - и по-добре е И. да не си почер-

ня живота. Това е много тежко, виждам, но се налага, 

понеже няма други, освен вас, които с мъката си да 

предизвикат радикалните промени, които вече ста-

ват. Остава засега да се примирите. Когато ясно-
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вселената премоделира картата на света, тогава 

можете да правите каквото искате. Не допуснах 

преднамерено брака ви, понеже консумацията на щас-

тие носи промени в света, само когато никога, по ни-

какъв повод обичащите се не правят каквато и да е 

било забележка на другия, а такава двойка досега в 

историята на вашата Слънчева система не е има-

ло. 

 Самият ти си склонен да дадеш на една жена и 

силите си, и всичко останало, което имаш, а това 

пак доникъде няма да доведе, защото такъв случай 

още няма при двойка - единият да не се е съпротивил 

на другия. Има и напълно щастливи двойки, но то е 

защото единият прави жертви. 

  И вие щяхте да стегнете до конфликти, и за да 

бъдеш този път “най-добрият съпруг”, ти щеше да 

се направиш окончателно на пихтия, даже и без да 

ти го иска И., понеже тя не е вампир като другите. 

Но Аз виждам как у теб се оформят налудничави идеи 

и как ще ги приведеш в изпълнение: пари на всяка це-

на, за да дадеш на тази жена този път всичко. Ти ис-

каш да идеш в урановата мина, но Аз зная, че щеше 

да си издействаш да работиш по две смени или да се 

бъхтиш някъде допълнително като роб. Ти се видя 

ясно и като "файтонджия”... т.е като шофьор на соб-

ствена лека кола - и щеше да накараш твоите братя 

отгоре да ти се смеят до припадък, като те видят и 

теб "файтонджия"...  
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 Повтарям: И. няма да иска това от теб, но ти 

можеш и да проядеш месо, и да пропиеш, само и само 

да не те отритнат пак файтонджиите, та да мо-

жеш да поддържаш луксозно една такава луксозна же-

на. Не, тя никога нямаше да ти иска всичко това, но 

ти щеше да го сториш дори пряко нейната воля. Да-

же и сега, когато ти говоря, Аз зная, че пак няма да 

Ме послушаш и ще отидеш да ставаш миньор. Ника-

къв друг начин няма да те възпра, освен като направя 

писмата на И. студени и безнадеждни за тебе. Не Ме 

е еня какво ще стане! Може всичко да направиш, и на-

долу с главата някъде да се хвърлиш, това е 

положението!  

 "У"(предишната ти личност) престава да съще-

ствува, край! Отсега нататък животът ти става 

съвсем друг! Множество утре ще четат онова, кое-

то съм диктувал чрез тебе, и редно е да се запитат: 

“Ами я да видим как е живял?” - И като видят, че и ти 

си си направил кочина като всички други и си станал 

файтонджия, кажи Ми, кой ще повярва на думите Ми? 

Най-простите може да повярват - и тогава какво? - 

Пак ще се напънат да правят обори, кошари, кокоша-

рници, за да живеят по двамка, по тримка и по чети-

римка... 

 Не! Няма да позволя повече това! Младите не-

ка Ме слушат, за старите не давам нито пукнат 

грош. Много още има манджи и боклуци да ядат, но 

от това няма да поумнеят, понеже е казано: “По-ско-
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ро камила ще мине през иглено ухо, отколкото... “. Те 

искат да бъдат непременно богати, обаче котка им 

мина вече път! Няма вече лошите да царуват – 

свърши се! От сега нататък кротките, нищите, бе-

дните стават наследници - те няма повече да се ни-

то женят, нито развеждат, нито да обичат едного 

повече от всеки друг. Ако наистина има брак, ако на-

истина някъде има двойки, отделни от всички други, 

това не е тук, на Земята - слушайте Ме! - Ама няма 

ли на Земята щастие?.. - Щастие на Земята няма, но 

понякога има и може да има: когато изпълняваме во-

лята Божия. А Бог иска от вас много малко - иска да 

не спирате Неговите импулси в сърцето си. “Ян” и 

“ин”- това са токовете на ясновселената и тотвсе-

лената. 

  (При опити за самоволно разменяне на “ян” и “ин” в това 
изречение без консултация с Елма, нещо се съпротиви с 
всичка сила. Това даде повод да се изясни този проблем, 
защото и преди ни е впечатлявало, че тук има противоречие 
с класиката по въпроса. Оказва се, че самата “класика” ка-
баличтически е невярна. Елма настоява, че “ин”  е мъжкото 
начало, а “ян” - женското, обратно на традицията. Елма твъ-
рди, че това има дълбоки кабалистични причини и настоява за 
размяната им категорично. Ние знаем, че периодично едната 
и другата фаза на енергията Чи се превръщат в противо-
положната, но тук въпросът е за термините. Малцина биха 
се сетили, че сричката «Чи» не е случайна и че това са 
полюсите на Чистотата: вътрешният Ин и външният Ян. 
Чистовселената е единият полюс на холивселената – б.п.) 
 

 И когато “ин” действа, “ян” трябва да мълчи! А 

вие какво правите?- Когато “ян” действа, карате “ин” 

да мълчи. “Ян” всякога поляризира, “ин” всякога изпра-

вя токовете на “ян”. Майката всякога носи, но може 
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ли да носи, ако няма баща? 

 Та казвам: и сега майката отдавна се е прими-

рила по всички правила, а какво искаш ти? По-дълбоко 

примирение много рядко съм виждал на Икло, но имен-

но ти си, който искаш да върнеш нещата назад - и 

то да те пита човек с кой ум, след като никой друг 

по-добре от теб не разбира безсмислието на “ян”, ко-

гато Духът не присъства.  

 Напрегни се и проумей: е пък няма да ти дам ед-

на жена и това е! - Ти не си дошъл да правиш кочини! 

Ако можехте да видите какво представлява един дом 

днеска с очите на ясновидеца, щяхте да се потресе-

те. “Кочина” е нищо - това е само една обида за сви-

нете... Но същото става и в брака, както и в кочина-

та: има не само физически, но и астрални, и умстве-

ни изпражнения. Като ревнувате, вие правите кочи-

на; като правите ближния на пълен идиот - пак мър-

сите около себе си най-безобразно; съдите ли, крити-

кувате ли, съмнявате ли се, подозирате ли, натяква-

те ли, поучавате ли - всичко това пълни догоре ва-

шите кочини - с извинение, вашите модерни клозети, 

в които живеете! 

 Защо не оставите, най-после, ближния си свобо-

ден? Знаете ли, че нито едно същество от безсмър-

тния свят не може да изтърпи нито секунда вашата 

смрад? Не, те не виждат вашата “ култура”,  ваша-

та “интелигентност”,  а първото, което виждат и 

ги удря в носа, е постоянното ви безобразие, както 
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това вършат малките бебета... С тая разлика, че по 

няколко пъти днеска бебето го измиват и препови-

ват, а вие си живеете в лайната по 30, 40, 50, 60 го-

дини - и óко ви не мига! Та знаете ли какво представ-

лява една ваша жилищна кооперация? Това са гей-

зери, гейзери, гейзери, фонтани от астрални и ум-

ствени изпражнения; пък когато самите вие не се 

мразите и не поучавате, не се безпокойте, пак ще ви 

опръскат - ако не “скъпите”, то съседите...  

 Не си правете никакви илюзии, точно така е: 

най-мръсното нещо на света е един жилищен блок! 

Те и отделните къщи не правят изключение, ама 

там поне висшите астрални и ментални ветрове и 

дъждове понякога поизмиват клоаките ви. Отвратен 

съм от дън душа от вас! Да знаете, че едно земе-

тресение е най-голямото добро, което може да ви 

направи Небето, понеже градовете са едно неверо-

ятно долно творение на пъкъла, много по-скверно от 

самия пъкъл. Сега и парно си имате, и топла вода, и 

телевизия, и хладилници... Горко ви! Камък връз камък 

няма да остане от вашите бетонни и тухлени нуж-

ници! 

 Приемете всичко това съвсем насериозно и не 

Ме принуждавайте да ви го повтарям някога пак. Се-

га условията се променят, идат по-добри времена - 

не повтаряйте пак старите грешки, отдъхнете си 

сред една променена и нова природа. Този път през 

ръцете ще бия всеки, който пак дръзне да изнамери 
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сечиво, да почне пак къща да вдига! То много неща ви 

принудиха, знам - най-вече студът през зимата, - но 

студът в сърцата ви е много по-страшна причина. 

 Вие сега се погнусявате, като ви говорят за 

перверзии. А не мислите ли, че когато опръскате 

най-близкия си с изверженията на своето душевно и 

разсъдъчно разстройство, това не е една най-гнусна 

перверзия? Това, което го правят някои болни при 

най-интимна обстановка върху тялото, лицето и 

т.н. на своя “партньор”, е едно рядко изключение, а 

вие вършите това ежечасно; и астрално то изглеж-

да много по-чудовищно и отвратително! 

 

 За пръв и последен път ви говоря така. Не сте 

очаровани, нали? И Господ не е очарован, особено ка-

то се има предвид, че Неговото обоняние не е закър-

няло като вашето... Мнозина даже са се научили да 

плуват в своя “аквариум” (да не използвам точната 

дума...) - като ония, белите червейчета, за които то-

ва е жизнена среда и храна.  

 

Отнине това се прекратява. Ако нарушите пак 

божествените разпореждания, повече милост няма да 

има! Не виждате ли, огън гори вече под краката ви; 

седем небеса и седем преизподни няма да имат вече 

тоя вид, а вие сте седнали да Ми циврите: “При черве-

ите, та при червеите!” Вие знаете ли какво става с 

един серафим, когато го затвориш в тясно простран-
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ство? Впрочем, всеки от вас има в зародиш, повече 

или по-малко, разцъфнало серафимно тяло. Любете 

свободно, мислете свободно, правете нови неща – 

стига сте плакали да придобиете тристаен или че-

тиристаен модерен клозет. 

 

Огън, запален някъде в планината, пък дори и в 

снега, прави много по-чиста една връзка между сродни 

души или сърца, отколкото клоака персон и половина 

или два персона... Мъчите се, мъчите и децата си, 

ама нейсе: докато уври една само глава, та да обикне 

гората и планината, и огъня, най-малко петдесет 

прераждания са необходими; сто и петдесет - за да 

отвикнете от вампиричните навици на паяка – да не 

търсите вече жертва, която да затваряте в една къ-

ща; петстотин - да се откажете от мръсното поти-

сничество като очакващи, разчитащи и изискващи 

в която и да е област. 

 

Страшно ли ви се вижда? Страшно е, но - край 

вече! Скоро ще повярвате на думите Ми, ако досега 

още не сте повярвали. 

 

 И казах - на седмо число да не Ме занимавате. 

Не че не мога да говоря, но ще говоря без заобикалки. 

 

Работете да разпространите Словото Ми, за-

щото инак ще се откажа да ви говоря.  



 
Необятното говори – книга 7 

1842 

12.ХІ.121(1985)г. 
София-Изгрев 

 

ЗА САТАНИТЕ, ЛУЦИФЕРИТЕ, 
КРОНОЗОМИТЕ, 

 И ЗА ЩАСТИЕТО НА ЕЛОХИМИТЕ 
ЖЛО/ ЮП (Мобинéл) 

 

 
 

Предварителни обяснения: 

 Това е едно от сложните осияния и не се препоръчва за 
ония, които имат конвенционално разбиране за морала и 
възприемат думата “оргазъм” само в животинския й смисъл. 
Когато Учителят употребява една дума, трябва да знаем 
всичките й значения, които влага в нея на други места в 
Словото. По-късно Той дава за “оргазъм” красивата дума 
“огнение”, но и това трябва да се проучва много задълбочено и 
внимателно, понеже за Бога истинско огнение е само онова, 
което става между сродни души, по Неговата воля, и то 
едновременно на нивото на всички олтари, престоли и двери 
(чакри) – б.п. 



 
Необятното говори – книга 7 

1843 

 

18,30ч. 

 Множество векове ти, Мобинéл, Ме търси най-

предано! Аз леко те пренесох над вълните и бурите - 

няма следи от позор и разруха у тебе. Ти дойде на 

света напълно оформена този път; малко нещо ти 

остава, за да се възвърнеш окончателно. Жив Мой 

център на красота и светлина, на тебе разчитам и 

сега - особено много сега, когато предстои коренно 

преобразяване на планетата! Изпитах първите, но 

няма Трети. 

 Аз обикновено имам трима, които Ме разпозна-

ват много бързо. Не продължих с опита за Школа, за-

щото засега намерих само двама. Ето защо, те тря-

бва да мъкнат и страданието на гърба си – нечове-

шко страдание от липсата на Третия, който има 

Моя знак. Не че нямам още десетки, милиарди, без-

брой ученици, но на дадена планета, в даден период, 

когато лично говоря чрез някого, през първите ня-

колко години не могат да Ме последват повече от 

двама. Има някои, които са заинтригувани, някои 

дори са “изумени”; но “Мои” значи такива, които по-

вече не могат да живеят нито без Словото, нито 

един без друг, във велика любов и приятелство. На 

практика, това означава обмяна на всички полета, 

която има за източник Мъдростта и Словото, импу-

лса на Тот и щастието на елохимите. Какво значи 

“щастие на елохимите”, тепърва ще бъде изяснено. 
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 Ласкаво призовавам всеки, който чете осияния-

та и новите лекции, да стане “Трети”. Получа ли та-

зи сплав, много неща потичат изключително бързо и 

благодатно. На практика, тази тройка представлява 

мъж, който сваля Словото, обичан беззаветно от 

две негови възлюбени сестри; но има, рядко, и обрат-

ните случаи: свещена жрица на Словото с двама ней-

ни любими побратими. Останалите тройки нека се 

оформят като първата, но на мястото на онзи, 

който прави контакт, поставям такъв, който прила-

га Словото.  

Най-напредналите Ми ученици имат не само 

тройни, но и шесторни, осморни, дванайсеторни сла-

вни братско-сестрински ядки, които живеят абсолю-

тно единно и неделимо. Обаче под “неделимост” не се 

разбира неподвижност на елементите по други гру-

пи, а постоянното им възвръщане към най-сродната 

група. 

 Много скоро ще има условия за такъв живот, по-

вярвай! Родовете се разпадат, семействата се раз-

падат, злобните двойки се разпадат. Новите форма-

ции няма да са непременно по кръв, но преливане на 

енергии и субстанции непременно ще има. 

 Божественото няма да закъснее. Окончателно-

то му осъзнаване от теб се показва на хоризонта 

вече! Не залязване, а нов възход на духовното те 

очаква, понеже приемаш Божественото напълно. А 

Божественото намира точния баланс между физиче-
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ското и духовното.  

Когато природата иска своето, луциферите й 

го отказват. Поиска ли духът своето, отказват му 

го сатаните. По-опасни са сатаните, значи, понеже 

те забраняват на себе си и на другите да Ме след-

ват нагоре; но много опасни са и луциферите, които 

създават най-лъскави капани, за да не ви позволят да 

Ме следвате надолу. Всички философии, църкви и си-

стеми, които отричат Моите духовни усилия, са са-

танински; онези, които отричат природното Ми 

светене, са луциферически. 

 И едните, и другите, са нищо пред най-мощни-

те, “кронозомните”, които съзнателно се борят 

против самото Божествено и се отличават по това, 

че абсолютно отричат природните потребности на 

духа и духовните стремежи на природата. Сатанин-

ските учения оставят някаква вратичка - приемат 

личната свобода на индивида да се стреми към духо-

вното, ограничават само разпространението. Луци-

ферическите учения правят същото, но ограничават 

разпространението на жаждата за общ природен 

живот. А кронозомите задушават самата жажда за 

единство на дух и плът - в зародиш!  

Мен най-мъчно Ме откриват кронозомни цивили-

зации, понеже носят крайно вредно присъствие на 

змии от преизподнята. В природата им никога не се 

допуска природен импулс, без да бъде окачествен ка-

то “грях”. Луциферите обикновено правят същото, 
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но са създали морални норми и обществено мнение, 

които разрешават природните чувства само в офи-

циално признат брак. А кронозомите не могат да 

отворят сърцето си никога за природни чувства, 

когато са насочени духовно - или обратно. При тях 

природното и духовното са напълно и абсолютно 

взаимоизключени. Нещо повече, те създават много 

лукаво обосновани системи, придаващи логичен вид 

на пъкленото змийско присъствие, като увличат по 

този начин много хора. В материалистите те създа-

ват пълно презрение към духовното, а в духовните - 

презрение към материалното, естественото, приро-

дното. Калугерите, аскетите, значи, са на единия по-

люс на кронозомите, а плътоядците и онези, които 

мислят само за удоволствия - на другия.  

 

(Тук Учителят има предвид не само натуралните 
месоядци, но и консумиращите астрално и ментално месо - 
ревнивите, агресивните, монофиксираните, осъждащите, 
проституиращите, развратните. Разврат, според Елма, е да 
се отдаваш за удоволствие на хора без искра Божия или хора 
от по-ниска еволюция, или не по волята Божия. - б.п.) 

 

 Не е възможно за тях да моделират природа и 

дух в обща конструкция. 

Никой аскет или плътоядец не може да прескочи 

на противоположния полюс, ако е кронозомно хипно-

тизиран; докато при сатаните и луциферите може, 

поне в интимната среда на дома, да се прави жалък 

опит за баланс. 

Сега нека изясня значението на името “Моби-
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нéл” в Битието. Много отдавна, някъде преди осем 

милиарда земни години, прескочи нова искра от Отца 

Ми навън: 

“Любовта на елохимите нирва истината мо-

щно, на нивото на щастието в осезанието на 

Майя”. 

Ясно не може да стане отвъднъж, но приблизи-

телно, това значи следното: особената роля, която 

има твоята монада в Битието, е да материализира 

истината на елохимната любов като щастие в поле-

то на преходното - с методите на осезанието, къде-

то Майя носи временните уроци. От осезанието, ка-

то сетиво на умственото тяло, мощно се пробужда 

нов клас същества, населяващи Новата Вселена. 

Преходността на осезателните наслади, щастието 

от това наистина пречи на концентрацията; обаче, 

от друга страна, помага за по-бързо натрупване на 

опит и за интензивно прочистване на нервната и 

кръвоносната системи. С това призвание, твоята 

монада има изключителното пълномощие да доставя 

не само на себе си, но и на Новата Вселена градиво 

за телата на минерално-пластичните цивилизации, 

появяващи се на микро и макро-ниво едновременно. А 

истината за това много трудно може да слезе от 

божествения свят, особено когато се касае за 

елохимна любов. 

 Отдавна съм казал, че елохимите обичат едно-

временно обекта на своя избор и всички останали 
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обекти с непротиворечиво и еднакво силно чувство - 

отдават се на обекта точно толкова мощно, както 

на всеки от останалите обекти. Истината за тази 

любов е недостъпна и нереализуема дори за божес-

тва: нито илухимите, нито алохимите са в състоя-

ние да се откажат от своята насоченост: първите - 

само към обекта, а вторите - само към множество-

то, без предпочитан обект.  

Значи, Бог ти е дал име, способно да прояви и 

огласи истината за елохимната любов много надъл-

боко - в умствения свят, където осезанието е ¼. Има 

обаче “вечно осезание” - нещо трудно постижимо за 

мисълта ви, - един феномен, произтичащ от женско-

то съзнание на панвселената. Той поражда у жената 

и женските индивиди оная наслада, която им се иска 

да продължава вечно, поради което не са в състояние 

да преживяват по-краткотрайни наслади. Обратно, 

мъжкият тип нежност изисква периодично по-често 

“бомбордиране” на Битието с краткотрайни импулси, 

носещи нови монади от тотвселената в глъбините 

си, както мъжката субстанция носи семе. Оргазмът, 

значи, има мъжки произход, а продължителната сла-

дост, макар и по-слаба - женски. 

Когато обяснявам истинското име на някого, 

т.е. неговия онтогенезис, не мога да си позволя попу-

лярен превод. На невежите може това да звучи съв-

сем психиатрично, но само след няколкостотин годи-

ни човечеството ще открие математическата му 
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прецизност. 

Сега, когато преведох точно, може да се обясни 

и по-просто. Особеното, единственото у тебе в Би-

тието, което го няма и няма да го има в никой друг, е 

способността ти да любиш едного, но без да пре-

небрегваш всеки останал, към когото те насочва во-

лята Божия. Божественото си предимство обаче ти 

можеш да свалиш като истина в осезателния си 

план, в преживявания от мъжки тип, т.е. оргазми. Ис-

тината в случая съвсем не е метафора или красива 

приказка, а поведение, в което няма лъжа; т.е. всич-

ко, което ще вършиш, когато стигнеш до пълно осъз-

наване на предназначението си, ще бъде пределно яс-

но, без никакви колебания и с открито чело пред дру-

гите. Нещо повече, оргазмите на Битието работят 

с Истината не само за собствено блаженство, но и 

за проява на Новото във физически форми. Това е 

майчинство, но космическо: значи, осезателните лю-

бовни магии с обичния и обичните ще те водят до 

оргазми, пораждащи нови кристално-пластични циви-

лизации - вътре в теб и навън, във вселената. Това е 

един достъпен превод на иманентната ти формула. 

 Всеки един от вас минава през милиарди години 

осъзнаване. Но шансът да узнае някой целта на съ-

ществуването си от Онзи, Който го е създал, може 

да съкрати този път неимоверно. Повечето неща в 

истинското име на всеки представляват неразбира-

еми и несъчетаеми понятия, но с течение на векове-
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те, малко по малко, вие ги проумявате. 

Ако поддадеш, неимоверно щастие те очаква! 

Моята "йога" на екстазите чрез милвания не може да 

се сравни с абсолютно нищо по своята палитра от 

преживавяния, понеже онова, което нарекох “оргазми 

на Битието”, са начините, по които се сливат поме-

жду си - т.е. с Бога - безчислените видове същества 

по Трите Вселени. А само елохимната любов - от 

всички единствена тя - носи шперца към всички ми-

риади блаженства, защото няма у нея “аз” и “искам”, а 

има само едно: “Отче, да бъде волята Ти, както Ти 

искаш!” 
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13.XI.121(1985)г. 
София-Изгрев  

 

ЛЕКЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

СЯРА 

 
  

 “Окото на рая” - така наричаме навсякъде сяра-

та. Око е, защото чрез нея може да се наблюдава 

всичко, което става по планетите. Новият, рай кой-

то идва, ще обхване и планетите, но на сегашния 

етап раят наистина е на менталното поле, с някои 

много красиви проекции в астралния и етерния свят. 

  Сярата има способността да предава телеско-

пично образи от всяка точка на физическата вселе-

на. Мъдра е тя, не е “мъртво вещество”, нито “физи-
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чески елемент”. Божествен е произходът на този 

клас монади, които са се въплътили в сярата! Красив 

и величествен е животът на серните цивилизации. 

Може би няма друго съчетание на Първичното Пра-

атомно Лоно, в което Новата Вселена да се оглежда 

тъй приказно. Окрилена от модели и представи, ся-

рата конструира полета, в които се образуват нови 

светове, много напреднали в съзерцанието. 

  На серните звезди и планети, на астероидите 

и метеорите от сяра, живеят съществата “колóн”, 

чийто смисъл на съществуване е съзерцанието. Ако 

има съзерцатели в Битието, това са съществата 

“колон”. 

 Носи още могъщо оздравително поле, което е 

известно на вашите лекари и магьосници от най-дъл-

бока древност. Моделите, които може да съзерцава 

Духът на Сярата - нещо, което може, примерно, 

здравецът - са именно праматриците на всяко съще-

ство, отразени на етерен план в панвселенското му 

тяло. Сярата затова няма предели, също както и 

здравеца, в мощта си да лекува, понеже тя изпада в 

транс и съзерцава, преди всичко, етерното тяло на 

поразеното същество. От модела му тя прави копие, 

напълва го с прана и подсилва “оригинала”, вселявайки 

го в него. 

 Ако поиска, сярата, може и да разруши - има по-

зволение за това. Няма кармично дело, в което да не 

участва Духът на Сярата. В момента, в който е 
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възникнала, тя определя лесно къде е нарушено при-

родното и духовно равновесие, намесва се много ин-

тензивно и прави всичко, за да възстанови това рав-

новесие час по-скоро. По тази причина не само нейни-

ят дух, но и нейните духовни общества и семейства 

– нека споменем поне барутът и сярната киселина – 

носят смърт и разрушение на тези, които са носили 

смърт и разрушение. 

 Лечителю, внимавай много със сярата, тя не е 

милост, нито балсам - тя е най-точен кармичен и ди-

хармичен механизъм. Тя съзерцава акашовите записи 

в аурата на всеки болен, но и на така наречените 

"здрави", поради което може да определи колко и как-

во серно лъчение да изпрати във виновното място, 

което вие наричате “болно”.  

 Носителите на болести са носители на вини - 

строго и точно математически определени, отгова-

рящи, по закона на съответствията, на престъпле-

нието, което е извършено. Сярата може да изгонва 

тъмния дух, вгнездил се във виновното място, пора-

ди което адът наистина има профилактични и лече-

бни серни лаборатории. Не само тялото на човека, 

но и планетите са живи същества, поради което Ле-

карите на Пространството внедряват серни находи-

ща на много места, където са се появили пъклени га-

нгрени. Този факт е достатъчен, за да имате кураж 

и вие да се борите с болестите като лекари. Проти-

вно на някои школи и представи, които отричат на-
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пълно външното лекуване, ние използваме абсолют-

но всички средства, които могат да помогнат на 

един болен, но ако някъде останем безсилни, то е по-

неже Правдата се оказва по силна от Милостта. 

 Христовият посветен, лекарят по душа и приз-

вание, не може да не лекува - това е абсурд. Има ли 

средство, дава ли резултат, направете всичко въз-

можно да излекувате който и да е болен. Не сте раз-

брали правилно закона, ако се отдръпнете от някой 

болен, защото това му било кармата. Нали именно 

милостта, любовта, прощението, наградата носи в 

ръцете си докторът, какво повече? На тези, на кои-

то не е писано да се оправят, и да ги оправите вре-

менно, животът няма да прости прегрешенията. Не 

се мислете за толкова мъдри и проницателни, та да 

решавате, че някой може да го оставите да се мъчи, 

понеже бил лош. Ако само за момент ви мине такава 

мисъл, вие сте жестокосърдечни, не сте лекари. 

 Обаче всичко това не значи, че трябва наисти-

на да лекувате поголовно. Професионалният дълг и 

съвест на лекаря не може никога да отхвърли паци-

ент, обаче в свободното лекуване предупреждавайте 

болните, че приемате само немесоядци и въздържа-

тели и неизменно почвайте с диета и психокатарзис. 

Когато ще ви диктувам новата наука и изкуство за 

подобряване на здравето, Аз ще определя истинска-

та причина за всяко заболяване - психическото прес-

тъпление, предизвикало поразяването на един орган 



 
Необятното говори – книга 7 

1855 

или система. Когато не лекувате с това познание, не 

може да се каже, че вършите окултно престъпление, 

тъй като не сте виновни, че не сте ясновидци, но 

просто лечебният ефект няма да бъде стабилен. 

Молете се да получите дара на ония, които могат да 

виждат истинските причини. Тогава никакви външни 

средства, а само една дума, един особен поглед ще 

помогнат на егоиста - т.е. на болния - да осъзнае къ-

де е проявил егоизъм. На страхливия - къде е проявил 

страх; на горделивия - къде е проявил гордост. 

 Сярата може да се употребява не само с моли-

тва, но и с полагане на болното място. Молитвата е 

необходима, за да окрили съществата, намиращи се в 

нея, за нов подвиг, а полагането може да изгонва вре-

дители. Ако ползвате разположението на планети-

те, знайте, че Меркуреиев час или аспект е много по-

дходящ за лекуване със сяра. Наистина, тя успокоява 

болката, поради мощното поле, което носи, но няма 

никакъв шанс да излекува човека напълно, ако той 

продължава да живее неправилно. 

  Не е лошо да установявате чрез махало поля-

ризационното поле на сярата и да ориентирате по-

ложителния й полюс по посока на нервния ток. Най-

интензивно махалото се върти на положителния по-

люс. Нека направим опит. 
 

(Бе направен опит с блокче сяра и махало - б.п.) 
 

  Забелязахте ли как ритмично се сменя подполя-
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рността на мъжкия полюс? Отчетете честотата 

на тази пулсация, намерете музика или пейте с тази 

честота. Онзи, който използва “ми”-доминанта при 

лявото въртене на махалото (обратно на часовата 

стрелка), може да възбуди мощни резонансни токове 

и така да лекува тежки болести. 

  А искате ли да съзерцавате живота на плане-

тите от физическата вселена, направете си сфера 

от сяра и се концентрирайте в нея. Ние ще правим 

такива опити, когато дойде Третият. Много бих ис-

кал да видите необикновената красота на Царство-

то Божие! Обаче засега само приемате информация 

и много рядко ви се изявявам ясно на дело, тъй като 

любовта ви не е нито алохимна, нито илухимна, а 

какво остава за елохимна. Информацията, познание-

то, контактът с Христа или Елма не преминават 

тези граници, докато работят един или двама. Като 

дойде Третият; намерите ли още една тройка, а пос-

ле и още една, ще започнем съзерцанията и пътува-

нията. Ама сте още много, много зелени... Користта, 

ревността и страхът още сковават мозъците ви и 

парализират сърцата ви. “Присъстващите правят 

изключение”, но в Моята Школа двама са малко. Ни-

що, и това е предостатъчно. 

 От многото имена на серния дух ще ви дам то-

ва, което е подходящо за начинаещи: “Ефион”. Наст-

роите ли ума си, (не гласно, нито шепнешком) на то-

зи код, серният дух може да се откликне и да изпълни 
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молбата ви. 

 От метали се иска мощ и победа, а от немета-

ли - здраве, радост и подобряване на материалното 

положение. Ефион ще ви внуши какво трябва да поже-

ртвате, за да се изпълни молбата ви. Така е с приро-

дните духове, макар и да са от божествен произход: 

необходима е енергия, молбата да бъде изпълнена. 

Направиш ли нещо не по твоето желание, но по жела-

нието на Серния Дух, той ще се прояви. Ясно се виж-

дат духовете на елементите с изпяване на специал-

ни песни, които ще дам. Когато изпълните указания-

та Ми в някои от осиянията, които съм ви дал, Шко-

лата ще започне. Тя никога не е прекъсвала, но прос-

то ще се присъедините и вие. 
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18.ХІ.121(1985)г. – 1.ІV.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

КОЛОНИТЕ 

НА НОВИЯ ЙЕРУСАЛИМ1 

 
 

 

  

ПЪРВА ГЛАВА 

 

 Янтарната светлина на Откровението изблик-

ва отново! Новият Йерусалим, видян от илухима2 

Йоан, напредна твърде много, оформи се. Новото, 

което ще ви кажа за него, носи скрижалите на Царс-

твото Божие на земята. Искам да получите новите 

познания за това, как се основава Нов Йерусалим на 

планета, понеже Новият Йерусалим, който видя 
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Йоан, бе един Слънчев град - преди няколко Слънчеви 

дни. Принципите на звездните селища обаче не се 

покриват с принципите на планетните, поради ко-

ето основите на обиталищата, наричани със сегаш-

ното име на Новия Йерусалим - "Изгрева", - трябва да 

получат съвсем съвременни и конкретни очертания. 

Това е актуално, понеже предстоят резки промени и 

Аз трябва да подготвя Своите Си - да знаят как да 

реагират с настъпването на изключението във вър-

тенето на Земята. Светът се променя - това е 

факт. Повече няма кредит за предателите - свърши 

се! Обаче, необходимо е ясното съзнание на ония, ко-

ито ще наследят Земята, че организирането на Но-

вия Свят може да се извърши само от тях и изклю-

чително от тях. Поколенията, които идват, ще при-

емат техния модел - нищо повече. А Новият Йеруса-

лим е нещо приказно, неръкотворно, сащисващо - 

даже за божества, когато слязат на такава пла-

нета. 

 Всички художници нарисуваха Новия Йерусалим 

от видението на апостол Йоан, според описанията 

му, като град. Но никакъв град не е Новият Йеруса-

лим - това беше само символ, проектиран в съзна-ни-

ето на тогавашното човечество, за да могат да Ме 

разберат. От Мои пратеници като Сведенборг обаче 

знаете, че нищо в Словото не е буквално или само 

буквално, и че съществуват вътрешни съотве-

тствия между образа и съдържанието на всяко боже-
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ствено послание. По този начин, основата на Новия 

Йерусалим, която ще бъде "незúблема твърд", озна-

чава самото Божие Слово, но в неговата абсолютна, 

кристална форма. По този начин, още отдавна е 

пророкувано: Новият Йерусалим ще се основе тогава, 

когато се появи основа, която да го породи и носи. 

Основа, която е твърда, сиреч кристална, елмазена, 

означава появата на Словото на Земята в структу-

рата на кристал. Началото на този век поднесе Сло-

вото, което нарекох "плуване на кристали в небесния 

флуид на Любовта" - т.е. беседите3, които познава-

те и все още не познавате. Те представляват преми-

наването на първите кристални истини през съзна-

нието на човечеството, но с метода на белетрис-

тичния флуид, защото инак нищо не бихте поели. И 

сегашният етап още не е абсолютна кристализация 

- това е далечно бъдеще. Но той е етап на преобла-

даваща кристализация - битие от скъпоценни ка-

мъни, битие от осиян отвътре кристал, по което и 

сред което текат бистри потоци. Тази твърд, на ко-

ято Новият Йерусалим ще изникне, следователно, се 

символизира от реки, които текат сред него и които 

го обграждат. Това, всъщност, е преди всичко поя-

вата на нова жлеза с вътрешна секреция, която на-

рекох "хиперфиза" и която отговаря на кристалната 

същност на Христовото съзнание. Това е Новият 

Йерусалим - нищо повече! Обаче истинското тълку-

ване на думата "Йерусалим" мога да го дам само Аз. 
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Тя е съставена от супервселенското4 понятие 

"йеро", което значи "свещен", и от панвселенското5 

понятие "сáлма", което значи "природна прана". Това 

означава, че природната прана, на новия етап, който 

настава, ще стане свещена, а свещеното духовно 

начало ще придобие природна сила. Тъкмо това е и 

ролята на хиперфизата. Обаче хипервселената6, уп-

равляваща хиперфизата7, се отличава - като нея и 

Господаря й Елма8 - с преобладаваща кристалическа 

същност, отворена за обтичащи я и преминаващи 

през нея флуиди. Понеже настъпи моментът на 

силна кристализация на Словото, с преобладаваща 

логи-ческа структура и познавателна стойност и с 

много по-редки поетично-лирични оцветявания, осно-

вата на Новия Йерусалим е положена и неговия гра-

деж може да започне. С това новообразувание на пла-

нетно ниво, което се появява ненадейно в аурата на 

планетата от 1984 г. - следствие от спускането на 

осиянията, - природната салма се свърза с духовната 

твърд на човечеството. Сега ония, които имат 

нещо повече от духовно ясновидство, могат да наб-

людават тънки сребърни и прозрачно-златисти 

нишки в цялото околоземно и вътрешноземно прост-

ранство, сигнализиращи за присъствието на Елма 

още веднъж в този век. От началото до средата на 

века това бяха "полярни сияния" и струи, необикно-

вено мощни каскади от божествения флуид на Сло-

вото Божие - потоци, реки и океани от Слово, в ко-
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ито Учителят3 хвърляше милиарди семена на идеи, с 

надеждата, че някои от тях ще попаднат на добър 

бряг - в благодатната почва на Новото Човечество. 

Този флуидичен образ на Словото, в което плуват 

сили и идеи-кристали, се посрещна от недъгавите 

умове на окултисти и философи на нож, понеже тях-

ната формална логика няма и понятие от флуидич-

ната поетическа логика – Слово, в което истините 

плуват като кристали. С откриването на течните 

кристали, пробудените ученици на Правия Път отк-

риха най-адекватния образ на флуидно-кристалната 

логика, със спонтанни, повече или по-малко организи-

рани агрегации от кристали, свързващи във фунда-

ментални системи основни понятия. 

 Новият Йерусалим или "Новият Изгрев" се 

отличава от предишния по това, че не само Сло-

вото, не само световните събития - природни и со-

циални, - но и учениците, следващи този път, ще се 

обединят в много по-стабилни сродни групи, в срав-

нение с групичките на "Изгрева", които... така и не се 

образуваха. Началото на флуидичния модел носи от-

печатъка на стихията и спонтанния живот, където 

Азът плува отделно от другите Азове и няма сила, 

която да отклони блуждаенето му насам и натам или 

страхотната инерция в една посока, когато става 

дума за по-мощен кристал. И това е прекрасно! На 

всеки етап на приказното съществуване на Словото, 

природата, обществото и космосът се организират 
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по негово подобие. Но това не всякога може да се 

проследи и отбележи. Обаче откритията, които 

направи науката през последната четвърт на този 

век, кореспондират пряко с идеята за кристалната 

същност на вселената - с някакви особени "отвори" в 

някакви измерения, през които протичат нейните 

флуиди. Просто, науката отразява факта на новото 

проявление на Словото - основата на Новия Йеруса-

лим от небесен кристал, за чиято поява Аз ви пре-

дупредих още в беседите: "През 1984г. вие ще видите 

Новото". 

 А сега, преди да се отвори книгата, написана 

още в неизречени времена - Книгата за Седемте Ко-

лони на Новия Йерусалим, - ще завърша това предис-

ловие със следното пророчество: остават няколко 

месеца до първите палéния на небесните огньове и 

абсолютно новото разположение на силите. Бог е с 

вас, Бог ви пази! Недейте загубва самообладание, по-

неже настанаха последните секунди. Моите непобе-

дими армади получиха заповед. 

 

ВТОРА ГЛАВА 

     21.ХІ.1985 г. 

  Уникалното в модела на Новия Йерусалим няма 

паралел никъде. Това се констатира в хиперфизата 

на всички Христови същества. Представата за град 

бе неизбежна, но всяко тяло от нашата вселена е 

"град", т.е. нещо градено. Обаче хиперфизата - орга-
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нът на Проявеното Битие, - е най-съвършеният 

"град", тъй като живее с пълен интензитет на 

всички полета.  

 

Това, което Йоан видя като 

кубично видение, спуснато от 

небето, следователно, съдържа 

в себе си всичко. С куба симво-

лизирам "тухлата", "града", съ-

четанието от елементи, добило кристално въплъ-

щение. А онези скъпоценни камъни, споменати във ви-

денията на Христовия посветен, не са нищо друго, 

освен Седемте Стълба на Новия Йерусалим. По вре-

мето на видението те бяха 12, обаче за две хиляди 

години, от епохата на Рибите насам, те останаха 

седем - носители на Новия Йерусалим или "колони"; 

другите пет са крепящите силови линии от невер-

тикално естество. 

 Никой вече не може да не приеме, че истинска-

та невеста на Христа е хипервселената; а в отдел-

ното същество - хиперфизата, "Новият Йерусалим". 

Но който познава добре българския език, ще открие 

божественото значение на "невеста" - същество, ко-

ето се подчинява напълно на Онзи, Единствения; съ-

щество, което не знае и не иска да води. По-съвър-

шен инструмент на Христа от хипервселената ня-

ма! Ако някой все още иска много да знае или някого 

да води, прощава се с надеждата да стане Христова 
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невеста. "Нищите духом" - проводниците на хипер-

вселената - ето съработниците на Бога! Те не уму-

ват, но изпълняват. Именно това провежда токове-

те на милостта и абсурда, а който прекалено пита 

или мъдрува, никога не може да попадне в хипервсе-

лената - понеже цялата хипервселена, Проявеното 

Битие, се съдържа до последната частица във ваша-

та хиперфиза! Радвайте се сега: отварям Книгата 

за Седемте Колони на Хипервселената, т.е. седемте 

ú основни потенциала, които я правят Христова не-

веста. 

 Случайно ли апостол Йоан вижда Новия Йеруса-

лим като силно светещ яспис, при това прозрачен ка-

то кристал? Ясписът носи нов смисъл от две хиляди 

години насам - от "девица" той се превърна в "невес-

та". Съвършенството на неговата красота, огром-

ното пластично богатство на багри и слоеве, прео-

бладаващите кафяви, зелени, розови оттенъци, въп-

реки че има още много разновидности, но най-вече 

присъствието на кухина - "свещена тайна врата", 

богато орнаментирана - прави ясписа символ на Не-

бесната Дева. Обаче, когато яспис свети и стане 

прозрачен, той се превръща от Дева в Невеста, оси-

яна от любовта към Жениха. Прозрачността пред-

ставлява възвръщане към божественото състояние 

- състояние, при което не спираш, не поглъщаш им-

пулсите на Духа, а ги пропускаш свободно през себе 

си. Непрозрачният яспис обаче отговаря на онзи 
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стадий на посвещение, при който духовната сила се 

генерира вътре в "Девата" - абсолютно пренебрегва-

не на сватбата, на женитбата. Така че, старият Йе-

русалим, т.е. юдеите от старозаветен тип, отразя-

ват благата на Природата и Духа или ги поглъщат 

само за себе си. Те правят това, което правят и до 

днес - спъват идването на Царството Божие на Зе-

мята. Те могат да бъдат от всякаква народност, от 

всякаква вяра, с всякакви претенции, обаче светлина 

не издават, прозрачни не стават. 

 Множеството чисти Невести Христови имат, 

следователно, аура от небесен яспис, което ще рече 

готовност за единение. Самата им същност обаче е 

небесното злато, т.е. прозрачно злато "като чисто 

стъкло". Обикновеното злато е символ на хипофиза-

та, поддържаща биологическите човечества, но кри-

сталното небесно злато е субстанцията на хипер-

физата, създаваща кристалните човечества. Психи-

ческото различие между двете обаче е не по-малко 

ясно: човечествата от вашия тип се нуждаят от 

външна среда, а кристалните - не. Истината, Мъд-

ростта и Любовта за вас са нещо, преди всичко, вън-

шно, но за хиперчовечествата те са напълно вът-

решна същност. Когато Божественото се пробуди у 

Христовия посветен, той престава да търси не-

щата отвън и се превръща в "яспис" - стадий пър-ви. 

Това е изискването за праведност, чистота, свя-

тост, целомъдрие, непорочност, девственост. Но 
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когато силата на духа превърне земния яспис в не-

бесен, то обвивката на душата, т.е. "стената" или 

аурата, просиява напълно - не само около главата, 

както е при църковните светии. Затова светиите ги 

рисуват с ореол само около главата (действаща съ-

вършено хипофиза), а Христос свети целият (дей-

стваща хиперфиза). 

 Сватбата на духа и душата, посрещането на 

Христос с палмови вейки от целия народ; Проявено-

то Битие, приело напълно и изцяло принципа на Ми-

лостта и Абсурда - ето що значи Новият Йерусалим! 

Но ако обикновеното злато значи раздаване на при-

родните си богатства, то небесното, "стъклено" 

злато, означава да раздадеш и последното чувство 

за собствена правота. Божественото принуждава 

съществата да се "съкрушат" заради Господа, т.е. 

напълно да изгубят самомнението и самоупование-

то. Тогава, именно, протича процесът на криста-ли-

зация на златото, която е също толкова сложна, 

колкото и кристализацията на въглена в диамант. 

Металите, които познавате, не са нищо друго, освен 

аморфни вещества, подобни на въглена, макар и с ня-

каква степен на кристалност. А ясновидците на Пи-

санията описват метали, които светят и са про-

зрачни! Тези метали обикновено слизат от небето - 

отгоре, т.е. от Бога. И ако въгленът символизира 

непроявения aз, напълно непрозрачен за светлината 

на Божественото, а елмазът - проявеният Аз, про-
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веждащ Божественото съвършено, то и медта, и 

среброто, и златото имат свои "специалности", то-

чно толкова неописуемо раздалечени по качество, 

както и тези на въглерода. Ако непрозрачното злато 

означава обмяна на природни енергии от всички ре-

гистри без изключение, поради което минералното 

злато е основен природен елемент, свързващ всички 

други царства, то прозрачното злато на звездните 

човечества прелива идеи, истини, мнения и правди 

абсолютно от всички духовни регистри, без да ги 

стълкновява. Този, който има органично злато в 

кръвта си, се отличава с благородство, поради това, 

че органичното злато снема в себе си аурата на чо-

века и по този начин постепенно се превръща в крис-

тал. Не мислете, че има друга алхимична реторта, 

освен "Храма на Бога", т.е. човешкото тяло. 

 Ако вие проявявате благородство - пълна тър-

пимост към разнородните истини, идеи, мнения и 

правди, - не се съмнявайте, че у вас спонтанно ще се 

синтезира органично злато. Ако приложите тази 

своя широта на практика в живота си и успеете да 

примирите и най-парадоксалните и абсурдни една 

спрямо друга истини и, следователно, и техните но-

сители, то не само в кръвта ви, но и в аурата ви ще 

заблести злато - този път "стъклено-кристаличес-

ко". 

 Та ето как ще изглежда Новият Йерусалим! При 

него "дължината", "широчината" и "височината" са 
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напълно еднакви, не защото той е непременно куб – 

това е само триизмерен символ, - а защото Хрис-то-

вият посветен и възлюбен, Христовата Невеста, 

има проекции и в Трите Вселени. Кубът е съвършен 

образ на Христовото състояние на Трите Вселени, 

понеже е съставен от квадрати и кръстове, при ко-

ито трите мерки са абсолютно еднакви - няма пре-

обладаване на една от Трите Вселени над друга. А 

измерването на града със "златна тръст" също не е 

никак случайно. Тръстиката е от край време свеще-

на, понеже има отношение към вкуса и мярата – чис-

то Венерин принцип, с проекция в знака Везни. Зато-

ва и има захарна тръстика, отговаряща на сладост-

та, както има и "тръстикова мярка", с която са из-

мервали древните. Преведено от езика на божестве-

ните символи, това ще рече: ако един "град", т.е. 

произведение на съществата от Битието, е "сла-

дък" на вкус, а не неприятен, то той е божествен; 

ако пък мерките му са еднакви по трите измерения, 

то той е "Христóв". В Тесния Път това значи, че 

приятността е основен белег за божественост на 

нещото, което извършваш, а съвършенството на 

Трите Пропорции (физическа, духовна и божествена) 

- гаранция за присъствие на Проявения Бог. Ако обаче 

тези пропорции съдържат в основата си числото 12 

(ръбовете на куба), а именно преливане на енергии и 

изява на добродетели последователно и едновремен-

но на всичките 12 полета, и то във всеки от Трите 
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Свята, тогава вие не сте вече общи Христови после-

дователи, но Христови Невести - Небесен Йеруса-

лим. 

 Сега ще ви говоря за основните "Седем 

Стълба" на Новия Йерусалим, т.е. Седемте Трепета 

на Хиперфизата, които са вертикални. Петте хори-

зонтални Трепета са обект на друга книга, която ще 

ви диктувам след Промяната9. 

 

25.ХІ. 1985 г. 

    Първи камък: ЯСПИС 

 

 Растежът на Седемте Стъл-

ба и Петте Талвега не е нещо 

просто. Тисящи и милиони го-

дини са необходими за това! 

Числата си имат точни имена 

- и ако Аз понякога употребявам древни думи, това си 

има своето дълбоко значение. "Тисящи", например, 

означава "Ти Същия", в дълбок кабалистичен и мисти-

чен план, т.е. тисяща е пак Единицата, Богът, т.е. 

Същият, но в Своето множество. Българската пред-

ставка "съ-", по същия начин, не я предпочитам, тъй 

като в оригинал има "о" в нея, както в руския език. 

Работата е в това, че "о"-то отговаря напълно на 

колективното значение на тази представка, докато 

"ъ"-то е корен към минералното тяло на егото и е 

точно противоположно на колективизма. По тази 
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причина, съм ви диктувал подобни думи със "со-". 

 Подреждането на скъпоценните камъни в реда, 

в който съм ги дал на Йоан, е автентично. На това 

основание ще разгледам 7-те Стълба и 5-те Талве-

га, в съответствие с поредицата от скъпоценни ка-

мъни, съобщена в "Откровението". 

 Ясписът на самия свещен град е прозрачен като 

кристал. Не е образ на панвселенското, а на минерал-

ното тяло. А ясписът на стената се отличава по 

това, че е облекло на минералното тяло - негова за-

щита, полето на "Новия Адам". Ясписът е - ни по-

вече, ни по-малко - камък на ясновселената: самото 

му название издава това. По тази причина, неговото 

чувство за ред и порядък, за програма, за въплъщение 

в определеност, се превръща от чувство в мощна 

божествена гравитация. Наистина, има цели звезди, 

които проектират и произвеждат яспис10, за да мо-

гат да улавят блуждаещите духове на реките небес-

ни, понесени от вихрите на вдъхновението. Новият 

Йерусалим, на първо място, се изгражда от яспис – 

веществото на хиперфизата, отговарящо за Миро-

вата Душа, т.е. Моята Майка, - но прозрачния яспис. 

А прозрачното злато - това е металът на Бога-От-

ца, приемащ Неговия най-главен устрем – създател-

ския. От тези две основни субстанции, прочее, е хи-

первселената, наречена още хиперфиза, колкото и 

парадоксално да ви изглежда това съответствие. На 

определен етап от пътя си, вие, най-после, ще проу-



 
Необятното говори – книга 7 

1872 

меете великото съответствие между супервселена-

та и вселената, т.е. небето и земята, които се обе-

диняват само в човека, който напълва супервселена-

та с духовното си тяло, и вселената - с минерално-

то си тяло. Основата на божественото тяло, следо-

вателно, отчита и синтезира най-малкото и най-го-

лямото в петото измерение, където съществува чо-

векът. 

 Когато говорим за небесен яспис, имаме предвид 

именно ясновселенската същност на човека или нео-

бятните плетеници на Мировата Душа, организи-

ращи Определеното Битие. Обаче непрозрачният яс-

пис, подобен на по-обикновените земни образци, об-

разува "стената" на Новия Йерусалим, отговаряща 

на полето от панвселенско естество. Панвселената 

се превръща във водещо начало при новата физи-

ческа вселена, която предстои да встъпи в своите 

права. Ангелите на панвселената, на етерния свят, 

сега строят "земята" на Новата Вселена, която 

представлява планета от етерна материя, няколко 

десетки пъти по-голяма от всяка твърдовещест-

вена планета, намираща се в центъра ú. Планът на 

Мировата Душа е, именно на етерно ниво, т.е. на 

панвселенско, да се организира Новото Човечество - 

и работата на ангелите е вече на привършване. От 

материята на сегашните планети ще се получат 

кристалните човеци, някои от които ще останат в 

центъра - "зелмоидите", - а някои ще се пръснат на-
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широко в пространството, относително близко до 

родната планета, разположени по силовите ú линии. 

Новият Йерусалим навън от човека, по този начин, 

ще изглежда приблизително така, както го описвам, 

а вътре в човека това ще се повтаря като модел на 

хи-перфизата. Фактически, тези две състояния на 

хи-первселената са едно, обаче първото - на етер-

ното поле, а второто - на минералното.  

Та обикновения яспис, "стената", наистина е ете-

рната планета като обвивка, стена на минералното 

човечество в центъра. Това минерално човечество 

представлява свръхплътна сфера от вплетени едно 

в друго елмазени човешки тела, проявяващи на прак-

тика Бога в множеството, на полето на Аза. Още не-

утронните слънца практикуват този модел, понеже 

там неутроните са плътно един до друг, без микро-

пространства. Но това е кондензация на себето, на 

духа, и се провежда в супервселената. Ясписът, зна-

чи, външно има предпазна функция, а вътрешно – ме-

дитативна. Така, небесните прави токове, които 

текат през лазерите минерални човеци, са всъщ-

ност творческото присъствие на небесното злато 

на тотвселената, на Бога-Отца. 

 А сега, навеждам мисълта ви на планетата от 

етер, т.е. "стената". Ако искате да си представите 

панвселената - раят на етерното поле, - пренесете 

се на Новата Земя! Няколко думи съм ви казвал вече 

как изглежда11 - необятен океан от най-нежни пъте-
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ки, тъкани и морета, обсипани с моделите на всички 

цветя и листа; а между тях и сред тях - оная нена-

гледна прелест от самодиви, елфи, нимфи, наяди и 

още стотици и хиляди видове плоски същества като 

картинки, размахващи неописуемо пъстри и блестя-

щи пеперудени криле; летящи цветя, потоци от му-

зика, празнични килими от необгледни, трептящи по-

върхности, от които се появяват и в които изчезват 

приказни фойерверки - чувствата на ангелите. Ето, 

там ще живеете вие, носени от милиони духове на 

природната радост; плъзгащи се щастливо над поля 

и гори от светеща плазма, ясни пространства, кади-

фени равнини и поляни! Мозайките на етерните дво-

рци пък са нещо по-красиво и от най-фантастичните 

сънища. Представете си също и стъклопис, но из-

пълнена от самата природа, подвижна и пластична, 

сменящи тонове и небесни аромати, според молитве-

ното преживяване на онзи, който е попаднал в това 

живо, божествено царство. Накратко, това наисти-

на е обещаният нов небесен дом, който е подготвил 

неръкотворни чудеса за всички ония, които любят и 

обичат Бога. Понеже панвселената се управлява от 

Вечния Дух, Нежнозеления, средата на такава плане-

та се намира в седмото измерение, наречено “крис-

тално”. Моят свят е на двойки, които се уравновеся-

ват. Така правя и тук: новият, кристален човек, на-

миращ се отвътре, отговаря на Сатурн, на елмаза - 

на Козерога или седмúцата, а неговата "невеста" 
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отговаря на етерната земя - обвивката, булото, во-

ала, панвселенския рай; или Луната и двойката. 

 На смени, съвършените кристални зелмоиди, 

намиращи се като огромна, свръхплътна молекула в 

центъра на Новата Земя, ще пътуват по определен 

ритъм и импулс и поотделно в космоса, т.е. в суперв-

селената: в момента, когато един от тях отпътува 

от ядрото, ще се връща от обиколка на своята си-

лова линия друг. А силовите пък линии не са нищо 

друго, освен плетеницата на ясновселената, образу-

ваща много по-сложни орнаменти, отколкото ония 

силови линии, които познавате от физиката. 

Ако продължа да ви разказвам на това ниво, някои 

от вас няма да издържат и ще поискат да си зами-

нат. Няма проблеми да си отидат, но после как ще се 

върнат обратно, могат ли да Ми кажат? Проблемът 

с етерното тяло е напълно решен, вие го имате из-

работено отдавна; само тук обаче се изработва 

кристалното и за този шанс се чака "на опашка" ми-

лиарди години. Привилегии има и на небето, та ня-

кои се "вреждат" да се родят по-бърже - например, 

молещите се. Молитвата не е нещо случайно: пла-

менната молитва съкращава времето, както огънят 

- хартията. Пламенните молитви на ония, мърша-

вите, ги отстрелват тъй силно и толкова далече 

от планетите и ги зарейват така високо в духовния 

свят, че попадането им на планета отново се забавя 

с милиони години. Мършавите обаче са много по-доб-
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ре от тлъстите, понеже пък тлъстите се прераж-

дат много по-бърже и не могат да излязат по-горе 

от астрала. 

 Та ясписът никога няма само това значение, ко-

ето вие знаете. Най-малко пет значения има всяко 

понятие от Божествения език, а яспис значи още и 

"яснопис". Който знае да чете, може да прочете 

смайващи неща в извивките на небесния и земния яс-

пис! 

28.ХІ.1985г. 

    Втори камък: САПФИР 
 

Никой няма да остане не-

доволен от Новия Свят, който 

идва. Ако ясписът, камък небе-

сен и земен, може да привлича 

към въплъщение и да пред-

пазва, то сапфирът носи осиянията на красотата. 

Фактически, той представлява нещо като прозорец, 

отворен към света на прекрасното. Неговата при-

рода може да прониква през всички пространства и 

да се спира само там, където живее нещо красиво. 

Сапфирът на хиперфизата носи абсолютно, прабо-

жествено свойство: може да отразява най-съвър-

шено хубостта на Битието, независимо от това, 

къде тя се намира. Храни нашия дух и душа с асуúн12; 

мощно пресътворява първичната материя от неор-

ганизирана във високоорганизирана и осъзнала се.  
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На езика на символите, "сапфир" означава "Бо-

жествен лъч на хармония, на сияние небесно". Аурата 

на кристала, наречен сапфир, на практика присъства 

навсякъде, обаче препраща образи на красивото отв-

сякъде, където го има. Борбата на тъмните сили е 

да ви деформират - не толкова поради непосредст-

веното ви изсмукване, а в очакване да станете 

стари и отвратителни. От това сенките получават 

особена наслада, равна на насладата, която вие из-

питвате от красотата. Сапфирът в основите на 

хиперфизата, на Новия Йерусалим, предпазва от 

погрозняване, остаряване, сбръчкване. "Цинóн" оси-

ява съществата, обаче не с каква да е красота, а с 

божествена, тъй като се касае за Новия Йерусалим, 

т.е. за новото съчетание на прана със салма. Краси-

востта, за разлика от красотата, се храни само със 

салма, поради което е бързопреходна. А сапфирът 

съчетава тъй нежно и мощно великолепието на духа 

и душата с грацията на природата, че на практика 

се поражда нещо неизразимо само с думи. Получава се 

така: най-духовното става най-красиво, а най-краси-

вото - най-духовно. Необятността на сапфирената 

сила не само извлича красота от вселената, не само 

я вгражда в обитателите на Новата Вселена, но и 

може да ги отправя по местата, откъдето е взела 

тази красота. Така че, ако вие сте събудили сапфира 

в хиперфизата си, т.е. чувството за духовна кра-

сота и за красива духовност, не само че никога по-
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вече няма да страдате, но и ще пламтите неудър-

жимо, преливайки от блаженство в блаженство, от 

наслада неизмерима! Че това е така, няма никакво 

съмнение. За всички ония, които са щастливи от своя 

избор през цялата вечност, не е тайна, че това се 

дължи на тънкото чувство за прекрасното, намерило 

своето истинско покритие. Необходимо е да се под-

чертае, че сенките са работили милиарди години по 

линия на красивостта, за да могат да хващат нео-

питните. Сапфирът обаче - не обикновеният, а из-

раслият вътре в хиперфизата - мигновено разпоз-

нава сенките зад привидната красота. Натрупалият 

се опит от разочарования и страдания, причинени от 

красивост, кристализира най-накрая в сапфирен пра-

атом, пропускащ от този момент само Божестве-

ното - съчетанието между физическа и духовна кра-

сота. Хората, преминали през този огън, попадат 

направо в полето "наúри" - пяната на поетическото 

битие. Но ако незабравката13 отвежда към този уди-

вителен свят само влюбените и поетите, то ис-

тинският сапфир осиява направо на място всеки 

щастливец, когото Бог е благословил да преживее 

прелестта по-реално. Бленуването може да отведе 

романтúка на крилете на фантазията, наистина, в 

едно лазурно поле, но то няма физическо покритие, 

то е високо в небето. Незабравката отговаря на 

чакра, тя самата е микрочакра в серафимното тяло, 

но хиперфизата, със своите скъпоценни камъни, 
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предполага пределно въплъщение на небесните 

мисли и чувства на кристално-физически план. Ето 

защо, ако поетите-влюбени и мечтателите произ-

веждат сами асуин, от който се "препитават" и 

който наричате обикновено “илюзии”, то Посвете-

ните на Сапфира получават асуин от някакво реално 

външно творение и по този начин се свързват с него 

през шестото измерение. Така че "сапфиридите", ако 

мога така да ги нарека, опитват на практика от 

пълното блаженство на съвършените, което произ-

тича от съответствието на представата, поняти-

ето и преживяването. 

 Ако трябва да ви опиша как изглежда 

присъствието на сапфира в строящата се Нова 

Земя, то дъхът ви ще пресекне! Силата, която про-

никва пространството между ядрото от кристални 

човеци и небето от етерни вълшебства, произлиза 

именно от сапфира, тъй като той играе ролята на 

координатор на панвселенската и кристалната кра-

сота. На триизмерен език, тази сила може да се 

опише като сапфирени мълнии и радиуси, прескачащи 

непрестанно от елмаза на ония, които са в центъра, 

към вътрешността на сферата от панвселенски 

цветя и същества. "Сапфиридите" живеят именно в 

този мълниен дъжд от сапфирени токове, пронизващ 

същността им с неизразима наслада. Представяте 

ли си? Именно поради тяхното мощно чувство за съ-

ответствието между истината и красотата, става 



 
Необятното говори – книга 7 

1880 

възможна панвселенската феерия отвънка и крис-

талното, любовно съединяване на зелмоидите от-

вътре. 

 Зелмоидите се съвъкупляват! Преднината на 

съвъкуплението е абсолютна! Частицата е съвъкуп-

ление; атомът е съвъкупление; молекулата, вещес-

твото, тъканта, органът са съвъкупление! Вие 

какво си мислите?! Съвъкуплението е ни повече, ни 

по-малко от абсолютен синоним на Самагό Бога - по-

неже Той е синтез на всичко. Ето по тази причина, 

когато мъжът и жената са в единение, само тогава 

някой от Трите Вселени се слива напълно с Бога. Ами 

кажете Ми сега: има ли друг процес в Трите Вселени, 

отразени напълно в човешкото тяло, който да под-

палва едновременно повече същества, нерви, клетки 

и центрове? - Няма! Понеже тук се твори Човекът, 

приятели; а творенето на Човека изисква крепко и 

плътно присъствие на Самия Бог и на двете Му 

Същности. Обединяването на Тот с Пралайа се из-

вършва единствено и изключително чрез Мъжа и Же-

ната. Само в този акт се крие присъствието на По-

ложителната Единица - Единицата на холивселе-

ната14. 

 Зелмоидите правят това, което правят всички 

разумни части в холивселената. Само в тази свет-

лина стават ясни свещените думи на Изтока: "Ом 

Мани Падме Хом". Самите зелмоиди от елмаз, най в 

центъра; от кристално злато - по средата; и от не-
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бесен яспис отвънка, обаче, са хермафродити. Така 

тяхното колективно съчетание представлява орга-

зъм без прекъсване - на стотици милиони тела, съ-

четаващи се всяко от двете страни! Ако го кажете 

това на някой калугер или посветен от стария свят 

- край, пишете Елма за "Антихрист"… Ако ви кажа 

още и това, че зелмоидите считат оргазма за бо-

гослужение, направо не знам какво ще си помис-

лите…  

 На този образ от Новата Земя ще приключа за-

сега, но по-нататък ще ви разкажа за елмоидите - 

онези Мои проекции в Битието, които се откъсват 

периодично от ядрата на множеството на Бога - от 

Новите Земи - и плуват по силовите линии на Мъд-

ростта. Това са пак хермафродити, но са се обър-

нали един към друг. Представляват кристални ста-

туи, плуващи в безкрайния космос - понякога на невъ-

образими разстояния от планетата майка, тъй като 

силова линия на ясновселената не винаги е нещо 

просто. Това сме Ние, телата на елохимите в супер-

вселената и физическата вселена, имащи правото 

да обединяват нещата в единство15! Но понеже 

единство без Множество не е Единство, то и елмои-

дите не са независими, тъй като получават енергия 

от оргазма на зелмоидите. 

 Има, разбира се, и алохими16, които не призна-

ват никакви силови линии и порят Моите безбрежни 

простори напълно свободни от всичко и всички или 
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витаят като цветен прашец накъдето ги духнат 

ветровете от музика. Има и такъв скъпоценен камък 

в стената на Новия Йерусалим… 

 
3.ХІІ.1985г. 

                          Трети камък: ХАЛЦЕДОН 
 

Когато става дума за квар-

цовите камъни, приемете Но-

вия Йерусалим с още едно ка-

чество: оплоденост на поле-

то на ултравселената. Сами-

ят кварц, по линия на твърдите камъни, работи за 

пресоване на духа - получаване на минерално тяло. 

Растежът на кристалите не е като този на минера-

лното тяло - "соковете" на минералното тяло не са 

природни, но предимно човешки: праната осиява крис-

талността им, но не само праната, а и асуинът, от 

който се получават просветващите аурни сияния, 

образуващи полето на шестото измерение. 

 Приказното царство на халцедона не е някакъв си 

скъпоценен камък - представата ви от това, което 

сте виждали на Земята, е нищожно нещо, в сравне-

ние с халцедоновите планети, на които няма пряко 

попадение на слънчеви лъчи. Монолитният строеж 

на халцедона не е познат при вас, понеже нямате по-

добни образци. Цялостното въздействие на халцедо-

на предполага не поликристално, а монокристално 
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éго, изключващо земното съдържание на каквато и 

да е вода или соли, т.е. на лични чувства или практи-

чески съображения. Цялостното éго пронизва духа 

като кристална струна с много висока твърдост – 

монокристална. С това нас ни отличават от чисто 

духовните общества и пространства - нас, произлез-

лите от Елма (сега ви говорят зелмоидите). Но ква-

рцът в основата на халцедона, все пак, ни придава 

по-различни свойства, отколкото ония, които имаме 

в чистия кварц. С монолитния носител на Всемирно-

то Съзнание, наречен "халцедон" или "халкидон", про-

мяната е станала - отново поради наличието на во-

да,- но тя не преминава в микропореста структура, а 

сокращава малко онова качество на éгото, което го 

прави неотстъпчиво. Райското обиталище, по този 

начин, със символичното название Новият Йеруса-

лим, има, следователно, пратеник и на Всемирното 

Съзнание, напълно изключващо противоречието - до 

такава степен, че има понятие, с което се означава 

това необикновено състояние, несрещащо се никъде 

другаде: "лордúм". Цялостното или Всемирното Съз-

нание се отразява и проявява чрез халцедоновите 

царства по един удивително прекрасен начин: там 

няма понятие за добро и зло. Оттук - сивкавата ок-

раска на монолитния и кристалния халцедон, мът-

ността му. Никой на тези планети не очаква нищо 

от никого, нито може да подтикне някого към нещо, 

понеже "природа", във вашия смисъл, там не същес-
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твува. Съществува обмяна на енергиите от раз-

стояние. Съществата, на които кристалното тяло 

е монолитен халцедон, не се нуждаят от космично 

слънце и небе отвън, поради което са много подходя-

щи за населяване на млади планети, нямащи още от-

крита атмосфера. Те кондензират правдата, т.е. 

топлината, през четвъртото измерение и отпра-

щат натрупващата се енергия към центъра на пла-

нетата или звездата, която обитават. Правят то-

ва по вътрешна необходимост, но нямат съзнание, 

понеже не общуват с подобните си, а направо с кос-

моса - свръхсъзнанието е пра-качеството им. Прин-

ципно, обективно, те се обменят, но правят това с 

чувството, че нещата идват отвътре, от центъра 

на кристалното им сърце. Правейки това, те не же-

лаят да се отличат, понеже няма пред кого. Не мис-

лете обаче че това е полусън на природни същества 

от класа на земните минерали. Кристалът халцедон, 

който изгражда цели планети, представлява физич-

еско тяло на божества от Всемирното Братство, 

практически завършили своята еволюция и настрой-

ващи Битието на синволюционни17 вълни. 

 Фактически, всички разновидности на халцедона 

имат степен на окраска или на непрозрачност поради 

Правдата, която съдържат. Правдата носи топлина 

- затова и "простият" халцедон, наречен кремък, се е 

ползвал за създаване на огън. Символически, кремъ-

кът подпалва огъня на Карма - правдата с отрицате-
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лен знак - с качеството си да се отцепва с остри 

краища, поради което даде първите оръжия и оръдия 

на труда. Ясно е, че Правдата няма прозрачност, а 

розовият оттенък на кремъка отговаря на необходи-

мостта да се развие задната част на главата, непо-

средствено под тила - родовите чувства. Родово-

общинният строй, следователно, не можеше да се 

развие без наличието на кремъка. Но правдата с от-

рицателен знак развиваше Венериното начало наис-

тина чрез оръдия на труда и оръжия - за да се запази 

родът, т.е. общината - необходим бе лов и земеде-

лие. Някога широко ще се употребява халцедон не ка-

то оръдие, а като обвивка, с която се постига акуму-

лиране на топлина. Работата с мъртвия халцедон се 

нарича "скотско направление в еволюцията", т.е. с 

появата на кремъка като огниво и оръдие започна да 

се изражда, а не да се очовечава родът ви. По този 

начин се разви само донякъде интелектът, с което 

днес се отличавате от тези, които не са го развили. 

 Присъствието на халцедон някъде носи още 

протяжност във времето, от което следва много ва-

жно свойство: приемането на предавания от минало-

то. Ахатът, например, постига реално прозорец към 

миналото, с дълбочина до самото Сътворение. Наис-

тина - има с какво да се занимават ахатовите циви-

лизации: божествата, въплътени на ахатови плане-

ти, практически изследват миналото на Битието, с 

основна задача да констатират направените откло-
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нения от образцовия вариант. Пръстен, носен с това 

съзнание, може да предпазва човека от компромиси и 

евтини роли, стига носещият го да е измолил откъс-

ването на камъка от родната му среда, от кармично-

то последствие. 

 Наличието на вода в обикновения халцедон още 

веднъж подчертава користното начало на личните 

родови чувства, особено в опала, от който са се "опа-

лили" (опарили) не малко негови притежатели. Опа-

лът помага, но само когото искате да се скриете от 

обществото в едема на родов приют, благословен 

от Бога. 

 От всичко това следва: Новият Йерусалим, т.е. 

новото тяло, което ще получи човекът, непременно 

ще има и орган от цялостен халцедон, на който мик-

ропорите ще са с много порядъци по-малки и по-на-

рядко, отколкото при земния, т.е. родовите чувства 

ще присъстват като фон на подсъзнанието и свръх-

съзнанието, защото размножение в Новия Йеруса-

лим, по реда на тайнството, наречено "брак", се пре-

движда. Ритъмът на Новия Йерусалим непосредстве-

но ще се инспирира и регулира от родовото свойство 

на халцедоните - на новия тип "Невеста", преживява-

ща брака като ритмично отсъствие и присъствие на 

жениха, а не с родов мотив като вампирическия, т.е. 

вашия. 

  Разберете и разбирайте тези осияния не само 

като аналогии на символична основа. Новият Йеруса-



 
Необятното говори – книга 7 

1887 

лим наистина се строи и наистина ще съдържа всич-

ки известни и неизвестни вам елементи на Трите 

Вселени, позволяващи му да живее пълноценно и спе-

цифично.  

25.ІІ.1986 г. 

Четвърти камък: СМАРАГД (ИЗУМРУД) 
 

Смарагдът хостонно18 се 

превъплъщава на Земята ка-

то скъпоценен камък, обаче 

той е, преди всичко, предста-

вител на серафимното поле - 

с тази разлика, че цялостта и 

съвършенството на хостонното тяло у "смарагде-

ните серафими" преживяват прасатвично забавяне, 

"завъртане" на стремежа около един локален цен-

тър. Тези бавни, сияйни завихряния, приличат на оби-

калящи оазиси течения. 

 Широко е царството на реките небесни! Хостон-

ното щастие е да плаваш напред и напред, без да се 

спираш на никой бряг нито за миг. А смарагдените 

Оазиси на Любовта имат за цел, новото, което се 

натрупва в душите на пилигримите, за известно 

време да се поуталожи, преработи и усвои. Риско-

вете на "ручейните", "каскадните" и "водопадните" 

серафими не са малки, понеже пръските на Реките 

от Щастие понякога отлитат надалече в космичес-

ката нощ и такива блуждаещи самотници скоро по-
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падат на някоя планета, на някое тъмно слънце, къ-

дето се занимават с всичко друго, освен с неудържи-

мост и пламенност. 

 Смарагдът прилича на оазис сред природното и 

човешко мъртвило, където се приютяват "пръските 

на реките небесни". Само там, където смарагдът 

сияе, те могат да почиват и да се възстановяват от 

терзанията, през които се минава на такива печални 

светове. Чистата вода, останала в смарагда, 

умива сълзите на тези страдалци, тъй както яснов-

селената утешава морни и разбити. Смарагдът не 

признава егото. Той е, наистина твърд и хрупък, 

обаче хостонното му съзнание прелива, отново и 

отново, сърца в сърца, души в души, блаженства в 

блаженства! Именно по тази причина, някои от со-

лите на берилия са сладки - сладък е животът на се-

мействата, на приютилите се в оазиси, пирамиди и 

тайни братствá и вечéри. Тайното привличане на 

сродните души - нощем, когато се излъчат в небес-

ното праотечество, - това е онуй приказно, смараг-

дово действо, пред което приказките на 1001 нощ са 

като врани сред лебеди! 

 Цялото не си поставя за цел най-накрая да 

стане на Абсолютен Елмаз; т.е. егоцентрацията, 

Космическият Човек, е само най-крайната точка, до 

която може да се кондензира Бог, но и тази точка е 

само спирка сред необятните пътувания на творе-

нието. Така че, повече или по-малко, завихрянията 



 
Необятното говори – книга 7 

1889 

около тази кристалност ще поседят, ще я помилват 

- и ще си заминат. Така и смарагдените духове на су-

первселената, "оазисните хостонни серафими", се 

привличат само временно - като тресчица в малък 

водовъртеж, в някое обиталище на колективното 

чувство, откъдето, рано или късно, отново потег-

лят към неизбродните простори на широкия свят. 

Ето защо, именно, смарагдът "ослепява" змиите, 

според вашето древно поверие. Само егоистите ос-

лепява смарагдът - ослепява ония, които искат да 

задържáт вашето хостонно тяло по-дълго, откол-

кото е необходимо, на някой трън или някой дънер; 

или в някое вмирисано блато, откъснало се от Оке-

ана на Любовта.  

Там, където няма свежо течение; там, където 

съществата не се обменят непрекъснато с нови съ-

щества, се явяват блатата и тресавищата на пъ-

къла. Понякога смарагдено същество попада и сред 

тях и тогава мъката е неописуема и неизмерима и за 

двете страни: и за смарагда, и за блатните обита-

тели… Смарагдът обаче преживява страхотно 

много по-силно този раздиращ трус на душата, 

който няма свършек; докато комарите, жабите, 

блатните плазмодии и чехълчета това и правят - да 

се размножават сред изпарения и смрад… 

 Никой не знае обаче, че смарагдът може да 

привлича вода от пространството. Това някои пос-

ветени го знаят и пресушават цели области, като 
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ги превръщат в цъфтящи градини. По подобен начин 

може да работите със смарагда и в големите се-

лища, които са помийните ями на планетата.  

 Чистият смарагд, съдържащ повече хром, развър-

зва посветените от семейна и родова карма, помага 

им да се върнат обратно в сатвичното течение и 

поразява особено силно ония пепелянки, усойници и 

кобри, които фучат с неистова злост срещу всичко 

онова, което не могат да определят, сграбчат или 

задържат. Пращайте смарагден сноп срещу такива - 

природата ви е дала оръжия, много по-мощни от яд-

реното! 

 Мюонните Деви, с които се скъса веригата на 

Цялобитието, хлъзнаха еволюцията в обратна по-

сока, създавайки не само природното неравновесие, 

основаха не само типичното разделение на същест-

вата на враждебни видове, но обособиха и егото на 

човека, преди то да е станало Его. Това черните 

адепти извършват с помощта на твърдото тяло 

въобще, като инструмент на цивилизацията, и с по-

мощта на черните камъни и течности, от които 

петролът изигра не малка роля за самоизтребва-

нето на милиони хора. Всеки шофьор на моторно 

превозно средство е съучастник в убийство - много 

повече, отколкото си представяте, - тъй като кон-

сумира не петролно произведение, а чиста човешка 

кръв! Не само социалното съдържание, не само пет-

ролните войни, но самото освобождаване на духо-
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вете при изгаряне на въглищата и петрола пълни 

астрала с мюонни пълчища, които се нахвърлят 

върху първия срещнат с милионолетна стръв за об-

себване. 

 С право обаче бихте казали: "Щом е така, защо 

Бог допуска всичко това?". И прави сте - не е леко на 

Отца ни да се съобразява със строгите закони на 

Майка ни. Обаче Той се съобразява! Съществата, 

проявяващи покорност към обсебители, трябва да 

попаднат в робство на обсебители! Преди вие мъ-

чехте всички тия души, които са заключени в гори-

вата на Природата - отвратително се отнасяхте с 

тях. Сега има още много да патите от жесто-

костта си в миналото, та и от сегашната си немар-

ливост и жестокост. Обсебеното, потъпкваното, 

притесняваното, страда точно толкова, колкото и 

причинява страдание. Може да не съзнаваш с какво си 

немил пред очите на Бога, но ти непременно си ня-

къде изменник, някъде лъжец, някъде студен, суров 

или несправедлив - за да се обърне Небето с гърба 

към теб. Подиграл си се на Бога - ето ти клопка! По-

диграването на Бога не е нещо, от което сте се ос-

вободили. При всички случаи, вие измъчвате нещо или 

някого някъде - не само активно, но и с отсъствието 

си. Не мислете, че като се отдръпвате от правене 

на зло, вече трябва да сте спокойни. Не, правенето 

на добро - непрестаннотоб, постоянното съдейст-

вие на Бога в Неговата съзидателна работа, в Него-
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вата работа като Утешител, Примирител, Жизне-

дарител - ето какво се иска от вас! В тази работа 

смарагдът - най-прелестното създание на хостон-

ната вселена - може да ви бъде прекрасен помощник. 

 Та не случайно посветеният ясновидец Тис от 

звездата Чайян, преди 2000 години, видя смарагда в 

украсата на Новия Йерусалим. Украса, но и орган, 

тяло на Новото Човечество, с което то ще създава 

оазиси на любовта, на доброто, по всички планети и 

тъмни звезди, ще пусне Живота в тях - и ще си 

отиде там, откъдето е дошло. 

 

26.ІІ.1986г. 

Пети камък: САРДОНИКС 

 

Потоците на времето... По-

стига превключване на съзна-

нието от едно време на друго. 

Практическото му приложе-ние 

е именно да помага на някои ци-

вилизации да преминават от една честота на вре-

мето в друга. 

Ясновселената разграничава йерархиите, плане-

тите, звездите, световете и пр. пределно обосо-

бено, тъй като по нейна програма се диференцират 

органите на Битието. Само че с това става и зат-

варяне на тия светове в себе си, поради което вре-

мето на всеки е различно от това на всички оста-
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нали и релативният ефект не позволява пряко кон-

тактуване. Това се преодолява само чрез Тот, по-

неже Тот е Точката, която вибрира едновременно на 

всички честоти. Неговите наклони, всъщност, пода-

ват основните импулси на ясновселената, за да се 

заеме тя да обособява. 

 Сардониксът не е нито природно, нито духовно, 

нито дори ясновселенско създание - той е носител на 

творчество! Творчеството, както е добре известно, 

е силата, която надмогва времето. По този начин, 

сардониксът пуска алени реки на творчество по 

Трите Вселени, които протичат навсякъде, дости-

гат до най-затънтените места. Представяте ли 

си? Това, което тече по жилките на този ониксов 

вид, не е нищо друго, освен кръвта на Битието! А 

кръвта се отличава с това, че има достъп до всички 

системи, до всички органи и отделни клетки. От 

това следва, че ониксът, а особено сардониксът, 

правят възможно преминаването от един свят, с 

едно време - в друг свят, с друго време. Сардоникс - 

само че не е онова, което вие познавате, то е само 

проекция. Сардониксът - на полето, за което говоря - 

е кръвоносната система на Тот. Създателството, 

следователно, напълно превъзмогва времето, тъй 

както родителят превъзмогва вековете с рода си, а 

геният - със своите творения. От това следва, че 

създателството, творчеството, са единственото 

средство, с което може да се пътува по всички све-
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тове, без да остарееш безнадеждно или да останеш 

невръстно дете. 

 Ониксът се използва от някои по-изостанали 

цивилизации в техните машини на времето, за да не 

се получава ефектът на разминаване на времената; 

същото важи и за триизмерните пътешествия с ко-

раби. А ониксът в тот-аурата на съществата прави 

това непринудено - и на тази основа е възможно не 

само прескачане през главоломни бездни на супервсе-

ленското време, но и преминаване от супервселенско 

към ултравселенско време, т.е. - микрокосмическо! 

По тоя начин, сардониксът носи славата на Бога и 

Мъдростта на великия Му Дух без препятствия - ед-

новременно по свръхвселени и по онова, което вие 

наричате “кварки”. Тот е ”Кваркът”, разбира се, ако 

трябва да бъдем най-точни; само че Неговите нак-

лони се превръщат в ясновселената в траектории и 

честоти, наблюдаеми от вас в квантовата меха-

ника, биомеханиката, небесната механика. 

 Ако се поддавате на творческите и създателс-

ките импулси без съпротива, вие тогава сте пос-

тигнали на практика всичко, съживявайки сардоникса 

в себе си. С това се обяснява по-дълбоко, защо тво-

рящите и създаващите непрестанно, старост не 

познават, не познават и смърт. Съвсем по друга ли-

ния се проявява Свещената Старост, която произ-

тича от ясновселената - затова и жените оцеляват 

по-дълго от мъжете на Земята. Те не творят, по-
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неже устройват, а устройването изисква посвеща-

ване на определено време; т.е. жената, майката, се 

отказва от всички времена, освен от нейното велико 

време за съграждане и грижа. По принцип, когато же-

ната изисква съсредоточеност на вниманието в 

обекта, самата давайки неподражаем пример за 

това, тя пренебрегва останалите светове, за да 

отгледа един единствен свят в едно единствено 

време. Странно, нали? Но тъкмо с това се занимава 

самата ясновселена, макар и на безброй равнища и с 

безброй траектории и честоти: тя настройва Би-

тието с основните тонове на всички частични вре-

мена; тя се грижи за спазване на тия времена неот-

клонно. 

 Сърцето обаче има друга философия. Вярвам, 

че вече сте открили връзката между него и тотвсе-

ленското създание "сардоникс", понеже и двете думи 

имат един и същ корен, притежавайки краската на 

Тот ("Серд-",съвсем близо до него е и английското "Heart", 

немското “Herz” – б.п.). Но и бялото на Христа се редува 

с красното на Отца ни в сардоникса! А това озна-

чава, че ритъмът на Цялобитието, съдържащ всичко 

в себе си - от присъствието на Отца до появата на 

Сина Му, - е ритъм от първа божествена величина. И 

този ритъм е следният: нескончаема смяна на твор-

чество със служене и служене с творчество. Това е 

преводът на "сардоникс" на божествен език! Това е и 

първият метод, по който всяко същество става на-
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чало на особен порядък, който наричаме ”холивсе-

лена” и който се отличава с богоравност.  

 

3.III.1986 г. 

ОСМА ГЛАВА - Шести камък: САРД 
  

 Ясновселената полага са-

рда на видно място в стените 

на Новия Йерусалим. Сардът 

няма тотвселенски произход, 

както ониксът, но просто от-

части придава на ясновселената божествената не-

определеност, както никой друг скъпоценен камък. 

Когато сардът действа, ясновселената приема не-

определеността по-спокойно, тъй като сардът ус-

пява по един удивителен начин да обработи неопре-

делеността математически. Множеството, почти 

напълно неизвестни намерения на Отца, чрез полето 

на сарда, се описват математически по всички 

сложни правила на най-върховната божествена ма-

тематика. Там неопределеност, вероятност и аб-

сурдност се описват математически по същия на-

чин, по който определеността, сигурността и логи-

ката се превръщат в точен математически език на 

ясновселенско равнище. Причината сардът да бие на 

кафяво, се крие тъкмо в неговото свойство да кон-

центрира неопределеността, абсурда и простор-

ността във формули, с които прогнозата не се пос-
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тига - това е невъзможно, - но се "опакова" продукци-

ята на Тот във вид, приемлив в някаква степен за яс-

новселената. Гол импулс, без основание и без гаран-

ция за безопасност, ясновселената не приема дори и 

от Отца - нейния Съпруг. По тази причина, Отец се 

е погрижил да създаде полето на сарда, чрез което 

да вкарва "троянските коне" на Своето необятно 

творчество в пределите на онова, което наричаме 

ясновселена. 

 Трябва да ви кажа обаче, че при разопаковането 

на подобни съдържания ясновселената не само че не 

"протестира", но тя изпитва неизразима наслада, 

тъй като по този начин се извършва оплождането в 

божествения свят! И майчиният организъм не знае 

предварително каква генна наследственост ще по-

лучи от бащата, но, при все това, се справя с нея и я 

включва в утробата си. Росата на Отца поръсва с 

нови понятия, импулси и същества полето на Май-

ката Божия, а сардът това и прави - да облича тези 

първоерупции в някакъв математически порядък, 

колкото и сложно да е това. Тук е необходима свръх-, 

не, ултрагениалност - нещо недостъпно за самата 

Мирова Душа, понеже съставянето на свободни не-

равенства от тотвселенски порядък, самό по себе 

си, е творчество, и то творчество, наравно с твор-

чеството на Отца! Ясновселената не може да със-

тави такова неравенство дори с всичкия си матема-

тически потенциал, който поддържа цялото Опреде-
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лено Битие. Но неравенствата, съставени от по-

лето "сард", тя приема охотно, тъй като те са нес-

равнимо с нищо, но подредено описание на неопреде-

леностите, които са изскочили от Отца. Говорил 

съм ви за едно тънко поле на определеност в пери-

ферията на тотвселената, чрез което тя влиза в 

контакт с особено, тънко поле на неопределеност в 

периферията на ясновселената. Точно това е "ра-

ботната площадка" на сарда. По тази причина, съп-

ругите на божества, на светии и на гении не могат 

да минат без сард в сърцето си (но и камъкът не 

малко помага), ако искат да осъзнаят и оправдаят 

тотвселенското поведение на съпрузите си. Те пос-

тоянно биват оплодявани от свръхчовешка радост и 

щастие, понеже се намират в граничното поле, в ко-

ето неопределеността се претопява в определе-

ност. 

 Но Аз още не съм ви говорил за обратното - за 

онзи полюс на ясновселената, на който се извършва 

"обратна електролиза", т.е. там, където Мировата 

Душа се отказва от определеност, тъй като силите 

на духа ú не могат да бъдат неизчерпаеми. Полето 

"сард" точно там се проявява активно - даже по-ак-

тивно, отколкото на описаното по-горе място. 

Много съществено е това "Поле на Умората на Пра-

лайя" - с него Тот напълва Духа си, постигайки най-

пълна радост и най-велико блаженство. Мировата 

Душа е щастлива там, където Тот става определен, 
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но Тот е блажен там, където Тя се уморява от опре-

деляне. И, представете си, тези две особени точки 

на огромно изключение се държат не от друг, а от 

сарда - скъпоценния камък, чиято проекция вие полз-

вате на Земята само за украшение! Ако съпрузите 

съзнаваха неговата сила, те щяха да посещават 

планини, местности със сард, с цел постигане на 

пълно щастие и блаженство. Там поне, тотвселенс-

кото начало на жената се отваря замалко и тя може 

да приеме мъжа с неговите отчуждения, странности 

и външни контакти, а ясновселенското начало у 

мъжа се пробужда за съсредоточаване в едната-

единствена връзка, така необходима на всички съз-

дания без пробудено тот-тяло. 

 

4.ІІІ.1986 г. 
Седми камък: ХРИЗОЛИТ 

 

С този камък се начева 

царството на Вечния Дух. То-

ковете на "златния камък" са 

природни, а природата се от-

личава с растене, развитие и 

вярност на същината. С оли-

вúна съществата пребродват етерното царство; а 

присъствието на Вечния Дух в хризолита е потре-

саващо силно: растежът се ускорява, надеждата се 

пробужда, виталността разцъфтява. Повече от 
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ясно е, че изкараните от земята скъпоценни камъни, 

преминали, отгоре на всичко, през шлифовка, нама-

ляват силата си стотици до хиляди пъти. А прес-

тъпниците на запад, които се осмелиха да смилат 

скъпоценни камъни с лечебни цели, не знаят, че нито 

лечението, нито тяхното собствено спасение са на-

деждни. Лекуван с прах от кристално вещество може 

да се оправи, но това, което става в етерното му 

тяло, е пълна трагедия. Понеже всички вие хем ис-

кате да правите каквото си искате, хем самата 

Луна бихте раздробили, ако се окаже, че с нещо може 

да ви бъде полезна... 

 Перидόтът, с название "вечерен изумруд", т.е. 

хризолитът, не случайно е дълбоко бутилково-зелен. 

Това провежда мощно жаждата за живот, но не какъв 

да е, а живот на земята - с всичките безбройни удо-

волствия и преживявания, произтичащи от доброто 

храносмилане. Устата на Космическия Човек, само че 

не устните, а глътката - ето ролята на скъпоцен-

ния оливин. Пред него съществата дефилират като 

пред цар! Ратниците, майките, децата, строите-

лите, божествата дори, са зависими от това, което 

поглъщат. 

 С оливúна няма да се шегувате: той може да 

прощава, ала и много умее да помни. 

 Паметта се усилва чрез носене на оливин; а 

стои ли се на такова място, където има хризолитно 
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находище, се развива феноменална памет. 

 Сега ще кажете: нима геолозите са станали 

свръхчовеци, като се занимават постоянно с мине-

рали? - Токовете на минералите строят, а не разру-

шават, само когато си стоят на мястото, където 

ги е поставила природата. С хризолита положени-

ето е същото: изваден, той наистина усилва па-

метта, но повече злопаметството, което при вас 

минава за практичност или принципност. За Мене, да 

помниш злото, което са ти направили, а също и на-

чините, по които се разрушава и лъже природата, 

това не е никакво качество - това го умее и змията. 

Оливинните типове, следователно, по-често трябва 

да си припомнят формулата от Господнята мо-

литва: "…и прости ни дълговете наши, както и ние 

прощаваме на нашите длъжници". Материализмът и 

прозата на живота се свръхмерно усилват от хризо-

лита в аурата на егото, т.е. силно негативно влия-

ние на Луната или на знака "Рак". Страхът за себе си 

и семейството подтиква такива психики да се прик-

репят като смукачи към някого, държейки го отгово-

рен за всяко отклонение от неговите "обязаности". 

С такъв можеш да се справиш само посредством ди-

аманта - нищо друго не помага. А това е елмазеното 

острие на Аза, което не позволява на нищо да го на-

рани, а самό "поразява" всичко. Този, който е стигнал 

до тази твърдост, няма в себе си пролуки, през ко-

ито да се проврат обсебители - оливинът от адски 
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произход не е в състояние да се увиси на врата му. 

Обратно: тези елмази, които са в оборот сред хай-

лайфа, могат да бъдат победени само от хризо-

литно находище или от аура, настроена на често-

тата и обертона на божествения хризолит. Това оз-

начава, че пъкленият егоизъм, кариеризъм, амбици-

ите за първенство се отразяват (в смисъл, побежда-

ват, неутрализират – б.л.) само от милостта, гри-

жата за слабия, правилното хранене, ритъма на при-

родосъобразния живот. И наистина, твърдостта не 

познава ритъма, освен като ритъм на собствената 

структура. Това именно, подкопава здравето на ам-

бициозните, които не ядат навреме, лягат след по-

лунощ, лишават душата и тялото си от природното 

и унижават "по-неспособните" от тях. Унижаването 

на "по-меките" е тяхното пъклено "творчество"… Те 

няма никога да попаднат в панвселената, тъй като 

там се попада чрез правилен, природосъобразен жи-

вот, вегетарианство и суровоядство; с чувство за 

собствена малоценност, с редовно почиване и само-

отпускане и с подготвяне условия на другите, те да 

напредват. Въоръжен с оливин в душата си, подобен 

човек може да възкресява мъртви дори, понеже се е 

самоотрекъл. Тази способност на оливина има за па-

ралел в растителния свят здравеца; но оливинът 

реставрира не само умъртвени тъкани, а и умърт-

вено его, аз, характер. Има разложение биологическо, 

но има и психическо разложение - същества с размек-
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нат характер. Хризолитът първо размеква пъкле-

ните характеропатии, а след това може да способс-

тва за образуването на истински характер, т.е. ха-

рактера на новия човек. Умът, следователно, на оли-

виновите типове, които са преживели Второ Раж-

дане, е нeколкократно по-силен от техните желания, 

макар и желанията им да си остават в сила. С това 

се обяснява защо Висшите Хризолити на планети 

като Икло19 стават светци, но светци витални, 

светящи наистина, поради преобладаващото съдър-

жание на духовен магнезий у тях - философското 

приемане на противоречията. И наистина, висшите 

оливинни типове са пълни с мир, покой и светлина, 

понеже не желаят да приемат противоречията, а ги 

разрешават, поемайки товара на другите. От това 

те стават народни светители, мъдреци, лечители, 

знахари. 

 Ако и вие познавате онези места, където 

природата е скътала хризолит, наобикаляйте ги, 

медитирайте там, размишлявайте по-често: що е 

постижение и що е същина; що е връх и що долина; 

що е съвършенство и що - милост и грижа. Тогава 

хризолитът ще ви поздрави и ще се застъпи за вас 

пред дверите на панвселената, пропускащи само пи-

лигрими с печат на паспорта си - т.е. на лицето и 

тялото - от духа на скъпоценния оливин! (На това 

място в ръкописа фигурира следната забележка на 

записващия: "Значи, промяната е станала преди 11.ІІІ.1986 г., 
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защото Елма е казал: "Петте Хоризонтални Трепета са 

обект на друга книга, която ще ви диктувам след 

Промяната" (КНЙ-2:64). Каква е тази промяна?") 

   

11.ІІІ.1986г. 

Осми камък: БЕРИЛ 

  

Небесният Йерусалим се 

отличава и с наличие на осо-

бено поле, което създава на 

планетите берилът - най-пре-

лестното отражение на мира 

и радостта. Прасатвичното 

име на берила е “Ра” - Онзи, Който Опложда. Носи не 

само всичко онова, което знаете вече за смарагда, но 

нещо още по-основно - розовото битие на холивселе-

ната (морганúта) и лазурното битие на супервселе-

ната (аквамарина). Понякога прозира и Мъдростта 

през него - оттам произтичат и жълтеникавите бе-

рили. 

 Но сега, чуйте новото! Половината се отли-

чава с мир, а Цялото - с росна любов. Носител на не-

бесното любовно присъствие, носител на мир, ра-

дост и устрем към небесата, берилът е не само скъ-

поценен камък, а поле, велик дух, призван да обеди-

нява природата с живота на Абсолютния Дух. Ура-

нът у хелиодора обаче хваща широк спектър от 

мисли и внушения относно разпада на индивидуал-
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ността - радиоактивните елементи поначало де-

зинтегрират индивида, за да интегрират колектив-

ната личност. Робството у индивида никога няма да 

продължи при хелиодорни лъчения. Поради това, 

поставяйте индивидите с особено подчертано мне-

ние за себе си в хелиодорно поле, за да им помогнете 

по-скоро да се приобщят към Космоса. Това поле не е 

само познатото излъчване на подобни породи, но, 

преди всичко, системата на тайния окултен път. 

Тези, които са прости, още не понасят да се подчи-

няват на система и школа, понеже са "много големи", 

ръбати - преди да са станали съвършени, те пости-

гат някои опитности и умения, с които се откроя-

ват измежду останалите, и с това се начева пътят 

на възгордяването. "Яка им гърбина!" - казва наро-

дът. Когато обаче попаднат под "похлупака" на алу-

миния, те неизбежно стигат до неуспехи и тежки 

депресии. Полето на алуминия непременно издига 

съществата във висините на свръхвселената, къ-

дето всичко е съвършено. По тази причина, особе-

ните мнения там не предат, с което и се обяснява 

въздействието на берила при ползване от посвете-

ните в тежки битки с големци и големеещи се. Са-

мият пък елемент берилий, извлечен от този скъпо-

ценен камък, притежава необикновеното свойство да 

промива аурата на болните от фикс-идеи, мании и 

самохипнози. Ако можехте да предвиждате развити-

ето на тези духовни гангрени още от детството на 
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поразените, вие бихте водили такива деца в мест-

ности, където е установен берилий. По-некадърните 

цивилизации, все още строящи сгради, но поназнай-

ващи нещо от окултизма, слагат берилиеви породи в 

състава на строителните материали за училища, 

творчески сгради и пр. Така се регулира отчасти ма-

ниакалността на въплътените от титанско и 

псевдо-титанско естество. 

 Хексагоналното устройство на берилиевия 

кристал въздейства неизбежно за изграждане на се-

мейни, родови, групови чувства, а това е крайно не-

обходимо, понеже само мисълта за другия и ми-

лостта към другия, само грижата и топлото чувс-

тво към ближния могат да изтръгнат самозабрави-

лите се манийно болни от съня им, че са единствени. 

Шестицата, особено когато е призматична, реф-

лектира енергиите не някъде навън, а вътре в са-

мата призма. Този принцип създава и меда в килий-

ките на пчелните пити - сърдечния плод на интим-

ните чувства. 

Та щастието е многостранно и многообразно: то 

иска не само вярност на себе си, но и тониране на 

душата, сърцето и ума в оркестъра на съществата, 

с които живеем. Когато берилът пее, той никога не 

пее солово - ще го чуете винаги с ясно пеене на много 

гласове; но не стотици или хиляди - пеенето е ка-

мерно. Сърцето си избира приятели по хексагонал-

ното съответствие.  Но - стига за тази вечер. 
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25.VІІІ.1986г. 

Девети камък: ТОПАЗ 

 

 Праната се предава в най-

силна степен от топаза, по-

неже тя е човешка енергия, а 

топазът е концентрат на 

мисловното поле, концентрат 

на социалното чувство. Няма друг минерал с тъй ви-

сок процент на предаваемост на праната и тъй ни-

сък показател на пречупване на светлината: той не 

желае да придава на информацията собствено тъл-

куване, понеже счита, че информацията, идваща от 

Отца и ясновселената, не подлежи на тълкуване. Не 

че другите скъпоценни камъни, нито съществата, 

подобни на тях, са грешни, като интерпретират ос-

новната информация по своему - напротив, грешен е 

оня, който не е верен на своето естество. Но топа-

зът има универсална задача: да предава основната 

информация - почти без изменение - на останалите 

минерали, т.е. типове его. Все трябва да има и един 

общ език, на който да говорят отделните монади, 

общества от монади, природни и човешки царства. 

Преломлението на светлината в различни среди 

предизвиква разнообразието на Битието; моноприн-

ципът обаче изисква минимално преломление, но не 

никакво. Никакво има само Абсолютният Дух, Едини-

цата, Който има нулев потенциал на онтологичност 
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- т.е. не произхожда от никого. Степента на прелом-

ление обаче показва степен на онтологичност. Та 

нека ония, които спрягат Битието под най-отдале-

чени ъгли, да не си мислят, че правят нещо ориги-

нално - оригинален е само Абсолютният Дух, Комуто 

мисълта за изява е непозната. Парадоксално, но за 

да съществува Основата на всичко - Абсолютният 

Дух, - Той не трябва да се проявява. А когато се про-

явява като Отец или Тот, то Неговият Двойник се 

накланя под различни ъгли. Най-малкият ъгъл на ми-

нералното поле, под който Отец се накланя, това е 

"топазният ъгъл" - Ъгълът на Правата Мисъл. 

 Ето защо, топазът прави възможно изпълнени-

ето на Волята Божия. Не е възможно изпълнение на 

тази воля, ако не си я възприел точно, ако си я пречу-

пил през собствените илюзии, амбиции или желания. 

Не критикувам ония, с по-големите ъгли на пречуп-

ване, понеже вече казах: това са различните тонове 

и краски на Битието и всеки трябва да е верен на 

себе си; но съществуването на топазеното съзнание 

сякаш учи останалите как да завъртат óсите си на 

такъв ъгъл, под който личната окраска не е по-силна 

от Истината на Отца и под който може да се из-

върши онова, що е невъзможно за природното ви ес-

тество. Юността се постига не по друг начин, а 

тъкмо по този: с готовност да се откажеш понякога 

от стереотипа си, от корените на особеното си ес-

тество - и да послужиш на славата Божия по начин, 
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съвършено несвойствен на тебе. 

 Отварям скоба. Случайно ли е, според вас, 

обезцветяването на някои топази или превръща-

нето им в розови? - Не е никак случайно! Това по-

казва, че под напрежението на правата мисъл, но-

сеща янтарно-жълтото присъствие на Мъдростта, 

на послушанието, обикновено посветеният стига до 

съвършенство или се среща със сродната си душа. 

При това, не е случайно, че първият вид трансфор-

мация се извършва под продължително излагане на 

слънчевите лъчи, а само вторият - при нагряване. 

Словото, значи ( синоним на Слънцето), носи съвър-

шената прозрачност, т.е. съвършенството; а нап-

режението и страданието по пътя на Мъдростта и 

послушанието, предизвикват сливането със срод-

ната душа - ставането розов. 

 Синият топаз, освен Истина и Свобода, постиг-

ната по пътя на ученичеството, значи пак Мъд-

ростта, послушанието; бледозелената разновид-

ност на топаза има отношение към мистичното 

разтваряне на душата и преживяване на единение с 

Бога, пак като следствие на послушание волята Бо-

жия. Познавате и вишнево-червени до кафяви разно-

видности на топаза - те носят, съответно, много 

мощно преживяване на екстазите на сътворението и 

необходимата виртуозност на въплъщението на им-

пулса в материални форми. Но и тези неща са по ли-

ния на основното у топаза - послушанието, предава-
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нето на правата мисъл без коментари; изпълнени-

ето на волята Божия такава, каквато е. 

Когато говорим за оптически двуосни кристали, 

Ние имаме предвид напълно съвършен синтез между 

Отца и Мировата Душа. На това основание казвам: 

Аз не съм нищо друго, освен Оптически Двуосен 

Кристал, образуващ Кръста на Проявеното Битие! 

Сега разбрахте ли? Кръстът не е сила, лежаща в 

една плоскост: двете Ми основни оси лежат в раз-

лични измерения и затова има едно малко, но много 

съществено пространство между тези две оси, в ко-

ето са възможни чудеса. И като питате Майка Ми, 

не мислете, че Тя ще ви отговори друго, освен това: 

"Бъдете мирни и милостиви!" На Неин език, наклонът 

на основната ос е под 180º - наклон на отражението. 

Ако питате пък Отца Ми, отразяващ отражението 

под ъгъл, (съставящ) само нищожна част от едини-

цата, ще чуете някъде дълбоко в сърцето си: "Тво-

рете и не се подчинявайте никому!". А на Мене се 

пада да обединявам тези необятни по сила и слабост 

оси, наречени "Оси на Божествената Вселена". Топа-

зът отразява тази ми роля и Ме символизира като 

Човека, осиян от правата мисъл, изучаващ Словото 

и изпълняващ волята Божия. Триенето ни наелект-

ризира повече от всички други кристали - противоре-

чията и стълкновенията, скърбите и страданията, 

нещастията и лишенията отприщват огромна енер-

гия в нас! Така ние постигаме най-ослепителния бля-
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сък в света на кристалите - ниско самомнение и съ-

вършено смирение пред лъчите на Абсолютното! С 

това се украсява още по-богато Новият Йерусалим - 

новото тяло на Христовия любим и побратим. 

  

26.ІІІ.1986г. 

Десети камък: ХРИЗОПРАЗ 
 

Мост към нирвана - 

така наричам хризопраза. 

Не случайно мнозина усе-

щат как този удивителен 

камък приятно потапя 

съзнанието в оранжево небе. (Едва сега, 2002 г., при тър-

сенето на изображения в интернет се оказва, че хризопразът 

в естествен вид е предимно в оранжеви скали – б.п..) Да, 

точно в оранжево, макар и той да е бледозелен. 

Предназначението на хризопраза е тройно: снемане 

на небесно блаженство, въздигане в нирвана и поту-

шаване на всички болки и кървящи рани. Трябва човек 

да е посетил много планети, да е говорил с не малко 

посветени, за да събере тази информация, която ви 

давам сега наготово. Природата не е в състояние да 

ви научи на всички тия неща, освен чрез твърде 

бавно възлизане; А Бог, Който е навсякъде, учи съ-

ществата мигновено, по благодат. 

Хризопразът не е от физическата вселена. Засега 

още се намира във форма от триизмерната природа, 
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но след няколко милиона години него го очаква мине-

рално възкресение - мутация, която ще го отнесе в 

небесното царство. 

Нирвана има две основни силови полета: активно 

и пасивно. Пасивното е по-известно в религиите и 

мистицизма и отговаря на представата за благу-

ване, сливане с Бога, напълно простиране на душата 

навсякъде. Но има и активна нирвана - творческата, 

в която човек не попада, а която създава сам от 

нищо. А хризопразът това и прави - носи оранжевото 

присъствие на Онзи, Който придава отделно лице на 

всяко човешко същество във физическата вселена. 

Следователно, има какво да получите от извора на 

Духа Святий - постепенно разгръщане на полиадата. 

Никеловото съдържание на хризопраза прави пряк 

контакт с Духа Святий. С този контакт вие можете 

да узнаете своето монадно име, а също и полиад-

ната си мисия. С какво се отличавате от остана-

лите? Кое у вас е неделим праатом, неразлъчима 

ядка, с която крепите цялото Проявено Битие? Без 

кое ваше особено качество Трите Вселени биха рух-

нали с катастрофална смърт? 

А хризопразът славно преде нишката на вашата 

оранжевост и ви предупреждава: "Не разрешавайте 

никому да ви товари с не ваши задачи! Не позволявай-

те на славата човешка да ви слепи взора, понеже има 

и слава Божия!". 
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Това, което се изпитва в полето на хризопраза, 

когато попаднем в него, не може да се изрази с нищо - 

само с музика. Понеже попаднете ли в своята собст-

вена координатна точка, вие подреждате цялото 

Проявено Битие по уникален начин и то почва да 

звучи - напълно като величествено оркестрално про-

изведение, на което тоновете, регистрите и обер-

тоновете са неизброими. 

Творчество, в смисъл на създаване на нови съ-

щества и неща - това умее само Тот, само онази 

ваша същност, която е яркоалена. А оранжевото 

небе на активната нирвана - небето на хризопраза, - 

не е създаване на нови неща, но откриване на собст-

вената неповторимост и нейното разгръщане до 

безкрай. Светията не може да бъде баща, нито ге-

ний, освен ако е бил вече такъв. Светията обаче 

тихо слиза в светая светих на ултравселената, 

срещайки себе си като единствен, значим, неподра-

жаем. 

Ако с хризопраза се отнасяте нежно и осторожно, 

напълно реално е той да отвори зоната на свя-

тостта пред вас, понеже в стените на Новия Йеру-

салим чувството за единственост и неповторимост 

на собствената монада сияе разкошно на всички 

страни! Така и Аз, Който диктувам в момента, ни-

кога няма да диктувам по същия начин чрез друг 

осиян, тъй като Абсолютната Истина, която Отец 

ми ражда, трябва да се оцвети от Абсолютна Кра-
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сота, находяща се в глъбините на едно единствено 

Негово създание. 

28.ІІІ.1986г. 

Единадесети камък: ХИАЦИНТ 

 

Направо сложете хиацинта 

на първо място по любовно по-

кровителство отгоре! Цирко-

новото Поле на Майстора на-

казва проводниците на безлю-

бието, а тези, които любят, 

закриля беззаветно. Яцинтът обаче не само че може 

да закриля съпрузи и предначални двойки, но составя 

предварително (В този случай и често по-нататък Елма 

използва "яцинт", вместо хиацинт - б.п.) 

програмата им за всички последващи въплъщения 

и вселявания – програма обща разбира се, която 

търпи понякога коренни промени. 

  Шеметно е царството на хиацинта! И когато 

се казва, че заради сродната душа някой положил 

собствената си глава под меча на палача или продал 

собствената си душа на дявола, Аз казвам: "Тук има 

пръст хиацинтовото царство!" Не е лесно да се от-

речеш напълно от себе си. Когато някой иска да пов-

дигне тежката завеса на божествения свят и поне 

да надзърне в него, питат го: "Готов ли си да се от-

кажеш от всичко, което имаш?" Не е ли готов - ни-

какво помирисване на божествения свят! 
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 Цирконовата стратегия е особена: пронизан от 

радиоактивни елементи, той разрушава самочувст-

вието и инстинкта за самосъхранение много под-

молно, но сигурно. Не че самосъхранението е про-

тивно на божественото начало, но самият инстинкт 

за самосъхранение е остатък от плъховете, скорпи-

оните, зайците, т.е. той няма нищо общо със само-

съхранението на семето, което се съхранява, като 

се остави да изгние. В тъмната, студена земя и то 

губи всякаква надежда. Носи болката и отчаянието 

си с последни сили, сълзи пълнят сърцето и душата 

му, а накрая преживява и самата смърт. По тази 

причина, цирконият е братовчед на диаманта и 

често го бъркат с него. Трябва обаче непременно да 

се каже, че яцинтът притежава поле на художест-

вено творене - хостонното начало у него е силно. 

Простотията на прозаичните психики не може да 

приеме по никой начин хиацинтовата потребност от 

въображаем образ, какъвто не съществува в реал-

ната действителност. Не само древният юноша 

падна убит от такива носители на пъкъла; от тях 

падат, невинни, всички рицари на скръбта по нещо 

прекрасно и недостижимо, на служението и само-

жертвата, на тревогата за съдбата на нищите. От 

кръвта им пониква дивото цвете хиацинт, с което 

Небето се проявява на Земята. 

 Посветените с хиацинтов лъч образуват за-

щитно поле, над което пребъдва Тронът на Царст-
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вото Божие. Правáта на самия себе си не са нещото, 

което вълнува такива. Нека да е червено-кафяв хиа-

цинтът, нека всичката символика и мощ на тия два 

цвята да не говорят за самоотречение - при все 

това, самоотречението при тях, в този скъпоценен 

камък, е факт - напълно проверен и неоспорим. Има 

нещо в този факт, което тревожи дори божества, 

понеже излиза извън границите на всичко познато. 

Христос също беше един велик Дон Кихот - Хиацинт, 

Който проля кръвта си напълно невинен.  

 Възкресението - ето чудният факт, пращащ ня-

кои напълно завършили еволюцията си посветени в 

пустините на недоумението. Понеже не пълният 

комплект от изработени с честен труд тела, с тех-

ния най-съвършен продукт едно тяло на Иисуса, а 

предаването на този продукт в ръцете на престъп-

ници и убийци се оказва разрешение на енигмата! 

 Та затова и цирконовото царство се отличава 

с нестабилност на първичната форма, с раздвояване 

на основния ръб, когато го гледаш през скъпоценния 

камък, и с такова непонятно разнообразие от плът-

ности и ъгли на светопречупване. Готовността за 

разпад в яцинтовите Божии служители се ражда ед-

новременно с готовността за пълен блясък на съ-

вършенството. 

  Финото присъствие на оранжева светлина в 

глъбините на циркония показва, че при определени 

условия тези смирени души могат да се възбуждат и 
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светят с най-мощните доминанти на независимост-

та и самоопределението. И наистина, Христос, а 

подобно на Него и всички истински рицари на Духа, 

остават (и могат да остават) абсолютно сами със 

своята истина и с Божия глас в сърцето си. Това се 

вижда най-вече в ония върхови моменти на тяхната 

голгота, когато диамантеното колело на съдбата 

ги е нагряло до отказ. 

 И по тази причина, нека никой не си мисли, че в 

основите на Новия Йерусалим няма да има един камък 

на мъченичеството за Бога. И най-напредналите 

същества, обитаващи такива тела или "градове" във 

Вселената, неизбежно преминават през проверка или 

самопроверка на своята преданост, чрез готовност-

та "да погине душата им". 

 

31.ІІІ.1986г. 

Дванадесети камък: АМЕТИСТ 
 

Носител на пълното едине-

ние между радостта и мира, с 

новото име "Тон" - понеже 

"аметист” има само отчасти 

връзка с едно от качествата 

му. "Тон" означава прегръдката 

между Отца и Мировата Душа, а оттук и смисълът 

на името "Тон", "Тони", "Тониел", "Тониела". "Антон" 

представлява раздялата на Отца и Мировата Душа, 
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а оттам и представката "анти-" - способност и 

стремеж към противопоставяне. На практика, "Ан-

тоновците" са алохими, а "Тоновците" - илухими. 

Така, аметистът е най-красивият илухим сред скъ-

поценните камъни. С илухимите се провежда творе-

нето на новата физическа вселена - на Новата Земя. 

Аметистът - или "тон" - умее да открива, подобно на 

розата и Шестото езеро на Рила, сродната душа на 

всекиго в Битието и да свързва с нея. Ако си спом-

няте, "тон" се нарича и ангелът на теменугата, ко-

ято също е виолетова. Тоновете, като вибрации на 

радостта, намерила мир, са основа на музиката - по-

ловината от божествения свят. 

 Аметистът наистина предпазва от опияня-

ване, но не алкохолно, а психическо. Понеже слива-

нето на Мъжа с Жената, на духа с душата или тотв-

селената с ясновселената поражда чувство, коренно 

противоположно на опиянението. Опиянението на 

пиещия, наркомана или фантазьора е чист онанизъм 

– илюзорен опит за компенсиране на онова, което не 

ни се дава... И затова се раздува носа на онанистите 

и пияниците между ноздрите: те посягат на щасти-

ето чрез фантазията си, не искайки да положат уси-

лия за неговото реално постигане. Не че съпружест-

вото не е най-висшият и най-мощен екстаз в Бити-

ето, ала той е именно екстаз, съсредоточено в себе 

си върховно и реално блаженство, създателство. 

Онзи, който само бленува, от слабост или от нека-
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дърност да постигне реалното сливане, - не създава 

нищо, освен мисъл-форми, изчадия на ада, с които 

веднага се заема Морето от Азове, търсейки начин 

да въплъти тези изчадия в плътни форми - и така 

самó да направи десант на планетите. Не че Диони-

сий не е божествен, но неговата сянка Бакхус е 

тъкмо онзи опасен враг на Орфей, който разгромява 

единството на съзнанието и предпочита мисъл или 

чувство без воля. Тонът обаче, т.е. тоновете, са 

оръжието на Орфея, т.е. на онзи, който има единно 

съзнание срещу безсилието на пировете, удоволст-

вията, вакханалиите.  

Пияницата какво прави? - Прави същото, което 

върши онанистът: създава си изкуствен рай, понеже 

не може да постигне реалния. Огромното пишещо 

стадо на стихоплетците и графоманите; носите-

лите на бълвочната музика и живопис не са нищо 

друго, освен онанисти - при това много по-опасни от 

обикновените, понеже създават вампири не само в 

пъкъла - нисшия астрал, - но чак горе, в будическото 

поле! Аметистът се справя с такива без много це-

ремонии: отрезвява ги с така нареченото "Огледало 

на Психея". Както онанистът мисли, че се е скрил от 

всички, а всъщност върши това на голямата сцена 

на Космоса, пред очите на милиарди същества, така 

и сатанистът, прославен като "модернист", създава 

или изпълнява "произведения" със същата онанис-

тична гримаса, с каквато блудства и онанистът… 
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 Не съм толкова краен по отношение на 

обикновените онанисти, понеже те са жертва на 

манджи, сладкиши, солени и възбудителни храни, а 

също и на пъкления ви морал. Обаче естетическият 

онанизъм, социалният онанизъм, политическият она-

низъм ненавиждам с цялата ярост на онова, което 

сте чували да се нарича "гняв Божий". 

 Нещо повече: всичката ви цивилизация сега не е 

нищо друго, освен технологичен онанизъм! Поради 

неговата плътност и вещественост обаче, кроно-

зомното ръководство на Кали Юга съвършено ус-

пешно ви е втълпило, че всичко това е реално. Само 

че онанизмите създават световъртеж и, на първо 

място, неврози, неврастения. Телевизионното поко-

ление на Запад, пък и при вас, онанира ментално по 5-

6 часа в денонощието и повече; автомобилните ка-

руцари онанират по много часове с нервната си сис-

тема, с очите и чувството за скорост, а чрез шума 

налагат онанизъм и на ония, които не са каруцари. 

Подобна е картината във всички заводи, без изключе-

ние; във всички случаи на използване на предмет или 

вещ. Това е печалната картина! 

 Ако се движите в кварцов район с аметист, вие 

имате шанс да отслабите онанистичното си възпи-

тание и навици и да напреднете в йерархията на 

праведните цивилизации. Те не ползват предмети, 

оръдия на труда, транспортни средства; ходят голи, 

радват се на живота спонтанно, сияят от щастие и 
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ручейно блаженство! Ако ги попитате как може да се 

построи път сред планините, те просто няма да ви 

разберат; но понякога и на тях се налага да отстра-

нят скала от плодородно поле, след като са попи-

тали Отца си може ли да ú променят координатите. 

Просто повдигат аметистовия си пръст - палеца, - и 

скалата отива там, където е изчислил берилият - 

малкият пръст. Пръстът, наречен Меркуриев, е вхо-

дящото и изходящо устройство на вашия универса-

лен компютър - мозъка. Ако има неразрешима задача, 

кутрето се обръща към Алгол или направо към Елма, 

а понякога към полето на сарда - и получава отговор 

мигновено. Не се учудвайте, но показалецът има 

светлосин сгряващ лъч, образуващ поле - най-прият-

ното климатично поле около тялото на голия бо-

жествен човек. С него може да се лети и при темпе-

ратура абсолютната нула. А Сатурн, т.е. диаман-

тът, си служи чрез средния пръст понякога да раз-

рязва - с най-тънкия лъч на Битието, - такива 

плътни полета, които са непробиваеми и за ядрена 

звездна реакция! Това се налага, защото кронозом-

ните гении строят понякога плътни илюзии, с които 

Сатурн трябва да се справи драстично, подобно хи-

рург, който трябва да извади тумор. Аметистът за-

зорява сега върху небосклона на вашата нова раса. 

Той е особено силен във Венерино време, когато 

Шестицата взема връх. На власт идват отново илу-

химите - преданите, верните, реално постигащите 
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щастието на ближния, - понеже те не търсят сво-

ето щастие. И ако имате в сърцето си аметист, 

направете и вие малък опит: осияйте някого с бла-

гата мисъл, с благото чувство, с благата дума, с 

погледа на очите - мил, сърдечен, нежен; опитайте 

се да не отблъснете нито един импулс - и чудото ще 

стане. Това чудо се нарича възкресение. 

 
 

1.ІV.1986г. 
 

   ПОРТИТЕ НА НОВИЯ ЙЕРУСАЛИМ:  
 

БИСЕР-САПФИР, БИСЕР-РУБИН 
 И БИСЕР-ДИАМАНТ 

 

Така. Дотук говорих за ук-

рашенията на основните ка-

мъни в стените на Новия Йе-

русалим. Цокълът на всяко ор-

ганизирано битие се състои 

от "основни камъни" - т.е. не-

изменните, фундаментални за-

кони, които поддържат неговата основна форма и 

функция. А онова, което го принуждава да се развива, 

се нарича общуване с околната среда и изисква ор-

гани, с които обменът на материя, енергия и инфор-

мация става възможен. Това са вече "Портите на 

Новия Йерусалим". Представяте ли си порта от цял 

огромен бисер? - Само това да беше видял апостол 
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Йоан, стигаше му. Защо не му се показа порта с 

малки бисери, а порта от цял бисер? - Понеже Но-

вият Йерусалим - Новата Земя, която се строи в 

момента, т.е. новият тип планети - съдържа прин-

ципа на единството на съзнанието при обмяна с при-

родата и околните същества. Това е нещо фунда-

ментално, изключително важно! Скъпоценните ка-

мъни са кристали - основа на Космическия Човек, ос-

нова на кондензираното Христово Битие, което 

постига най-малък обем на живота - "сéменен жи-

вот", Полето на Снежинката. Полето на Снежин-

ката обаче има аура - великолепно, бисерно-сребърно 

сферично сияние, което се нарича "Утроба на Пра-

лайя", "Плацента на Майката Божия", "Околоплодно 

Вселенско Море", а още и "Булото на Мировата 

Душа". Ако проследите историята на бисера, ще 

проумеете как ясновселената, Природата, Вечният 

Дух, Царицата на Белите Нощи - Селена - шлифова 

носителя на основни закони: от микроскопична песъ-

чинка до сребристобяла вселена, където царува не 

законът, а милостта. А ясновселената е милостива, 

само защото е Мида - онази, която изстрадва с безг-

ранично майчинско търпение порастването на без-

ценния бисер! 

 Ето защо, портите на Новия Йерусалим се 

отварят само за онзи, който е младенец по сърце. 

Само децата ще влязат в Царството Божие! Онзи, 

който е мъдрец, прави опити да превземе укрепения 
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град през стените, но превземане на Новия Йеруса-

лим, теоретически и практически, е невъзможно. 

Мъдреците на Бялата Ложа наистина могат да про-

никнат в Новия Йерусалим или Новата Вселена и 

през "стените", но това значи не взривяване на за-

кони, нито прескачане, а прецизно изпълняване на за-

кони. Ала такъв мъдрец прониква не задълго - про-

никва като гост, доказал силата на концентраци-

ята, волята, висшето познание. Новите Йерусалим-

чани ще го поздравят, ще го поканят, нагостят и 

разведат из своето царство, както се посреща чуж-

денец. Те никога няма да му кажат "иди си", понеже 

такова понятие там не съществува. Но устройст-

вото на Новата Вселена е такова, че там не може да 

се задържи нито едно същество, което не е станало 

дете. А децата свободно могат да влизат през ог-

ромните бисери - Портите на Новия Йерусалим. Тези 

бисери са различни по произход, нюанс, функция и ра-

йон от Новата Вселена, в който пропускат, ала това 

не е забелязано от ясновидещия преди 2000 години. 

Това са 12 основни добродетели на детето, за които 

няма да говоря и на вас, понеже те не се осъзнават, а 

се проявяват спонтанно. Ако "старците" са фунда-

ментът на Новата Вселена, то децата са входът 

към нея. 

А бисерът се отличава най-много по това: не се 

стреми да се разграничава, както прави егото, т.е. 

скъпоценният камък, а се стреми да се съгласява, с 
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което става съвършен като Бога. Невероятно 

трудно, но същото по принцип и начин "овалване" се 

постига не само от песъчинките, но и от всеки скъ-

поценен камък - включително и от елмаза! Това е 

нещо непостижимо за вашето въображение, обаче 

така стоят нещата. Съвършената красота на един 

сапфир-бисер, рубин-бисер или диамант-бисер, среб-

ристо блестящи с невъобразимо разнообразие от 

вътрешни и повърхностни светлини, в най-различни 

тонове - това е картина, с която са удостоени един-

ствено учениците, стоящи пред някоя порта на Но-

вия Йерусалим. Само Бог може да създаде съвършена 

твърдост, проявена съвършено меко - това е Бисер-

ният Диамант! Само Бог сияе със съвършената де-

ликатност на Абсолютната Истина - Бисерния Сап-

фир. И Бог само проявява Съвършената Обич към 

всички, не отблъсквайки нито едно същество, но и не 

давайки предимство на никое - това е Бисерният Ру-

бин. Детето - непроявеното елохимно тяло на чове-

чеството - умее всичко това съвършено естествено: 

твърдо е по-много от всички със своята абсолютна 

мекота, понеже всички до един му се подчиняват, но 

му се подчиняват от любов; по-истинно е от всички в 

своята пълна невинност, ала всички падат, поразени 

от неговата истина, макар и “поразени” със свобода. 

Казвам "поразени", защото вие се страхувате от 

свободата като от огън. И само детето обича 

всички с божествена Любов, съвършено неспособно 
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да отблъсне ръка, която иска да го помилва; или да 

не помилва същество, което минава край него. С 

това то побеждава вашата старост, болести, 

смъртта ви дори, понеже ви подсеща кой е пътят 

към безсмъртието и с какъв прост ключ се отключва 

портата на Славата Божия. 

 Та това е именно Агнето - Светилото на Новия 

Йерусалим, светлината на което е не славата на 

отделното същество, а славата на Бог Всемогъщи. 

Агнето - Синът Божий, т.е. съвършеното Дете Бо-

жие, синоним на Иисус - се отличава преди всичко със 

смирение, та никаква самоизява, самомнение и само-

разграничение не го вълнува. Прави ли ви впечатле-

ние? - Портите-бисери ще бъдат постоянно отво-

рени през деня, "а нощ не ще има там". Народите ще 

донасят скъпоценните си дарове - плодовете на сър-

цето, ума, душата и духа си - и ще ги полагат пред 

нозете на Агнето. 

 Що се отнася до нечистите неща, те наистина 

няма да се приемат там, просто понеже няма да мо-

гат да преминат: плодовете на насилието и лъжата 

са с нощни, тъмни вибрации, и те неизбежно ще 

пламват и изгарят без остатък, приближен в аурата 

на Новата, съвършена Вселена. 

 Това е, приятели Мои, Новата Книга на Новия 

Йерусалим - такава, каквато се очертава в настоя-

щия космичен момент, според степента на вашето 

съзнание. Това велико Дърво на Живота, растящо от 
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двете страни на Реката на Живота, която извира 

от Престола на Бога и Агнето, не е нещо обикно-

вено. Как си представяте дърво, растящо от двете 

страни на река? Колцина са се опитвали да си предс-

тавят този образ от Апокалипсиса? Това не е нищо 

друго, освен новият тип система, подобна на кръво-

носната и нервната по основна форма (разклонена 

като дърво с клони и корени), но светяща, флуиди-

ческа, "плазмическа", протичаща от двете страни на 

новия гръбначен мозък, наречен "кристално съзнание" 

(нали реката на живота се описва прозрачна като 

кристал?). Това не е обикновен, а течен кристал, 

който наистина тече като река, а си остава с крис-

тално предназначение: крепене на организма с ос-

новни математически и етически закони. От това 

Дърво на Живота ще се родят плодовете на шес-

тата раса, светящата - расата на разумното, добро 

сърце; на новата божествена култура, чиято раз-

менна монета ще е не подозрението, а Любовта. 
 

                БЕЛЕЖКИ  
 

  1По същото време се диктува книгата "Въведение в ас-

котόнията". “Аскотония” е нов термин, даден от Елма - наука 

за съществата в Битието. Тя бива прекъсната внезапно от 

Елма, с думите, че трябва незабавно да изпълни "едно срочно 

поръчение от Отца" Му - диктуване на "Колоните на Новия 

Йерусалим". 

 2Илухúми - Божества на Мъдростта в Любовта, 

представени от електроните в астрофизическата вселена. 
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Те могат да обичат само едно същество или само семейст-

вото си. 

 3Учителят Беинсά Дунό (1864-1944), България, изнесъл 

хиляди беседи и лекции. 

 4Сỳпервселената в осиянията е синоним на духовния 

свят; на славянски - "свръхвселена". 

 5Пάнвселена - двуизмерната вселена на Вечния Дух; 

етерният свят. 

 6Хúпервселена - Проявеното Битие; на славянски - 

"жúвовселена". 

 7Хиперфиза - жлеза с вътрешна секреция над хипофи-

зата. Това също е дума, въведена от Елма. 

 8Елма - име на Източника, който диктува, идентично с 

Христос и Господ. 

 9Тук е зададен въпрос: "Оказва се, че Елма издиктува 

всичките 12 камъка. Означава ли това, че "Промяната" е ста-

нала преди диктуването на осмия камък (11.03.1986 г.)?" 
10Яспис - вж.” Звездни приказки”, "Албирео". 

 11Вж. “Приказки за цветята” - "Незабравка". 

 12Асуúн - есенция, субстанция и вещество на Абсолют-

ната Красота. (Вж. “Звездни приказки”, "Сириус".) 

 13Незабравка - вж.” Приказки за цветята”, "Незабравка".  

 14Хóливселена - вселена на Благия Дух или на Бога, обх-

ваща всички вселени; на славянски - "цяловселена".  

 15Именно за тях става дума в Библията, когато се 

казва: "Мъж и жена го създаде"; елохимите, именно, говорят в 

Библията, когато Бог се изявява в множествено число ("Ние"). 

 16Алохúми - божества на Истината в Любовта, 

представени от фотоните, неутриното и др. частици, които 

нямат маса в покой. Обичат всички и живеят за всички. 

 17От "синволюция". Вж. “Звездни приказки” - "Зосма". 

 18Вж. “Звездни приказки” - "Алдебаран". 
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 19Икло - Земята. 

 

ЧЕТИРИ СЛУЧАЯ, СВЪРЗАНИ С “КОЛОНИТЕ НА НОВИЯ 

ЙЕРУСАЛИМ”: 

1. Крайно интересно и феноменално е, че по същото време 
Господ диктува книга за Новия Йерусалим и на друг прия-
тел, в друг вариант, без приемащият КНЙ и приятелят 
Л.М. да знаят външно за това. 
2. Българката, преводачка на КНИ на английски, предава 
превода още през 1986 г. Този, чрез когото е дошъл този 
текст като холизация, й благодари и й казва, че съжалява, 
задето в момента не можем да й заплатим труда в чет-
ворен размер, както е по високия идеал, според Учителя 
Петър Дънов (Беинса Дуно). Тя е изненадана от тези думи 
и казва, че и без това ни е взела пари доста над нормал-
ната тарифа, но че от това, което й казваме в момента 
за четворния размер, си съставя окончателно мнение за 
хората, които са й дали такъв текст за превод – каквито 
идеите в него, такива и хората... Тя е директна и казва, че 
такова изказване не е нормално и че е подобно на крайно 
нереалните и фантасмагорични неща, които ни е превела, 
но че тя е професионалист - приела е работата и я е из-
вършила съвестно и качествено, за което й е заплатено 
твърде добре. После сменя темата и с въздишка казва, че 
от години иска да си купи нова лека кола от една любима 
марка, но не само че тя е много скъпа, а и в България по 
това време се чака с години, докато на човек му дойде 
реда да купи кола, каквато иска. Само след три дни тя се 
обажда със съвсем друг глас по телефона и казва, че 
вярва абсолютно на Елма и се извинява за предишните си 
думи. Какво се е случило? – Още на следващия ден след 
предаването на превода, й се обажда неин познат и й 
казва, че на едно место продават любимата й марка кола, 
чисто нова, четири пъти по-евтино от нормалната й 
цена. Тя отива и веднага я купува.  
  Има стотици случаи на чисто практическа, конк-
ретна, материална намеса на Диктуващия холизациите 
Елма, които са описани преди или след Неговите думи. 
Има и случаи на чудотворно излекуване на нелечими бо-
лести и спасяване на не един и два живота. Но тук може 
да се разкаже за още един случай, свързан с неочаквано 
придобиване на желана лека кола. В края на 90-те години, 
един TV-водещ на най-гледаното предаване в България 
седи в едно кафене с приемащия информациите на Елма. 
Те са добри приятели и си пият кафето. Този водещ 
често интервюира в ефир с холизатора на теми, свър-
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зани с Учителя Петър Дънов и Елма, окултизма и мисти-
цизма, историята на България, науката и практиката на 
пренаталното въздействие и възпитание и грижите за 
майката и детето в периода на кърменето, прогнозите на 
Беинса Дуно и Елма за събитията в света и др. Почти 
няма случай Елма да не се прояви и на практика, когато 
някой се интересува от Словото и му съдейства. Така, 
седейки в кафенето, водещият казва, че крайно много му е 
необходим японски джип, за да може да си върши рабо-
тата. Проводникът на Елма мигновено отговаря: “ Го-
тово, имаш я!”. Само три дни след това В.К. се обажда на 
холизатора и го кани да го поразходи с новата си джипка. 
Един непознат, пак на маса в кафенето, още на следващия 
ден седнал при него и го накарал да погледне през прозо-
реца – там стоял чисто нов японски джип, който той 
продавал много евтино, понеже бързал да замине в чуж-
бина. 
3. “Колоните на Новия Йерусалим” се предава на английски 
език на една позната в Англия, която е идвала на летния 
лагер на Братството на Рила и се познава с холизатора. 
Тя пише в книгите си за Учителя Петър Дънов и за Рила, 
за невидимите висши същества, които я обитават – 
имала е реална връзка с тях. Тя е лечителка и авторка на 
луксозни книги с цветни илюстрации за лечебното въз-
действие на кристалите. Когато след години я питат 
какво й е мнението за текста от Елма, който й е преда-
ден, тя казва: “ Хм, това са фантазиите на Г...” Следова-
телно, не може да става и дума тя да съдейства за изда-
ването на тази книга на запад.  
4. Приятелка в Америка предава английския превод на КНИ 
на съпруга си, който я предоставя на ръководството на 
водеща космическа институция, която има и парапсихо-
логически отдел. Мъжът на тази приятелка - А.Е. - се 
познава отдавна с проводника на Елма в България и има 
личен опит с него. Може би, той е разказал на шефа на 
този парапсихологически отдел за един случай, когато е 
дошъл в България да търси спасение от нашата ясно-
видка Ванга, поради изчезването на важен документ в Ню 
Йорк, с който А. трябвало да отчете много пари пред ра-
ботодателите и съдружниците си. Той се е занимавал със 
злато и скъпоценни камъни. Изчезването на документа 
може да го съсипе не само материално, но има и опасност 
за живота му, ако не отчете или върне парите. Съпру-
гата му съобразява, че може да не ходят при Ванга, а да 
попитат контактуващия с Елма. Елма дава ясна картина 
къде точно в Ню-Йорк се намира този документ. А. се 
връща и го намира. Такива случаи има много през всич-
ките години на общуване и контактуване с Елма. Един ден 
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А.Е. идва от Америка с видеокамера, с поръчение от спо-
менатия отдел да интервюира българина, чрез който е 
дошъл текста на КНИ. Заснети са няколко касети – цяла 
нощ холизаторът отговаря на английски на въпросите 
на А.Е., зададени от името на парапсихологическия отдел, 
който го е командировал. Темата е “Идеи за изобретения 
и иновации в Словото на българския Учител Беинса Дуно 
и холизациите на Елма”. АЕ. твърди, че в този космически 
център веднага са провели опити със скъпоценни камъни 
по сведенията в КНИ и нещата са проработили веднага и 
технически. Дали това е така, нямаме сведения от друг 
източник. Искат още сведения, интервю и съгласието на 
холизатора да стане сътрудник на тази космическа инс-
титуция, с много високо заплащане. Въпросният приятел 
описва реакцията на шефа на парапсихологическия отдел 
и колегите му с думи, които тук не могат да бъдат пре-
дадени. Общият смисъл е, че дори и технологиите на из-
вънземните, които се познават и разработват от де-
сетки години в Америка и по света, не са по-силни и дейс-
тващи от това, което казва Елма в КНИ. Изумени са колко 
още много холизации от Елма са продиктувани до този 
момент, от които никой не се интересува. Известен им е 
подобен феномен - писанията на Едгар Кейси, голяма част 
от които и досега са още в ръкописи или са засекретени. 
Защо българинът не се съгласява да отиде в Америка или 
да сътрудничи от тук, това е друг въпрос.  

Подобни случаи е имало и до този момент – още 
през 70-те години Елма дава детайлно описание на телес-
коп от нов вид, без оптика. Твърди, че с него ще може да 
се вижда всеки обект в триизмерната вселена с увеличе-
ние до “ кръгов сантиметър” (не признава правоъгълните 
координати...) и това ще се проектира от другата страна 
на телескопа като холограма във въдуха. Един приятел 
от гр. Варна конструира първия му модул, заминава в 
САЩ и се обажда от там, че “това нещо почва да работи”. 
Елма обаче не се съгласява да продиктува подробности за 
втория модул на телескопа, докато Словото Му не 
тръгне по света. От 1972 година до 2008 това още не е 
станало.  
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20.ХІ.121(1985)г. 
София-Изгрев 

 

АКО ПРОЯВИ СВЕТЪТ ИНТЕРЕС 
ЖЛО / Тойонус 

 

 
 

 Из едно писмо на единатора: 

 

 “На Е., която единствена познава нещата. Предавам ти 

всичко, което се работù досега. Останалите материали и 

последния, за Рила, написания на машина, съхранявай или ти, 

или Ю. Всички оригинали на машина са у О. – предай му и 

първия екземпляр от “Рила и нейните невидими съкровища”- 

да си ги копира и да ти върне оригиналите.” 

 
 Никога не е имало нещо по-тежко за някои хора 

от пълната липса на условия за живот, по-мъчител-

на от затвор или лудница! Няма никаква възможност 

за такива да помагат на близките си, понеже без 
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реализация на дарбите и енергиите им те стават 

напълно беззащитни и животът ги смачква - нямат 

твърдостта и издържливостта на по-силните си 

приятели, призвани да победят. След като се окаже, 

че и последната им красива илюзия, която ги е под-

държала на повърхността, е потънала; и след като 

най-главното им достойнство, в което те самите се 

съмняват, че е чисто, не се приема от човечеството 

и от най-авторитетните посветени, не остава ни-

що друго, освен да вдигнат котва и да отплуват към 

по-гостоприемна земя. 

 

 Приеми най-топла признателност за това, че 

повярва на един такъв “неудачник”. Ти, всъщност, 

стана причина, той да поплува още малко с опънати 

платна - и видяхте, че платната са нарисувани кра-

сиво! 

 

 Не мисли, че нещастие го очаква - напротив, не-

щастията са на дневен ред с онези, които не са 

толкова романтични. Нека мине време - ще погледам, 

ще преценя, и ако прояви светът интерес към неща-

та, които дойдоха чрез него; ако се постарае да ги 

направи достояние на народите, съдбата може да 

промени решението си и някога да ви върна онзи, 

който сега оттеглям. Няма да си отива от земята, 

не се бойте. Но без абсолютно разбиране и абсолют-

на любов, той повече няма да обитава наблизо. 
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28.11.121(1985)г. 
София-Изгрев 

 
ЗА ПАСИТЕ, ХИУРГИЯТА И 
ПРИРОДНИТЕ ХАПЧЕТА 

 

(Именно “хиýргия”, а не хирургия – б.п.) 

 

 
 

 Науката за пасите е Моя наука, понеже Аз я 

продиктувах на древните и на Месмер. Но това е ог-

ромна тема, касаеща “опипването” и “милването” на 

етерните чакри, силови линии и течения. Правото 

пасиране е самодейност, понеже нямате още атлас 

на олтарите и свързващите ги реки и потоци. Ако 

искате, нарисувайте някога достатъчно голяма чо-

вешка фигура, за да ви насоча как да нанесете тези 

центрове и течения (Много по-късно, на 7.ІІІ.136(2000)г., 
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Елма дава осиянието “Истинската панацея”, в което ни отка-

зва да диктува обещания атлас и дългоочакваната книга за 

новата медицина, като се аргументира защо – б.п.). При то-

ва положение, следвайки напълно съзнателно течени-

ето, отговарящо за определен орган или система, 

пасите ви няма да са само прави или кръгови, а ще 

описват сложни пътища. Не е без значение, а - по-то-

чно - от огромно значение е и скоростта, и ритъмът 

на пасирането, понеже то трябва да е в хармония 

или резонанс с оригиналния ток. 

 Токовете биват “оригинални” и “нарушени”. 

Оригиналният ток се произвежда от ДНК-молекули-

те или, по-точно, от центъра, който ги ръководи. 

Нарушените токове изтичат от онези места на РНК 

в молекулите, където е станала грешката. Като па-

сирате по канала на ДНК, отразен в етерната áура 

на ДНК, с това вие принуждавате повредения уча-

стък от съответната РНК да се “съвземе”. И моли-

твата върши същата работа, но постът е усло-

вие. Постенето е неправилно разбрано от вас. Има 

и “постене" чрез правилно хранене. При това, различ-

ните болести изискват и различни “хапчета” – напъ-

лно натуралните семена, зърна и малки плодове на 

растенията. Например, 3 бобени зърна, сдъвкани за 

половин час (но последователно, не едновременно ) 

могат да излекуват бъбреци. Само че има бели, чер-

ни, пъстри и пр. - нещо, което отговаря на различни-

те причини за бъбречните заболявания. Бъбреците 



 
Необятното говори – книга 7 

1936 

са свързани най-тясно с верността и ревността. За-

бележете: двете думи са една и съща, само че с раз-

менени първа и трета буква. Сатанинската вер-

ност удря бъбреците на нервна почва и се лекува с 

белия боб, но само при условие, че божественият хи-

ýрг, т.е. лекар на душата, е обяснил на болния психи-

ческата причина за заболяването му. Приемането е 

проблем, разбира се, но шансът не е малък, понеже 

има поразително голямо количество сатанински вер-

ни съпруги и съпрузи, които се мъчат страхотно от 

бъбреци, не подозирайки, че причината е в сатанинс-

ката представа за верност. Сатанинската верност, 

за разлика от Христовата, се проявява като пълна 

монофиксация в обекта-човек, който ви е най-скъп от 

всички, но с пълно изключване на възможността за 

общуване с други, на което и да е поле, освен задъл-

жителното или професионалното. Това, в тия слу-

чаи, сте способни да го разширите, най-много, още 

до един или два обекта - обикновено в семейството. 

Съществува непоносимост към чуждо присъствие в 

къщата, но това не винаги е ревност.  

Сатанинската ревност се лекува с черен боб, 

само че не по 3, а по 6 бобчета на ден, само веднъж, 

но пак при условие, че хиýргът вече е провел психока-

тарзиса. Шареният боб - при същите условия – леку-

ва нефрити, причинени от сложните съчетания на 

сатанинска верност със сатанинска ревност. Обаче 

истинската причина за камъни в бъбреците не е на-
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чинът на хранене или нечистата вода, а перфидна-

та ревност, т.е. изтънчената, която не касае само 

тесни емоционални вражди и амбиции, но и духовни. 

На този пъкъл лекът е зеленият боб, обаче направо с 

шушулката - по една шушулка със зърната на ден, 

дъвкани до течност. При осъзнаване на факта, че ду-

ховно болният, нуждаещ се от хиургична намеса, се 

намира в това състояние на появили се камъни в бъб-

реците поради ревността към някой, който му от-

нема аудитория или сфера на влияние, приемането 

на 5 до 10 шушулки, с произнасяне на формулите за 

разкаяние, обикновено дава пълно изцеление. Естес-

твено, ако ревността не продължи. 

 Камъни в пикочния мехур означават неприемане 

на истината на ближния, с който имате кармична 

връзка - нежелание за намиране на общ език. Това пък 

се лекува с грейпфрут и грейпфрутени семена, но са-

мо по едно от един плод - и произнасяне на формула-

та за разкаяние. 

 А вие, като се натряскате с половин кило боб и 

то не за половин или 1 час, а за 5-10 минути, чакайте 

на Кукувден младост и здраве... С боба съм скаран 

отдавна, но поради качеството му на тази планета 

ще трябва да се внесат, наистина, някои изменения в 

него. Това обаче няма да стане със селекция и генно 

инженерство, а ще стане, когато ревността и вер-

ността станат божествени. Ревност божествена 

има – прочее, казал съм още в началото, че Бог е рев-
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нив. Това е тема за 5 тома по хиляда страници, та 

само да сте живи... 

 Приемете и първия постулат на божествена-

та медицина. “Където няма хиýргия, има хирургия.” 

 На децата приготвяйте пикантни неща преди-

мно във вторник и петък. 

 На сегашния етап и готвени, и пикантни - за 

стимулиране и за чистене. 
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30.ХІ.121(1985)г. 
София-Изгрев 

 
АЗ ИСКАМ ПРЕЛЕСТНИ УЧЕНИЦИ  

НА ВСИЧКИ ПОЛЕТА! 
ЖЛО / НИ 

 

 
 

 Цялото небе разчита само на вас - напълно ли-

шените от всичко на тази нещастна земя! Премазва-

нето ви е такова, каквото не е било никога! Опра-

вянето на нещата ви не е това, към което трябва да 

се стремите, понеже Моите хора сега трябва да 

страдат нечовешки, поемайки последните напъни на 

родилните усилия, които прави Новата Раса. Прие-

мете мъката и чувството, че умирате, като закон, 

правило, позиция на съзнателното си усилие да бъде-

те съработници на Бога. Предстои ви необозримо 
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поле за работа, обаче сега нощта е най-гъста, пъкъ-

лът - най-страшно разярен, тъй като го изривам от 

земята окончателно. Неговата особеност е, че оби-

ча само сладкото, не може да понася страдания ни 

най-малко, понеже сáмо може да причинява страда-

ния, а сам за себе си търси лекото. 
 

 Приеми сега и ти, абсолютно смирено Мое сък-

ровище на тази земя! 
 

 Проверих и изпитах човеците, но измежду тях 

сте малцина толкова чисти, че да оставят напълно 

себе си в името на ближния. Понеже не изпълнихте 

онова, което бях казал - поотделно и заедно, - пора-

зих неочаквано, в самото сърце, всекиго от вас. Про-

умейте и не падайте повече: насъщното като хляб 

Слово Божие не понася неизпълнение; не отива 

пред вас да оправя пътищата ви, ако вие не Го 

слушате. Понеже беше ви казано да си помогнете 

взаимно, а вие не го изпълнихте, развалих всекиму на-

деждите, но затворих и пътя към по-нататъшен кре-

дит. Преминават времената на кредита, той се из-

ползва навреме - когато е казано!  
 

 Онова, което Аз съм разрешил и определил, е 

свято и премъдро. Но вие изпадате в човешки колеба-

ния и съмнения, поради което се отдръпвате. На Мо-

ите милиарди човечества в Трите Вселени не се 

налага да остаряват и умират, понеже имат 



 
Необятното говори – книга 7 

1941 

следното правило: домът им никога, никога, нико-

га да не остава без гостенин! Ала именно госте-

нин - не “постоянно присъствие”...  Постоянното 

присъствие има точно толкова катастрофален 

ефект, както и постоянното отсъствие. Постоянно 

съжителство има, но това се нарича “божествено 

съпружество”, а то е толкова рядко, колкото е и сли-

ването на сродните души. 
 

 Носителите на Новото живеят на постоянно 

изменящи състава си групи - така си помагат; но за 

Новото Човечество именно това ще бъде моралът. 

С това не искам да кажа, че Новото Човечество ще 

прави поголовни полови връзки - не, ни най-малко! Но 

Новото Човечество няма и да спира този импулс, ко-

гато някой има силно усещане, че на някого е необхо-

дим. Не е грях самата връзка, а грях е обсебването, 

ревността, недопускането на други в общото божес-

твено семейство на приятелите, които се хранят 

заедно, посрещат житейските трудности заедно и 

плуват към спасителния бряг заедно. 
 

 Намерú, намерú, намерú и постоянно намирай 

такива закъсали души или побратими с висша мисия, 

на които да ставаш приятелка, сестра или майка! Не 

инстинктът, не животинското, а тъкмо високо ду-

ховното във вас стене и вие от мъка, понеже не жи-

веете братски. Поставете братския живот на пър-

во място - свещен щит срещу бури и несгоди, смисъл 
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и съдържание на нещата. Не е необходимо да се взи-

мат непременно чужди деца от сиропиталища - това 

е за някои, които нямат друг изход. По-важното е не-

пременно да приемете някой, който работи и мисли 

за другите - той ще отвори полето на инстинкта; 

същевременно, не оставяйте никого повече от опре-

делен срок, според предварителна уговорка, понеже 

пак ще си навлечете беля на главата. 
 

 Нямайте съмнение, че Аз ви говоря - ако изпъл-

ните, ще съдите по резултатите. Аз имам работни-

ци, които няма къде глава да подслонят, които са Си-

нове Божии! Не искате ли да им бъдете съработни-

ци? Помагайте на такива; същевременно, работете 

някъде в света, но стабилно; а в свободното време 

се отдайте на най-силната си потребност. Ако за 

тебе това е Словото Божие - дерзай.  
 

 По-важно за тебе сега от незабавното постъп-

ване на работа няма. Наистина, няма нищо по-пре-

красно и благородно от детска градина или нещо ка-

то ясли, и особено грижа за сираци. Там ще настъ-

пят особени и приятни, бързи промени в настроение-

то и здравето ти, самочувствието и облика. 
 

 Ти си родена за обич! И трябва да раздаваш 

обич, щом като си я спряла от толкова години. Не са-

мо близките са ония, на които трябва да се раздава-

ме; напротив - разлей обичта си нашироко! Обаче, да 
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превърнеш това в професия, няма нищо по-хубаво. Да 

видиш как ще се възроди сърцето ти! Нямаш ни най-

малка представа! Но - без кухнята. Там не е за тебе. 

Приеми всичко друго, което има пряка връзка с 

грижите за децата - ако не може детска учителка, 

то “леличка”. Най-противното за някои студени жени 

е пряката грижа за много деца, особено в яслите и 

тези в предучилищна възраст, но най-вече изоставе-

ните деца. За теб ще бъде най-големият стимул 

миенето им, храненето, преобличането, приказките, 

милването, прегръдките, целувките - та те са така 

много лишени от всичко това! Не се бави нито миг, 

работа ще намериш навсякъде. А що се отнася до по-

братима, който можеш да приемеш в дома си с уго-

ворка за няколко месеца или една година, то това не 

е този, който сам мечтаеше да поживеете и порабо-

тите заедно; неговият път сега е друг и няма вече 

връщане от там. Ако бяхте послушали няколко месе-

ца да поживеете заедно, нямаше сега да стигнете до 

тези катастрофални състояния. 
 

 Не препоръчвам “бомбеното” гладуване, направо 

го отпишете като метод в тези усилни времена, 

когато сте на фронта - войник на фронта трябва да 

яде, това зная Аз! Тактиката на суровите режими е 

за пенсионери и отпускари, а на вас е достатъчно ве-

гетарианството, но пак без крайности – суровояд-

ството. Ако нямате от всички видове ядкови плодове 
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изобилно, има опасност да прегорите нервната си 

система с въглехидрати и да рухнете. Нахранвайте 

се хубаво - по всички правила - и нека това ви е защи-

тата срещу всички нещастия и болести, и напреже-

ния. Не че не препоръчвам режими, но по-рядко и по-

краткотрайни, с оглед на момента - при по-малки на-

товарвания. По никой начин, абсолютно по никой, ве-

че не оставайте без професионална стабилност - в 

името на нищо! Понеже сега това е мерилото, ме-

тодът и условието. Ако се стабилизирате профе-

сионално; ако не предпочитате някои центрове в се-

бе си за сметка на други и ако работите със Сло-

вото и Братството, нямам думи какъв хубав живот 

ви очаква! 
 

 Професионалното поставете на първо място, 

няма друг начин! 
 

 Въглехидратите са антрацит, той гори с буен 

пламък и изгаря стените на клетките, както и съе-

динителната тъкан. В други случаи се натрупват ка-

то масти и тлъстеете.  
 

 Приемете, ако не някои ястия с картофи, леща 

и прочие, то поне достатъчно черен хляб и понякога 

кисело мляко, сирене, понякога може и яйца, но от се-

лянка. Съвършено неправилно е само плодовото хра-

нене; не че не може, но съм казал още тогава: всяка-

кви плодове т.е. и банани, и други, с високо съдържа-
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ние на белтъчини. Като разстроите с едностранчи-

ви режими равновесието на жлезите и центровете, 

може ли да очаквате сили, настроение и здраве? При-

емете, че пълноценното хранене е 1/3 от цялостния 

живот - ни повече, ни по-малко. А вие не копаете в 

тази област, не признавате нещата от кръста на-

долу, въобще не се развивате правилно в земното си 

преднаначение. Който иска да е Мой ученик и възлю-

бен, трябва да приеме Трите Вселени, а не само две 

или една, а това ще рече напълно осияни центрове 

- от горе до долу.   
 

 Окото Ми констатира, че наистина майчински-

те чувства трябва да се раздвижат у теб най-инте-

нзивно, ако не могат интензивно да се раздвижат по-

ловите, а това значи следване на пътя, който очер-

тах. От липсата на майчинство страдат гърдите у 

жената, а от липса на съпружество - половите ор-

гани. Сега това не значи, че всички трябва да раж-

дат или да преминат през половия живот, понеже 

мнозина са призвани да превърнат физическото май-

чинство в духовно майчинство, а половият живот - в 

братски отношения.  
 

 Но какво значи това? - Непрекъсната грижа за 

страдащите, а не само за близките - това значи 

майчинство! Пребродите ли всички нещастни и закъ-

сали, всички ваши братя и сестри, помóгнете ли им в 

бедите, Небето създава такъв силен огън у вас, че 
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няма опасност от развитие на никакъв рак и тумори 

в гърдите и гениталиите на жената. Половият жи-

вот не е задължителен, колкото и необходим да е 

той на полето, на което се намират повечето мъже, 

например; но той е неизбежен, ако не се живее 

братски за едно велико Дело, тъй като само брат-

ският живот и единствено братският живот предиз-

виква огнище на възбуда и вдъхновение, равносилно 

на половото. Така че манастирите някога и сега са 

един опит в това отношение, обаче неуспешен, тъй 

като Аз не познавам напълно здрави калугери, напъл-

но лишени от психически отклонения. Ако манасти-

рите бяха мъжко-женски, намирам че можеше някои 

от участниците да се превърнат в целомъдрени и на 

физически план, но на останалите не би трябвало да 

се пречи да живеят полово. Целомъдрието не е нещо 

физическо, Праматерията, например, няма такова 

понятие “целомъдрие” като вас. 
 

  Сега ти не се плаши, но сериозно помисли по 

всички тези пунктове. А Аз искам прелестни ученици 

на всички полета! Обличайте се съвършено, носете 

се съвършено, предайте този импулс, съвършенс-

твото, навсякъде - не се изоставяйте, понеже сега е 

моментът да Ме послушате и да се подмладите. С 

вас е Бог! Само тогава, когато не търсите нищо от 

никого, ала дарявате всичко на всеки, то търсещи-

те, нуждаещите се, бедните са толкова много, че 
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работа няма да липсва никога. 
 

 И без прекалено съжаляване на нещастните! 

Приемеш ли това в професионален план, както гово-

рихме, то е предостатъчно - останалото време от-

дай за Словото - с тази уговорка, че ще се стремиш 

да работиш съвършено. Ти можеш! И ако, при всичко 

това, пак остане някаква болка, някаква мъка, проб-

лем или болест, смирено благодари, че си удостоена 

с честта да не те “отмине тая чаша” - понеже друг 

път за побратимство на Христа Аз засега не зная. 

Някои ги разстрелват и бесят, други ги изтезават 

по затворите, трети се мъчат страшно от наслед-

ствени и придобити недъзи и т.н., и т.н., и т.н. С ва-

шите мъки се постига нещо непостижимо по друг 

начин - свалянето на Царството Божие на Земя-

та! Ако много Ме молят, нищо не Ми коства да осво-

бодя някого, но тогава някой сектор на планетата 

ви няма да бъде божествено устроен, когато настъ-

пи времето. Това не значи да не се лекувате, но, пре-

ди всичко, значи да вдигнете глава най-после и да по-

емете пътя на победители. Стига вече мекошавост! 

От вас се иска геройство, ежедневно геройство! 
 

  - За М.? 
  

 - Ако не се изпълняват предишните инструкции, 

проваляш себе си и нея, а не помагаш по този начин. 

Не по този начин се помага, като човек съсипва на-
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пълно себе си. Това е изпит само за сатани и пълни 

егоисти - да провалят себе си напълно заради други. 

А ти не си индивид още. Напълно оформеният ин-

дивид може да се жертва дори и изцяло, понеже "не-

говото" не се губи, т.е. "неговото" е безсмъртно. 

Обаче, докато още се оформяте като индивиди, ни-

кога не отдавайте всичко от себе си - Бог не позво-

лява! То е все едно бременната майка да прекъсне из-

граждането на детето, с цел да помогне на някой 

възрастен с кръвта си. Това е престъпление, убий-

ство не само на плода, но и на онзи, другия, понеже 

кръвта на бременна може да бъде катастрофална за 

някои хора.  
 

 Така и всички вие, които се изграждате в утро-

бата на Найанда, пазете се от навлеци и вампири, но 

помагайте на близки и непознати - само понякога, ко-

гато можете; но не по тяхната гайда, а по ваше 

благоволение. Това съм ти го казвал толкова пъти, 

че ти го казвам за последен път. Не измениш ли не-

щата решително, и то завинаги, повече няма да се 

намесвам със съвети. Просто пречиш на сестра ти 

по този начин, разбери! Реакцията не се извършва, 

понеже някой “милостив” химик не дава на пламъка да 

стигне до ретортата, от страх че може да стане 

нещо непоправимо... А сега да не би да е поправимо? – 

Поправимо е все още, но текат последните месеци. 

Ако до пет месеца отсега нататък продължиш да 
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поддържаш сестра си с “изкуствено дишане”, а после 

и да смениш тактиката, няма никакви шансове за 

нея. Така че, не те моля да съжалиш себе си, а съжа-

ли сестра си! От милост погубване знаеш ли какво 

значи?  
 

 Приеми, разсъди и побързай! 

 
Недатирано, 121(1985)г. 

София-Изгрев 
 

ЧЕТИРИТЕ РОЗИ И ПÈТАТА 
ЖЛО / ЮВ 

 
 

 
  

 Конкретно за цветята - петата роза не се при-

движи до дома ти, понеже отстъпката, която ти би 
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трябвало да направиш, за да получиш и да дадеш жи-

вот, не е интелектуална, а астрална. Това ще рече 

омилостивяване на силния ти стереотип по посока 

на компромиси, които отнемат силата на мисълта 

ти и чувството ти за правда.  

 Отдаване на стихията, независимо дали мисъл-

та ти одобрява или не одобрява това - и пионките 

ще бъдат разпръснати! И тогава съвсем естестве-

но ще се роди и онова, за което мечтаеш - по-чисто-

то приемане на 4-те природни блага: светлината, 

въздуха, водата и храната. Когато користта на аза 

изчезне напълно, корените на 4-те рози ще пуснат 

нови коренчета в сърцето ти и ти ще бъдеш способ-

на да отдадеш това, което не можеш да отдадеш; и 

да приемеш това, което не можеш да приемеш. А до-

тогава ще те сблъсквам с твоите антиподи, докато 

ти втръсне да бъдеш права и скържава. Има една ду-

ховна скържавост, при която човек на никаква цена 

не иска да се предаде, да не държи на своето, колко-

то и неправилно да е то.  

 Отпусни си душата и разреши на Сатаната да 

те обработва както си знае, но помни, че самият 

той има нужда от твоята помощ, понеже съпротива-

та ти не му дава възможност да става по-добър. Ня-

ма да мине много време, и ако Ме слушаш и разбереш, 

пред теб ще се появи нещо съвършено ново, което 

има отношение към най-съкровеното у тебе. 
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Недатирано, 121(1985)г. 
София-Изгрев 

 
МОЕТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА БОГА 

ЖЛО / Л,Н и Д 
 
 

 

  

  Така, сега да започнем! 

 Този път да предупредя: правя първо по рода си 

успоредяване на посланията за повече хора в едно, 

поради необходимостта да се скрие същността на 
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всеки и всеки сам да прави опити да познае кое от не-

щата е само за него. Преди това трябва да кажа, че 

не само психологическият, но и социалният момент 

днес диктува недиференцирано послание.  

 Пределно точно ще обясня веднага: от най-

древни времена тази група, която сте днес пред очи-

те Ми пак заедно, ситуира основните тонове чрез 

опити за взаимодействие. Корист никога не е съще-

ствувала в станалите досега, много успешни, три 

срещи на тази планета. А инак трите от вас, които 

сте гостенки, сте свързани през много повече живо-

ти: алохим, серафим и вамоел - трите ви йерархии. 

Това са трите ви същности в момента.  

 Алохимите и серафимите са ни познати от до-

сегашните осияния, но вамоелът е супервселенско 

разклонение на херувимите, поради което не се сър-

дете на сестра си, когато поема ролята на настав-

ник. Херувимите са наставници на супервселенското 

човечество, поради което не само имат правото, но 

и са абсолютно упълномощени да правят неприятни 

забележки, да отреагирват на неистината с остро-

та и принципност и дори да унизяват отклоняващи-

те се от правия път. Това се отличава от плебей-

ската злоба и отмъстителност съвсем ярко, понеже 

злобата, ревността, преследването, вампирическа-

та емоционална вендета е белег на тъмните духове 

или обладаните от тях плазмодии, въплътени в чо-

вешки тела. Това не е така при херувимите, нито 
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при божествата, наречени “алохими”, тъй като тех-

ните педагогически похвати правят съществата по-

съвършени и прекрасни, въпреки парадоксалността 

на тези методи. У вашия народ има поговорка - “Умен 

да те бие, прост да те не милва!” 

 Най-умните педагози на супервселената и ул-

травселената са, именно, херувимите и алохимите. 

 Това, което съм ви казвал за освиркването на 

претенциозните “пуяци”, след като си заминат от 

физическото поле, се отнася именно до една от ро-

лите на херувимите. Всеки, който мисли, че е напра-

вил нещо на Земята, за което е получил лаври прижи-

ве, пред приемната комисия след смъртта си остава 

гол - само с онова, което е направил със статуята си 

(своето тяло) и с дипломата си (своето лице). Бах 

трябваше да се върне поради проблеми със статуя-

та си, въпреки че музиката му го превърна от приро-

ден ангел направо в елохим. Гьоте премина направо в 

божествените полета поради проблемите на рели-

гията и любовта, които той разреши правилно в 

творчеството си, но се отправи в Скандинавия за ед-

но последно прераждане, понеже не е позволено уста-

та да е толкова близко до носа, а Скандинавия отда-

лечава устата от носа, тъй като там се въплъ-

щават серафими повече от всякъде другаде, т.е. 

там умеят да мълчат. Но вамоелът Датинýл е уча-

стник в такава комисия дори и сега, когато не съзна-

ва, че на небето нощем върши такава работа. 
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  Сега да му кажа: вамоелите са най-меката фа-

за на херувимите, т.е. те умеят да поднасят исти-

ната в най-подходяща за възприемане форма. Това не 

намалява ни на йота точността на техния анализ, 

но захарната обвивка на хапчето върши неописуемо 

важна работа: ефективността на педагогическия 

акт е безпрецедентна! Останалите херувими не пес-

тят горчивото, киселото, соленото и особено люто-

то, не защото са тирани или вампири, както обикно-

вените хора, които си служат с този стил, но защо-

то тяхната роля е да смачкват самомнения и само-

чувствия. Нито един представител на конюнктурна-

та култура и политика, на пародията, наречена “уре-

ждане в живота”, на парцалите и панаирните играч-

ки, придобивани от вас на Земята, не може да избег-

не притегателната сила на полето “ сторп”  - това 

поле, което има кармична тежест и над божествата.  

 Папи, патриарси, президенти, таланти, гении, 

академици, милиардери, преуспяващи фукльовци и 

крадци - всички се стичат на мощни реки от голи те-

ла, познати ви от ясновидци като Микеланджело, и 

се разпределят по енергийните клетки в преддверие-

то на полето “сторп”. Там, по реда си, застават чис-

то голи, още в етерното си тяло, което е точно ко-

пие на физическото приживе, за да направи комисия 

необходимите измервания и изчисления кои криви 

идеи и претенции са отклонили статуята на Божие-

то творение от съвършения й образец и са оскверни-
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ли дипломната му работа - т.е. лицето и черепа - с 

печата на ада.  

  Вамоелът Датинýл е старши ранг херувим, 

който преразпределя покосените и изпаднали в кома 

или делириум от срам човешки души, освиркани и под-

играни по най-безцеремонен и жесток начин от оста-

налите по-нисши херувими. Поразителна е картина-

та на този най-страшен съд! 

 Огромните медузи, октоподи и най-различни 

мистични и астрални чудовища, които се вият над 

всеки подсъден, излизайки от него като резултат на 

неговото самолюбие, самомнение, отвратително ав-

торитарство или нагаждачество, се отрязват чрез 

психохирургията на този осъдителен метод – униже-

нието. Понеже унижението и страхът от обществе-

ното мнение е най-силният двигател на всички, прие-

мащи световния куклен театър, то и педагозите, 

наречени “херувими”, се стараят по най-нагледен на-

чин да разнебитят и сринат до основи самомнението 

на всеки един, който е искал да се наложи над други-

те на всяка цена.  

 Първо се проектират съвършено съхранените 

от целия живот на подсъдимия събития, записани в 

мозъка му, след като специален психошок го застави 

да стои с отворени очи, през които се прожектира 

филмът на неговия живот по обратен път и се въз-

становява в пространството пред всички. Всички 

престъпления и погрешки се прожектират - без ника-
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кво прикритие на нещата - пред специална комисия, 

но също и пред хора, които са познавали умрелия и 

той няма никакво желание те да узнаят за неговите 

простъпки. Там са и неговите жертви, които присъс-

тват до една, независимо от това, дали са вече в 

другия свят или са привлечени от полето “сторп” на-

сън, специално за процеса. Почти всички, при самото 

начало на филма на техния живот, припадат от срам 

и угризения на съвестта; а особено наглите, които 

предполагат, че сънуват кошмар, нееднократно се 

подлагат на още по-жестоки мерки, докато осъзна-

ят, че са умрели. 

 Аз ви принудих да погледнете в един печален 

свят, само защото един от вас сега тук и в момента 

изпълнява ролята на нещо като защитник на множес-

тво души, тъй като той е от най-висш херувимски 

клон и позициите на обвинител и прокурор са отми-

нал етап за него. Това обаче не значи, че не си служи 

и с тези прийоми, когато е необходимо. 

 

* * * 

Оалóр - това е името на друг от вас, присъст-

ващ тук в момента. Основата му е нито правдата, 

нито истината, а любовта. Това, че основата е ед-

на, а призванието навън - друго, съвсем не може да 

потули основата. Серафимите ви са известни, но 

онова, което съм казал за тях, представлява капка в 

океана - серафимите са неопределими! Те са загадка 
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не само за другите, не само за себе си, но и за Бога, 

Който ги е създал! Предметът на серафимите е пре-

живяването на любов - нищо друго не ги вълнува. 

Обаче любовта има толкова форми, колкото са съ-

ществата и нещата в Битието. Непременно сера-

фим обитава съвършено прекрасни светове – прекра-

сното и прелестното е въздухът, който те дишат: 

серафимите дишат не въздух, а хармония. Следова-

телно, лишите ли серафим от хармония, т.е. съзву-

чие, той не може да диша и умира или се разпада на-

пълно до голата искра Божия, наречена “монада”. Се-

рафимът обаче е и чума за определеността: опреде-

леността за него е страшилище, а той за определе-

ността - принцип на объркване. Неопределеността 

или тоталната свобода на волята има само един мир 

- серафимния! Токовете на серафимния свят са блуж-

даещи токове - сенки и светлини на спонтанността; 

те нямат нищо общо нито с правия ток на тотвсе-

лената, нито с променливите токове на ясновселе-

ната, за които е говорено много досега, нито с тях-

ното съчетание в Тройновселенски токове. 

  Така наречените “флуктуационни” токове, по-

раждани от звезди като Процион, пробуждат Битие-

то към парадоксални решения и абсурдно поведение. 

Не че алохимите нямат тази първа специалност, но 

мотивите им са диаметрално противоположни: ало-

химът разрушава, за да съгради, а серафимът съгра-

жда, за да разруши. Той не иска да разрушава, ужасява 
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се от разрушението, но практически неговото пове-

дение е пожар или природно бедствие за приматите 

в човешки тела, които искат да постъпят като дру-

гите.  

 Примати, влечуги, гръбначни и безгръбначни, 

пранови и салмови въртопи се въплъщават и в чове-

шки тела и живеят, “напредват” и изместват истин-

ските хора от полето на социалната и органична ре-

ализация! Носители на серафимно тяло обаче сте 

всички, както и всички имате останалите тела на 

съществата от йерархията, понеже човекът е най-

висшето творение на Бога. Серафимът, въплътен 

като човек, не е още човек, и затова останалите му 

тела могат да бъдат различно развити, а хостонно-

то тяло не е никак развито. Но у Оалор напредъкът 

на хостонното тяло е удивителен. Носител на нео-

бятна нежност и жажда за преливане, неконтролиру-

ем океан от бяс за сливане, той все пак намира онази 

точка на равновесие, в която да събере всичко това 

и да го въплъти в майсторство. Майсторството – 

това е венецът на хостонното тяло. Планетите се 

изграждат не от слепи природни, космични стихии, а 

от новите същества от хостонната йерархия, кои-

то са в състояние да се съсредоточат на едно мяс-

то и да останат при неблагоприятни Условия на 

живота  

(Досега сме разбрали, че не хостонното, но мюонното 
тяло върши тази работа. Защо тук се казва, че хостонното 
създава център. на майсторство, стабилност и организация, 
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след като някога се говореше, че хостонните същества 
плуват по “реките на вселената”? Това е един парадокс, за 
който не сме питали Елма как се обяснява. Един от 
възможните отговори е, че серафимите блуждаят из 
Битието и се обменят любовно абсолютно свободно и неупра-
вляемо, докато хостонните души все так текат в реки – в об-
щества, понеже се привличат. Въпреки временната им необ-
вързаност, те копнеят за дом и родина – за любим, семей-
ство, планетно въплъщение. Всеки от тях се отклонява от 
течението мигновено, когато го привлече въплътен дух. То-
ва идва от мюонната част на диполната им същност, а в мо-
мента, когато се въплътят, те почват да градят мюонно 
тяло. Тогава майсторството ги увенчава като венец – ове-
щественият им мюонен полюс. Могат да се оприличат на мо-
ряк, пътешественик, артист или музикант-виртуоз, който 
прави турнета неспирно по света (хостонната му природа), 
но мюонната му същност вече е кристализирала и затова е 
майстор в областта си. Макар и периодично, такива се връ-
щат с удоволствие в родното си гнездо, където са най-близ-
ките им. За серафим това е немислимо. По-долу Елма по-
твърждава мюонната материализация на хостонните съще-
ства, на които бяхме запомнили само флуидичния им косми-
чен вид - б.п.). 
 

 Серафимът е неврастеник на земята: когато 

му бият инжекция или му се отправя съмняващ се по-

глед, той се свива от страшна болка. Хостонните 

същества, наречени още “деви”, търсят съзнателно 

най-лошите и ограничителни условия, понеже напре-

жението на страданието и неразбирането поражда в 

тях кристализация. Те, всъщност, са единствените 

от всички духовни йерархии, лишени напълно от 

суетност и тщеславие, поради което техният иде-

ал, т.е. вътрешен импулс, е съвършеното организи-

ране на условията около самите тях, а не бягството 

им при по-добри условия. 

  Добрите условия никога не са създавали гении - 

това е нелепица. Те създават или сезонни слави, или 
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дегенерати. Тежките условия на семето под земята, 

пълният мрак и разлагащите бактерии не убиват ни-

кога зародиша, ако съществото има зародиш. Ако ня-

ма, нямало е защо да съжалявате - плявата, робо-

тът, тинята нека се разпадат. Покълването, значи, 

трябва да стане на козерожка основа, т.е. основа 

българска. Ако един дух се роди в България, Кавказ 

или Индия и не се отчае, не рухне, то той оживява 

при всякакви почви, създава “потресения” и сипе неве-

роятни блага за човечеството, когато отиде при 

благоприятни външни условия. Духът е вътре в за-

родиша! Съвършено изключено е силният дух да не 

спрегне материята около себе си, да не я кристали-

зира на някакво майсторско или виртуозно ниво. Точ-

но затова и Прометей се материализира хостонно 

на Кавказките канари, Орфей - в Балканския пъкъл, а 

Рама, Кришна и техни милиони последователи - в не-

нагледна Бхарата. Това, което може българин, кавка-

зец и индус, не го може никой! Това съвършенство на 

формата, тази прецизност и точност на разпреде-

лението на частите хармонично във времето и прос-

транството са непостижими за други народи, така 

че Велики Учители досега рядко са се раждали на 

други територии. 

 Сега говоря на Оалóр: ти си жрица на съвърше-

ната прецизност, осияна от свръхвдъхновение. Сера-

фимно тяло, с приключващо се хостонно тяло, се 

очерта преди в Лист и Паганини, а с Рахманинов не-
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бето направи съвършено нов експеримент, протичащ 

днес в младото поколение, предвестник на Епохата 

на Трансформацията! Романтизмът, Класицизмът, 

Реформацията, Модернизмът сега правят възможно 

зазоряването на Трансформацията. Трансформация 

не е имало, понеже Трансформацията, за която Аз 

говоря, ще има пряко въздействие върху формата на 

процесите, явленията и съществата, подложени на 

нейното изкуство. Този, който свири, пише или ри-

сува, няма да търси подиум, понеже, влизайки в една 

болница и почвайки там своята магия чрез своето 

изкуство, само след няколко минути или часа ще ос-

тава сам в болницата... Свирейки на един политичес-

ки съвет на държавници, ще предизвика разоръжава-

не! Дали телевизията или импресариите се интере-

суват от него, ни най-малко не го засяга, понеже, 

свирейки вкъщи, дори и в мазето си, той вдига болни 

на стотици километри от себе си и накарва стоти-

ци омрази да се превърнат в прошка и милост!  

 С това отговарям на конкретния ти проблем: 

ако покълването е станало на почвата на страната, 

която произвежда хостонни тела, проблеми няма да 

има да тръгнеш при по-изостаналите народи на за-

пад, за да им покажеш какво значи хостонно тяло. Ако 

още не си покълнала, пак мога да ти отворя врати-

те, но тогава няма да бъдеш нищо повече от един... 

Ростропович...  

 Това, което говоря, не е за смях. Ростопович е 
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също маг, но не хостонен. Неговото въздействие не 

може да лекува и да възкресява, въпреки че повра-

тът, който той направи в чисто естетически музи-

кален план, е отбелязан с новите, удивителни музи-

кални храмове, които той издигна надалеко над пла-

нетата ви. Паганини, Лист, Тартини, също лекуваха 

болни. Те имаха хостонни тела. 

 Стани още по-дълбок, Оалор, и не се поддавай 

на паниката на тиквата, която расте за 6 месеца – 

понеже ти си дъб! Това, което ще постигнеш тук, до-

ри и с по-посредствен от твоя дух преподавател, не 

може да се замени с нищо, понеже България излъчва 

минерално поле, струващо повече от всичкото злато 

и слава на света! После, имаш и серафимно призва-

ние, не само хостонно, тъй като половината ти е 

отдадена на преливане. От майсторството към лю-

бовта и от любовта към майсторството - ето тво-

ят резонансен метод! 

* * * 

  Алохим значи абсурд. С това се тъче хипервсе-

лената или вселената на Христа, за Когото знаете, 

че е Синът, Проявеното Битие. Абсурдът, доминан-

та на алохимите, е единият полюс на хипервселена-

та, а милостта - другият. 

 Това, което жадува душата ти, е съвършена 

милост, абсурдна за останалите. С милостта досе-

га не сме се занимавали почти никак - повече съм ви 

говорил за абсурда. Милостта слиза от ясновселена-
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та - определеното, още непроявено Битие на Миро-

вата Душа или Майката Божия. Абсурда спуска тот-

вселената - неопределената и непроявена вселена 

на Онзи, Когото нарекохте “Абсолютен Дух”, а Аз го 

наричам "Отец". Проявеното, Моето Битие, е възмо-

жно именно поради осияното от противоречия и от 

правилното решаване на тези противоречия един-

ство на милостта и абсурда. Без милост няма жи-

вот! Без абсурд няма развитие! 

 Сега ти косвено се проектираш с онова, което 

се приема като абсурд за околните, но още не си 

осъзнала този свой път, понеже милостта ти прави 

спънки. Там отдавна си се развила, милостта ти е 

изпитана, понеже през всичките свои прояви на Небе-

то и Земята милостта ти е оставила зрими следи. 

Това, което не може ясновселената, е да не бъде ми-

лостива, да не бъде закрилница. Определеното Би-

тие, математически, представлява най-трепетна-

та, сложна и пропорционална плетеница, съществу-

ваща прекрасно, неотразимо, навсякъде! Ясновселе-

ната сънува - тя не мисли своите модели; и онова, 

което милостта й определя като сигурно, обезопасе-

но, се превръща в математичен модел на някой 

атом, същество или вселена. Проявеното Битие се 

заема за реализира този модел в плът и кръв; така 

че природната грижа на майката, на Великата Май-

ка, се отличава с яснотата на математическото 

уравнение, на точното определяне на параметрите, 
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в който животът трябва да се съхрани и развие. От 

утробата на галактиката, именно Мировата Душа е 

онази, която огражда своите рожби от врагове и ги 

пои с милостта на утринното, тихо погалване; на 

вечерната приспивна песен. Представете си грешка 

в математическото опериране - тя се превръща в 

хаос, т.е. в смърт. Такава грешка за ясновселената е 

недопустима. Нейната съвест и свръхлюбов изключ-

ва процеси извън грижата и логика извън съкровище-

то, наречено рожба. 

 Тотвселената обаче има обратно течение. От-

говорността се свлича от нея като кожата на змия-

та, тъй като Тот твори светове, но не поддържа 

светове. Ясновселената ражда мир, но тотвселена-

та твори радост. Мирът на ясновселената произти-

ча от определеността, а радостта на тотвселена-

та се твори от неопределеността. Самите елек-

трони обаче показват, че в божествения свят, ул-

травселената, микросвета, няма никаква стълкнове-

ние между сътворението и поддържането – тотвсе-

лената отправя електрона по безкрайните траек-

тории на неопределеността, но ясновселената го 

държи на стабилен радиус. Това, което поддържа 

структурата на световете, е радиусът на електро-

на, който означава постоянство. Това, което държи 

тази структура и я променя, е неопределимата тра-

ектория или скорост на този радиус, а това може са-

мо Отец.  
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 Сега, защо се сблъскват мъжът и жената? – 

Защото жената съхранява радиуса, а мъжът пробива 

нови отвори в творческото съществуване. Той из-

питва радост само тогава, когато не могат да се 

определят координатите му или скоростта му. Това, 

което искат обикновените жени, е да се измени тра-

екторията на мъжа или неговата скорост на движе-

ние. Обикновените мъже пък изискват от жената не-

възможното - да измени своя радиус на постъпване 

т.е. мислене. 

 Не изисквайте това от жената, от майката, 

понеже нейният радиус очертава границите на дома 

и семейството, на гнездото, на лоното, в което не-

щата се оформят! Удължите ли нейния радиус, ще 

притурите неопределеност, от което следва грешка 

в изчислението, което пък означава грешка в генети-

чния код, раждане на болно дете или изрод, възпита-

ване на дегенерат. 

 Обаче мъжът не е на нивото на своето призва-

ние да обединява определеност с неопределеност. 

Както навсякъде в микросвета, в природата, в космо-

са, само Бог е Онзи, Който обединява всичко, прими-

рява противоречията, внушава отстъпки от своето 

естество, в името на естеството на другия. Само 

Божественото в нас се старае да поддържа в равно-

весие определеността с неопределеността, любов-

та с обичта, майчинската грижа - с творческата 

свобода на бащата. Така че, Моето определение за 
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Бога е следното: Способност да отстъпваме от 

максимализма на своето естество, без нарушава-

не на своето естество. Това е и формулата на ква-

нтовата механика, на боимеханиката, на небесната 

механика. 

 В Бога всичко става прекрасно, понеже Бог е 

Любов! 
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Недатирано, 121(1985)г.  
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ОТГОВОР ЗА АЛКОХОЛА  
И ПУШЕНЕТО 

 

 
 

 Природата не се лъже, духът не се лъже! Те 

имат нужда от задоволяване на потребностите им. 

Като ги лишавате от това чрез човешки предразсъ-

дъци, страхове и заблуди, те изпитват титанически 

глад и разстройват нервната ви система, а тази 

постоянно трепереща нервна система, сигнализира-

ща ни за неща, забранени от хората, трябва по ня-

какъв начин да бъде туширана. С това се заемат 

производителите на опиати и наркотици. Това се на-

рича самозалъгване и води човека отново до гроба, но 

с по-притъпена нервна система. Причината за пуше-

нето и алкохола е яденето на месо. Токсините и же-

лязото в кръвта на животното възпаляват кръвоно-

сните съдове и ги дразнят. 
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ТОРÁНСКАТА МИСИЯ НА АРОИЛ 
ЖЛО / НМ 

 

 

 

 - Какво означават движенията на махалото? 
 

 - В кръг се върти за всяко хармонично същес-

тво с произход от ултравселената. По часовата 

стрелка се върти в случаите, когато природата е 

доминанта, а духът – неин служител.  

Н. има и силни духовни заложби, но природната й 

мисия е най-важна в този живот. Сега още смята, че 
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силата й не е много голяма, обаче след 7 години ще 

разбере, че от нея зависят много природни процеси, 

решението на които не може да се повери на други. 

Храната на духа й се корени в способността да 

защитава природата. Не става дума само за 

нейната женска и майчинска мисия, а за цялостната 

й социално-творческа дейност, която ще бъде 

свързана с избиране на славен път - борба за 

опазване на живота, майчинството, детството и 

околната среда. Тя ще бъде първата жена не само в 

България, но и в света, която ще защити 

дисертация и ще издаде книги, способни да се 

превръщат в международно законодателство. Тя ще 

аргументира защитата на майчинството и 

детството с неподражаема логика: с основа 

хуманизма, все пак, ще анализира кристално ясно 

икономическата изгода за държавите и народите от 

обезпечената майка. Основни ресурси от 

разоръжаването е редно да се влеят първо в 

грижата за майчинството и детството, за 

създаване на “резервати” за опазване на човека, а не 

само на околната среда. 

 Има утвърден “престол на Смарагда” - това е 

център, намиращ се в средата на челото и свързан 

със Селена (висшата същност на Луната). 

 През периода на Просвещението беше мъж във 

Франция - един от известните енциклопедисти. През 

ранното Възраждане беше в Италия истинска 
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мадона - рисуваха я известни художници. Има много 

прераждания. Тя има по едно и във всяка славянска 

страна; най-силна проекция има в Панония. Подвизавá 

се и като ученик на Кирил и Методий. Закърмена с 

любовта към Словото, направила вече толкова мно-

го за чистотата на разума, красотата и истината, 

през този век идва в България, за да положи основи-

те на новия матриархат чрез още един подвиг – уза-

коняване на резервати за защита на човека. Решени-

ето е взето, тя няма по-висока и благородна мисия. 

Досега мъжът управляваше света, а в новата епоха 

жената и майката ще го управляват! Те ще ограни-

чат техническите и архитектурни изстъпления на 

мъжа, за да бъде спасено човечеството в девствено-

то лоно на природата - сред гори, цветя, извори и 

изобилни плодни градини. 

 Звездата, от която идва Ароúл (божественото 

й име) е Торáн, разположена в съзвездието Пегас – 

невидима с просто око. Тя, именно, предава на Земя-

та силите на квадрата, концентрирайки през пето-

то измерение формата на съзвездието Пегас. Това 

създава в торанците чувството за ред, порядък и 

грижа. Торан сега преживява преображение, но от 

много особен тип - минава от супервселената във 

физическата вселена. Затова торанците са заети 

само с една мисъл – установяване на Космическата 

република не само в супервселената, но и в неоргани-

зираната физическа вселена. Те са устроители на 
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планетни райове и като такива са под влиянието на 

Плутоновия принцип, а йерархията им е известна в 

религията под името “власти”. Това са ангели от 

най-висок разряд в духовната вселена, които имат 

развито атмическо тяло и се отличават с това, че 

намеренията им имат силата да се осъществяват. 

Торан обаче се отказа да продължи еволюцията си в 

ултравселената, въпреки че имаше право да избира. 

Нейните жители предпочетоха да образуват звено 

между тях и пострадали планети като Земята, за да 

им помагат. 

 “Ароúл” означава “абсолютен ред и хармония при 

материализиране на грижата за живите същества”. 

 Единственият проблем на Н. в този живот е, че 

все още се уповава на химери, които е надраснала 

отдавна в миналите си прераждания. Химера, напри-

мер, е щастието в личния живот с хора, които не са 

посветени на нейния идеал, не се включват плътно 

за осъществяване на торанската й мисия. Тя, без-

спорно, има и ще има много щастливи приятелства, 

животът е пред нея. Очарователна е, мила е, но тря-

бва да обърне внимание на две неща – вътрешната 

чистота на тялото и канализиране на венозните 

енергии. Рискува да се увреди, именно поради треп-

тящото й чувство за пикантни ястия, напитки, под-

правки и удоволствия. Истинската чистота е нещо 

различно от това, което тя си представя, и затова 

й е нужно да попадне в нова среда - между хора с висок 
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идеал. Решително трябва да скъса и със скоростта, 

с която поставя оценки. Никога не трябва да бърза с 

изказването на мнение – особено отрицателно. Не 

трябва да трупа кармата на бъбривците и бързо-

речивите, които изглеждат умни и отракани в очите 

на другите, когато оценяват хората и нещата, но 

лицето на вселената се отвръща от тях. Тя има 

обаче елементи на най-важното божествено чувство 

- благоговението - и умее да обожава, да боготвори. 

Обаче не е въпросът това да става само пред съвър-

шените неща: необходим е миг, секунди, минута мъл-

чание преди всяка реакция, дори и когато обектът й 

е с явни недостатъци. В тези свещени мигове истин-

ски финият дух търси кое е прекрасното и именно с 

него се свързва, именно него изтъква, а за другото 

си мълчи. Просто критиката е нещо, което поразява 

нервната система и предизвиква венозни неприят-

ности или нарушение в лимфатичната система.  

 Ако иска да избегне влошаване на здравето, 

трябва да започне упражнения с доброжелателна и 

положителна мисъл към всеки човек и ситуация. Това 

не значи да си затваря очите; точно обратното – 

значи да си ги отваря, но за доброто, което реално 

съществува. Тя може и трябва да поставя на място-

то им само нахалите, надменните, горделивите и 

мошениците. Тогава даже и Небето се възхищава от 

цветистия й език... 

 Животът й ще бъде много интересен, красив и 
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разнообразен, ако отсега обърне внимание на основ-

ната си торанска мисия и впрегне на работа всички-

те си сили. Личното няма да се приспи от този то-

рански десант на Земята - напротив, тя ще срещне 

сродни души, с които ще е много щастлива.  

 

Недатирано, 121(1985)г. 
София-Изгрев 

 

ВЪТРЕШЕН ПРЕЛОМ У АРОИЛ 
ЖЛО / НМ 

 

 

 

      Въпрос на Онтиéл: 

    - За нашата връзка с Н.? 
 

 - Принципно, това означава вид еволюция, при 
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който се обединяват полюсите на 4-те типа косми-

чески взаимодействия - гравитационни, електромаг-

нитни, ядрени и слаби. Предишния път това не беше 

актуално, но този път Н.М. преживява вътрешен 

прелом, който обединява 4-те стихии на Битието. 

Обичта й добива разумност, разумността - топлина, 

принципите й - сила, а силата - принципност. Ефек-

тът от този процес в свръхсъзнанието й ще проли-

чи едва след години, но именно това се извършва сега 

на едно много високо поле в духа й. Конкретно, живо-

тът й ще се развие, примерно, така: устремът на 

любовното й чувство, който у нея е неудържим, ще 

се уравновеси с баланса на разума - и тогава тя няма 

вече да жертва любовта заради делото или делото 

заради любовта.  

Предстои промяна в обекта на сегашното й вре-

менно емоционално състояние. Обаче с това живо-

тът й още няма да стигне до брега, който я чака 

след 7 години. Новата насока на чувствата носи нова 

радост и нов опит. Но предишната връзка не трябва 

да се оформя стабилно. Преживяванията може да са 

силни, мощни и желани, но работата, която има Н., 

изисква тя да се издигне на равнището на отноше-

ния, каквито заслужава. Опасността да бъде обсебе-

на и неуважавана сега съществува, въпреки положи-

телното в отношенията. Преди всичко, ако тя дър-

жи на този човек, трябва да го подложи на няколко 

изпитания, чрез които да реши достоен ли е той за 
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нейната любов. Пращам й радост, която за нея ще 

бъде в началото по-слаба от сегашната, но тя може 

да се разрасне много и да положи основата на истин-

ското й издигане, което преди всичко е духовно, а 

след това социално.  

Аурата й е изключително чиста и кристално бис-

тра и няма да позволя повече там да се появява мъ-

тилка, предизвикана от хора, които не могат да 

обожават. Оставям, разбира се, нещата в ръцете й, 

да ги развива свободно, защото само в свободата чо-

век може да добие нужния опит и да развие вкуса си. 

На нежното й и пламенно сърце е необходимо много 

повече от това, което сега получава. Това ще дой-

де, но по-късно, с узряването на съзнанието, че кау-

зата и любовта трябва да вървят ръка за ръка и че 

едното никога не трябва да бъде за сметка на друго-

то. Любовта се познава по това, че окриля човека, 

дава простор, свобода, неизразимо щастие и прими-

ряване, разрешаване на всички противоречия.  

Онзи, който притеснява душата й с нещо, не е за 

нея; но ако тя много държи на него, може да се пре-

разгледа кармичната ситуация и да се разреши раз-

връзката в полза на настоящата й любов. Това може 

да стане, само ако и двамата направят строго опре-

делени самопожертвувания. Мога да кажа точно как-

ви, само ако и двамата държат един на друг доста-

тъчно много, за да са готови на това, което ще им 

посоча като необходимия данък. При изразяване на 
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съгласие и от двете страни за лишаване от опреде-

лени блага, на които държат, за да се претопи кар-

мичната стена между тях, Аз лично се ангажирам с 

обещанието и изпълнението му.  

Още нещо - пратил съм Н. в този дом не случай-

но - за да помогне на баща си в трудното му дело. Ос-

тавям на нея да каже желае ли инструкции по този 

въпрос, защото назрява удар срещу него, който може 

да се смекчи с нейното участие. Само ако преразгле-

да начина си на живот - с нищо друго. 

 С А. се познава отдавна - растяха в Рим заедно, 

оправяха пътищата на живописци и композитори, а 

те ги рисуваха и ги възпяваха; напътваха ги мъдреци 

и ги описваха писатели. Орина и Жозефина бяха име-

ната ви в Италия през миналия век - първи 

приятелки с много поклонници и почитатели... Вие и 

двете бяхте от много богати, аристократични 

семейства, с влиятелни бащи-първенци, както 

отчасти и сега. Орина предпочете, осланяйки се на 

произхода си, да остане свободна жена с много 

средства и влияние и посрещаше гости в разкошния 

си дворец до дълбока старост. А А. направи най-

баналното нещо - ожени се за един почетен кавалер 

на солидна възраст, от което и досега я побиват 

тръпки, когато стане дума за брак не по любов. 

Любовта помежду ви обаче си остана ненакърнена, 

от което и произтича сегашното ви приятелство. Е, 

имаше там и едно скандално приключение: обичахте 
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и двете един офицер и никак не ви беше лесно да си 

го поделите. Наистина, бяхте някога и в различни по 

пол тела и връзката ви беше много силна, от което 

и досега ви побиват тръпки, когато се 

приближавате една към друга. Основната цел на 

сегашната ви връзка е обмяната на истини и опит, 

които ще бъдат много полезни - както лично за вас 

двете, така и за хората въобще.  
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Недатирано, 121(1985)г. 
София-Изгрев 

 
 

ЗА СЪПРУЖЕСТВОТО,ПАРТНЬОР- 
СТВОТО И РОДИТЕЛСТВОТО 

ЖЛО /АСИ 
 
 

 
 

Отговарям на А. Ако тя или някой друг успее да 

запази непроменена любовта си към земния съпруг, 

без да остарее или да се разболее, общувайки само с 

него, Аз ще променя становището Си и ще въведа 



 
Необятното говори – книга 7 

1979 

нов закон в Битието - общуване на биологически съ-

щества по двойки... Новият път не е “групов секс”, 

нито поголовно сменяне на партньорите, както си 

представя тя новите Ми проекти за живот по три-

ма, шестима, дванадесетима и пр. Аз имам предвид, 

преди всичко, братския живот на души, които се оби-

чат беззаветно; а, на практика, смяната на партньо-

ри няма да бъде грях, тъй като партньор, който не 

храни повече сърцето и тялото ти и ти неговите, 

престава да бъде партньор. В никакъв случай не про-

пагандирам едновременно полово общуване с няколко 

партньора, което води до същите ефекти на пси-

хиатрични и невротични, както и старчески сривове. 

Аз нямам рецепта извън съвършеното здраве, мла-

дост и щастие на партньорите, а как се постига то-

ва, не Ме интересува. Щом казвам “партньорите”, 

значи никой, без изключение, да не пострада - по ника-

къв начин! Затова, съчетавайте се само с такива 

партньори и по такива начини, които няма да ви до-

ведат до проблеми, конфликти, страдания. 

 Нездравите и нещастните също ще се включат 

в братски живот, именно за да се съвземат и станат 

пълноценни; но не такива нездрави, при които рухва-

нето иде от егоизъм; а, напротив - ония, на които 

липсват среда и любов, за да живеят за всички. 

Никога не включвайте обаче недъгави и опасно болни, 

когато става дума за продължение на рода. Става ли 

дума за новите майки, там търсете най-съвършени-
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те приятели - и душевно, и физически; най-съвърше-

ните приятелки. Ако правите компромиси с хора, 

оформени несъвършено отвънка, бъдете крайно вни-

мателни: отговаря ли този човек на изискванията за 

духовно бащинство, т.е. напрегната ли е същност-

та му да ражда мъдрост, красота и добро за всички? 

При такива никога не затваряйте изворите си, поне-

же те ще се отплатят на човечеството хилядокра-

тно. Обаче не създавайте от тях физически деца. 

Ако някои прекрасни не само вътрешно, но и външно, 

могат да се предпазят от раждане по естествен на-

чин, Бог не ги задължава да произвеждат физическо 

поколение. 
 

 



 
Необятното говори – книга 7 

1981 

Недатирано,121(1985)г. 
София – Изгрев 

 
ОТГОВОР ЗА НУМЕРОЛОГИЯТА1: 

“ПЪТЯТ НА ЖИВОТА”  

(По въпроса на ЮВ за “Пътя на живота” в нумерологията) 

 

 
 

 “Пътят на живота”2 наистина е един синтез на 

миналото и бъдещето. И действително, има смисъл 

да търсите поотделно къде точно се локализират 

миналото и бъдещето в рождената дата на човека. 

Миналото трябва да бъде проследено в числото на 
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месеца на раждане, а бъдещето – в годината. Насто-

ящето обаче непременно трябва да бъде “Пътят на 

живота”, както и сте разбрали. Но с бъдещето е свъ-

рзано и онова, което наричате “Душевен стремеж”. 

Понякога не числото на годината, а числото на ду-

шевния стремеж става “Пътят на живота” в бъдещо 

прераждане. Но за тези неща ще ви кажа още много 

работи, когато стигнем до техниката на халдейска-

та тайна наука за числата, която ви диктувам. 
___________ 
1 При справка с Елма на 25.І.2003г. в 10,33ч. се утвърди терминът 
“нумерология”, а не “номерология”, както често го пишем, 
изхождайки от зле разбрано чувство за редактиране – б.п. 
2 Цифрата, която се получава от сумата на цифрите от 
рождената година, месец и дата. Мнозина грешат, използвайки 
думата “цифра” за числата над 9, но те просто са забравили 
аритметиката. В нумерлогията тук правят изключение числата 11 
и 22, които не се редуцират до 2 и 4 - б.п. 

3 Цифрата на рождената дата, ако е до 9, или получена от сбора 
на съставните ú цифри. И тук важи правилото за 11 и 22 – б.п. 
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Недатирано, 121(1985)г. 
София-Изгрев 

 

ДВА ЧАСА, ОТДАДЕНИ НА БОГА 
ЖЛО / ЮВ 

 

 

 

 Работата нищо няма да ти даде, сама по себе 

си. Доброто е смяната на обстановката, на колеги, 

но особено на аурите от лично естество, които тук 

те задушават. Обаче откъсването от приятелите 

ще ти бъде проблем, приемеш ли, ще можеш да 

свършиш само една важна работа за всички. Би могла 
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да проучиш възможностите да провериш най-хубави-

те бази за прекарване на морето - на палатки с при-

ятлите. Въпреки посещенията на някои приятели 

при теб, редки, но съдържателни, не се знае дали ще 

те задържи дълго там. Разговарям сега с теб нека-

тегорично, тъй като случаят не касае нещо опреде-

лено от Небето. 

 Проблемите обаче, които тук би решила, макар 

и с големи противоречия и напрежения, се решават 

веднъж завинаги психически. Докато едно отиване 

там е бягство от проблемите и отлагане на тяхно-

то решение. Ако отидеш, приеми го като почивка, 

ако вече не издържаш; но почивка цели две години ще 

отложи не само кармични уроци, а и общуването с 

приятелите, което сега предстои да се усили, поне-

же есента носи важни промени. 

 Вие вече имате някакви впечатления за 

общуването с Мен, при това никой растеж не става 

качествено без необходима среда. 

  Почивка - да! 

 Когато постоиш там, ще имаш рязък положи-

телен ефект, само ако се самовглъбиш в Словото по 

научен начин. Растенето става най-вече при конфли-

ктните положения в живота, понеже човек се освобо-

ждава от тормоза не пространствено, а с решаване 

на конфликтите на место. При конфликт поради не-

разбирателство и различие с близките сте много уя-

звими, защото не заставате на твърда позиция. 
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  Абсолютно се предайте в цялото си свободно 

време на работа и творчество за Новото Човечес-

тво, без да се тревожите как любимите се държат и 

постъпват. Технологията на този живот е да имате 

свещени 2 часа от денонощието, през които се за-

ключвате и изключвате телефона. Същото важи и 

поне за 2 недели в месеца. За това време - отдадени 

на Бога, на човечеството, на приятелите и на соб-

ствената си душа - вие нямате право да давате от-

чет никому! Който ви приеме при това условие, вие 

можете да правите жертви за него в останалото 

време. Два часа на ден; може и 1 час сутринта. Опре-

делите ли си това време - толкоз. 

 Бог разплита лошото и го разтопява едва то-

гава, когато отделите време само за Него, с цената 

на всичко. Позволите ли си да отделите време само 

за задължения - и Бог се отдръпва. От тези 2 часа 

отделяйте по 15 минути за отпускане. След това 

станете - и с "бяс" се нахвърлете за вашата творче-

ска и научна задача-призвание. И платите ли тази 

дан, можете да общувате свободно с другите. На ни-

кого не се откликвайте през тези 2 часа - все едно, 

че сте мъртви. Предпочитайте, ако имате възмож-

ност, да ги прекарвате на друго място, при прияте-

ли. С “отчаяната” решимост, с която провеждате 

този си курс, ще Ме подбудите да обърна душите на 

пречещите ви към Мен и към вас тъй, както меч-

таете. Понеже работещият за Делото - не за света 
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или близките, а за Мен на първо място - създава по-

ле, което или преобразява близкия, или го отстраня-

ва. Среден път няма! Инак ще се сринете и остарее-

те като всички останали за броени години. 

 Ако обещаете пред себе си, че никакви обстоя-

телства от сега нататък няма да ви отклонят от 

определените часове и дни за Бога, помагате живо-

тът да потече правилно - и във враговете ви даже. 

Враговете или неприятностите са духовни вируси, 

които нападат само неопределилите се категорично 

към своето истинско призвание. 
 

 Това е на тая тема. 
 

 Здравето - като се изпълнява горното условие. 
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3.01.122(1986)г. 
София-Изгрев 

 
 

ЗАКОНИ И ТОКОВЕ НА ТРИТЕ 
ВСЕЛЕНИ. 

 ПРОГНОЗА ЗА ЧЕРНОБИЛ (?) 
ЖЛО / ТЕЕ 

 

 

 

Радвам се на срещата ви в този състав - 

изключително чист и съвършен по всички измерения! 

С Моята сила, вие сте в състояние да творите 

неудържимо. Щастието наистина произтича от 

любовта, съчетана със свободата. Новото, което 

ще кажа за вас днес, е следното: 

Напреднали души чакат пред вратата на тоя 

свят! Те обаче не могат да слязат без наличието на 

трима живи Мои проводници, на такава планета 
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като вашата. Под "живи проводници" разбирам 

свръхпроводници, в смисъла на суперпсихологията и 

суперфизиката. 

Токовете на холивселената са тройни, на 

ясновселената - двойни, а на тотвселената - прави 

или единични. Връзката Ми с вас досега беше чрез 

ясновселената, понеже двама проводника работят с 

променливи токове. Това, което носи третият, е 

възможността за непротиворечиво и пълно 

съчетаване на правия ток с променливите. 

Когато напълно изчезне съпротивата на 

съмнението и победи устремът на Любовта, 

тройновселенските токове ще успоредят силното 

поле на тотвселената със слабото поле на 

ясновселената. Важното тук е не да се преклони 

вътрешният глас на всеки едного от вас пред това, 

което диктувам, а да приемете неудържимостта Ми 

като Мъдрост и Любов без съпротива - т.е., иска се 

свръхпроводимост. Това става по следния начин: 

вашите собствени монадни идеони и видеони трябва 

да станат пластични, та когато се понесе вихърът 

на холивселенската триадна енергия, те да не 

бъдат преломени. 

 Видеоните са частици на представите, а 

идеоните - на идеите. Монадните идеони и видеони 

са тези, които носите със себе си от сътворението 

ви като души. Те са неизменни и неунищожими, тъй 

като с тяхната уникалност се поддържа целостта 
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на холивселената. Различието ви от всичко 

останало прави възможно съществуването на 

самото Цялобитие. Това обаче не значи, че те са и 

непреломими. Преломяването на монадни елементи 

или структури е един факт на живота. Понеже 

монадата не е още всичко, твърдостта на нейните 

части не е преминала в състоянието, в което се 

намират при напълно съвършената, разгъната 

монада, наречена “полиада”. Полиадата е физико-

психично същество, което е намерило общ език с 

всички останали монади в холивселената. 

Пластичността му е несравнима с нищо, понеже 

пластичността е синоним на самия Бог. Това е пълно 

единство на твърдост и гъвкавост, на собственото 

мнение с мненията на тези, които са също 

единствени.  

Та сега, да ви поясня с какво се отличава 

тройката пред двойката в нашата работа. Казвал 

съм ви, че при холизацията - т.е. приемане на 

Словото чрез единение - се снема и възхожда не само 

познание, но и се отварят канали за слизане и 

изкачване на нови същества във вашия свят. Може да 

си мислите каквото искате, но с приетите досега 

осияния се осъществи силно сгъстяване на праната 

в атмосферата на Земята. Праната е духовна 

енергия, за разлика от салмата, която е природна - 

това вече знаете. Понеже нямате още 

математическо мислене, се налага да ви дам следния 
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образ: гостите са приземени, но не са още пуснати - 

те напират на вратите на тоя свят. Това не може 

да стане, докато работите само двама, понеже нито 

тотвселената с правите токове, нито 

ясновселената с променливите са нещо достатъчно. 

Необходим е прасатвичен синтезатор на тези два 

свята, с което се постигат тройновселенските 

токове, наречени още холивселенски. Страхотното 

напрежение в атмосферата на Земята се чувства 

навсякъде. Необходимо беше третият да се появи. 

Сега събитията ще се отприщят неудържимо. Това, 

което се иска от вас, е напълно необмислено и 

спонтанно да се отдадете на всичките си 

импулси, с цената на всичко! Понеже най-малката 

съпротива сега би сторила зло непоправимо. 

Работя с три стихии, понеже токовете трябва 

да протекат на всяка цена: протичане на 

неудържима Мъдрост, протичане на неудържима 

Истина или протичане на неудържима Любов. Казвам 

"или", понеже трески за дялане още имате и не мога 

да си позволя риска да очаквам от вас отворени 

едновременно и трите канала. Един от тях е 

напълно достатъчен. Третият навреме идва. 

Работете, както работят бесните! Строи се нов 

свят, и в този строеж Мъдростта е планът, 

Истината е слепящата красота, а Любовта е най-

мощната сила, която повдига градежните камъни. 

Сега нещата ще потръгнат, доволен съм. 
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Стига назландисване, слабост, съмнение! Това, 

което април ви носи, има подписа ми и моя печат. 

Дотогава се стегнете и се съобразявайте само с 

това, което ви прави неудържими. Така ще спасите 

много хора; с това и ще се отворят вратите, 

напънати от пришълците до сгромолясване. 

*** 

КОМЕНТАР. Ако става дума за неизбежни кармични и 

енергийни събития, свързани с опасност за живота на много 

хора, то двете най-значителни събития през април 1986 г. 

бяха американската бомбардировка на Триполи и експлозията 

на атомния реактор в Чернобил.  

 

 

 

Източникът прави коментар за Чернобил в по-късен 

материал, който също ще се включи хронологично. Трудно е 

да си представим, че Той слага през януари "подписа и печата 

си" точно под тия трагедии, въпреки че в поясненията 

твърди, че с тях се полага началото на едно стряскане на 

човечеството и подобряване на диалога. Въпреки това може 
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да се мисли, че нещата са били предвидени в по-друг план; но 

тъй като истински трети не се появява никъде и не се 

извършва нищо истински неудържимо в божествен смисъл, 

остават в сила думите на Елма за най-малката съпротива и 

"злото непоправимо", за врати, “напънати от пришълците до 

сгромолясване”. 

 
4.01.122(1986)г.. 
София-Изгрев 

 
МОГЪЩЕСТВО СЕ ДОБИВА ЧРЕЗ 

СТРАДАНИЕ 
ЛП / ДН 

 

 

 

20,35ч 

 Кр.: - Кога ще се пенсионира майка? 

- Рискува, ако прави постъпки за по-ранно 

пенсиониране. Сумата няма да е същата. 

Кр.: - Кога ще почна работа? 
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- Почни по-късно, ако може си уреди отпуска. 

Изчакай да започнеш работа на по-високо ниво - 

прецени как вървят нещата. Не е фатално 3-4 

месеца да закъснееш, понеже, ако се върнеш на 

старото място, шансът за издигане е по-малък. 

Брат ти от миналото се появява на сцената. 

Решително се подобряват състоянието и 

шансовете ти в живота. Това чакай до седем месеца 

- най-много до една година. Прекрасно се усмихва - по 

това ще го познаеш: с големи връзки и влияние. 

Д.: - Били ли сме заедно в предни прераждания? 

- Това е тема за отделно диктуване. 

Шотландия има връзка с това. Пресече пътищата 

ви, но това не беше прелестно, нито особено 

приятно. 

Кр.: - А аз каква съм била? 

 

- Херцогиня. Прáти го на заточение, понеже ти, 

(Д.), беше враг на рода ú, а тя не искаше да се 

откаже от рода си. 
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Шотландия даде не един Робин Худ и ти беше 

поддръжник на бунтарите, макар и с най-благороден 

произход.  

Сега ще кажа: обичахте се, не беше без хич. 

Щастието ви беше кратко, особено на приемите в 

Монтейлския замък (16 век). Ясно е като бял ден, че 

особената ти, благородна осанка, се хареса на 

херцогинята, която, разбира се, беше женена за 

дъртак по сметка. Не желаеше и правù опит да се 

отровиш, но тогава баща ти опря ножа в гърлото 

ти и те принуди. Нещастието ти не беше особено 

голямо, тъй като онзи темерут беше и импотентен. 

Баща ú беше нещо като средно заможен граф, но 

много се надяваше, че с брака на Нинет ще направи 

най-големия си удар в живота. Получи сто села и 

необгледни поля за обработване. Фактически, на 

херцога му трябваше млада жена и хубава, за да 

затвори устите на роднините си, че няма да има 

наследник. Наследникът дойде, но, разбира, се не от 

него. 

 
Ето руините на един Монтейлски замък, 

 но дали е същият, е въпрос... 
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Беше кралски съветник без портфейл, с доходи 

от семейни имения - Лорд Скениън. По-подробни 

хроники могат да докажат това. Наистина, не само 

ти я впечатли, но и тя тебе, понеже любовта ú към 

детето я разхубави, а онзи не се интересуваше тя 

какво прави. 

- Колко прераждания имаме?  

- Д. - 53; К. - ти не си от земна еволюция и си 

млад дух на тази планета. Отдалече идваш и носиш 

полъха на една удивителна цивилизация. 

- Нещо за К.? 

- Перипетии има и няма да мине без 

неприятности, но сега силите на доброто се 

организират окончателно за защита на всички 

светли мъже. Покорство! Това е тай-правилната 

стратегия за него в момента. Каквото и да се случи 

- никакви възражения, никакви сащисвания на 

властта със способности и прогнози, на които той е 

майстор. Обаче сега трябва да поеме помията с 

преклонено сърце, като тревичка, за да не го 

скършат. Пращам силно поле за него в средата на 

годината, чрез което ще се избави от враговете си. 

Ясно е, че могъщество се добива само чрез 

страдание, поради което той поне знае, че всичко е 

на мястото си. Мъдрецът очаква трудностите с 

отворени обятия, понеже знае, че от тях се расте. 

К. беше най-мощният Атонски монах през миналия 
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век, славата му се носеше през много земи - Пимен. 

 

 

- Монах (худ. Александър Богуславски, 1988) 

 

- А за И.? Групата за мозъчна атака? 

- Ц.О., Ц.О., Ц.О.! - Целева ориентация! - Трябва 

групата да се съсредоточи върху ясен образ на 

търсената цел, а не само върху нейното понятийно 

формулиране. Тогава ще може едновременно от 

всички да се изтръгне удивителна информация. 

Старайте се да намирате образ, адекватен на 

търсения проблем. Бойната група ще бъде 

тренирана най-ефикасно от И. Новата култура 

изисква нещата от фундаментален характер да 

бъдат във ваши ръце. Три пъти ще се изявя, преди да 

се срещна лично с него - астрално, на сън, и с 

проблясване на две нови идеи. Той ще ги различи - 

тези две идеи, - като най-мощни досега. Рак няма, но 

и него го гони неврастенията. 

- Пак за К.? 
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- Трябва да се намери автор, който да пусне 

остро полемична статия за рационалното и 

общочовешко богатство, което представляват 

извънстандартните личности и което съсипвате 

безотговорно. 

- Докога ще съм последна брънка във веригата? 

- Радвай се на това с всичка сила, тъй като 

промените, които стават, ще изхвърлят първите 

брънки на бунището. Последните ще бъдат първи! 

Това важи за следващите три-четири години*. 

Бъди пръв по интелект, идеали и постижения, 

общовалидни на световно равнище, но не се напъвай, 

докато сами не те лансират.  

Бъди готов, все пак, за скок през тази година - 

от м. юни нататък. Имам да ти говоря, но - 

следващия път.  

_____________ 

* Още една прогноза от Елма за генералната промяна в България и 
Европа през 1989-1990 г.  
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13.I.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

РИЛСКОТО ТАЙНО ОБЩЕСТВО 

ЖЛО / НИ и ЮВ (Луниела) 
 

 

 

Събирането ви беше определено още от основа-

ването на Рилското Тайно Общество. Това, което 

сега ще ви кажа обаче няма да го казвате на никого. 

Събрах точно вас, понеже вие имате едно особено 

качество, което липсва във всички останали. То е 
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благоговението. Не че го няма в други приятели, но 

не се изразява така разумно и дълбоко.  

Ако говорим за окултна школа, ние имаме пред-

вид, на първо място, тайната. А вие сте неоценими 

особено много, тъкмо като “Пазители на Печата”. 

Радостта ви от Новото не може да не ви въо-

душевява, но вие имате изработени носове с такова 

съвършенство, че още много прераждания други при-

ятели ще има да ходят по петите ви в това от-

ношение. Това се нарича “свещено отношение към 

Делото”, с което някой дух се занимава. Екзалтаци-

ята още не е свещено отношение, понеже нерядко се 

дължи на пилеене навън, тщеславие и неорганизира-

ност. Това, което вас двете ви прави непобедими, е 

съвършеното ниво на дискретност, на което вие сте 

способни. Всички истински гении, адепти, посветени 

с такива носове работят за далечното бъдеще, не за 

настоящето, така че те могат да опазят и раз-

работят едно Божествено наследство, тъй както 

"кокошките" на окултните школи не са в състояние. 

"Кокошката" се разкряква при всяко снасяне, понеже е 

тщеславна. Така и някои от приятелите ви не могат 

да не се похвалят какво са намерили, какво вършат, 

колко "значимо" е то и пр. и пр. Стратезите на Духа 

приличат на най-способните пълководци - те под-

готвят едно дело в тайно в продължение на много 

години, понякога дори си заминават от този свят 

физически, а делото им процъфтява по-късно. Това 
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се нарича смирение, нарича се ефективност. Това на 

Мой език, се нарича “ученичество”. 

И когато преди казах, че това ще бъде братски 

дом, аз нямах предвид широко отворени врати. Не! 

Не! Не! Това няма да бъде нито библиотека, нито чи-

талня. Това е първата секретна лаборатория на 

Словото, за която ще знаете тримата и само три-

мата. Не че няма и други, но те са складове, лични 

читални на духовни егоисти и пр. При вас, двете, 

присъства силно дискретността, понеже сте рабо-

тили много в миналото, та сега да можете да орга-

низирате, опазите, класифицирате, разработите и 

поднесете на бъдещото човечество това, което съм 

давал и ще давам. Оттук то и не разрешавам да из-

лиза при никакви условия! При това, работете само 

тримата, но, разбира се, не изключвам - в близко или 

в далечно бъдеще - допускането на още най-много 

двама души, които ще се окажат незаменими за ди-

ференцирана обработка на Словото. Това обаче не 

се предвижда скоро. Аз ще ви дам специален знак при 

тяхното появяване. 

 Сега направете наистина този дом обител на 

Словото, понеже чрез него не само ще направите ма-

гистрала към бъдещето, но и в настоящето той ще 

излъчи могъщи вибрации, които ще спасят премного 

още души на територията на София и околностите 

ú, в настъпващите усилни времена.  

Това, което аранжирах тази вечер със свършва-
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нето на химикала в химикалките, бе поради нуждата 

от провеждане на магическа операция, символично и 

реално основаваща протичането на енергии от 

страна на Ниневия по посока към Египет. Не е казано 

никъде, че Божественото се занимава само с разда-

ване на информация - то предава едновременно и 

енергия по материален път. Писалката, перото, е 

ясен символ и оръжие, а щафетата бе факт на два 

пъти тази вечер.  

Египте, Египте! Мъдрец си от най-паметни вре-

мена, но Ниневия има продължение на живота за те-

бе. Не само Слово ти предавам Аз сега чрез щафета-

та, но и Небесно Благословение за окончателно съби-

ране на собствените ти психически и физически си-

ли, за да изплуваш. Ти си Египет - не знаеш: 

секретен, потаен, херметичен е бил сявга Египет! 

Понеже обаче той още не е приел Словото, 

трябваше да се роди наново с тяло на Египет в 

страна на Орфея. Стара си като най-древните 

тайни на Пта и Ра! Старостта ти, като една цяла 

духовна нация, въплътена в тяло, не можеше да не се 

символизира някак отвънка. Твоят брат, чрез който 

напоследък ви говоря, не се сети, че твоята 

външност се дължи на напредналост, понеже Египет 

носи най-старите духове на планетата. 

Следователно, не си рухнала, о, не! Ти си мъдрата 

първожрица, която сега получава приток на 

подмладяване от онази, в която се въплъти цяла 
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Ниневия. Това, че ви събрах, е повратен момент в 

общочовешката история.  

Разбирате ли сега, защо това осияние не трябва 

да се показва никому? Който се наеме от сега ната-

тък да ви раздели, с непосилно бреме се натоварва. 

Това не ви връзва, понеже вие сте духове свободни. 

Не е въпросът колко време ще бъдете тук, на това 

място. Аз мога да предложа, скоро или по-късно, и 

други жилищни варианти. Но работата, която ви 

свързва, остава пределът на човешката еволюция в 

момента - най-високото.  

По-високо от служенето на Словото няма! 

Последна тайна: системната обработка на Словото, 

подредеността му, академичният подход, има непо-

дозирана сила, преди всичко като факт на една лабо-

раторна подреденост, а чак след това - като по-къ-

сно разпространение. Това, което Природата е на-

правила, е подобно: вие желаете да разпръснете кле-

тките на мозъка на всички страни, та да може да им 

се възхищават повече хора, а пък Аз казвам: мозъкът 

излъчва и е жив, тъкмо защото всичките му знаци, 

понятия, кристали, "рафтове", супербиблиотеки са 

строго подредени в малко и тясно пространство. На-

сладата от подреждането на Словото, работата 

върху него, не се равнява с насладата от разпрос-

транението, а е по-висша и по-голяма. Понеже раз-

пространението на купища хартия не е начинът. То-

ва е само временна, печална необходимост. 
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Наслагвайте! Наслагвайте! Наслагвайте! Малък 

съвет: Словото, портретите, пентаграмът и пр. 

Създават поле, което се усилва многократно от 

пълната хармония на живеещите на такова място и 

от чистия им живот; но то става опасно при липса 

на тези две условия. Свободно преценете сами, све-

тилището как изисква да се живее в него. 

"Кориорар" - това е ключът на Светилището: с 

него може да отваряте и затваряте сили, свързани с 

работата с него, както и за защитата му от опас-

ност.  
 

13.01.129(1986)г. 
София-Изгрев 

 

ТИХОТО КОПНЕНИЕ ПО БОГА 
ЖЛО / НН, ЙИ 

 

 
 

Радвам се, че си му дала топлина и подслон. С 
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това обаче не се решават проблемите му. Той не 

трябва да се безпокои, понеже най-силните в 

момента поемат настъпващите природни и 

социални напрежения. Ако иска, ще го излекувам за 

една нощ. Но тогава ще трябва да пострадат хиляди 

обикновени хора. Той е ангел, въплътен на Земята. 

Със страданието си служи на Бога истински. Нека да 

благодари за привилегията.  

Сега пооблекчете състоянието с повече пиене 

на преварена гореща вода. При подобрение, силата 

ще дойде най-вече от промяната на градската аура с 

природна и планинска. С това не казвам да не 

посещава градовете, понеже с чистотата си помага 

за пречистването им, но праната и салмата, които 

се вливат в него, са по-малко от тези, които 

изтичат. Окултно ученичество без разходки в 

планината е невъзможно. 

Силно, силно, силно те осиявам, смирено 

създание на тихото копнение по Бога! Ти даде на 

света толкова много, а мислиш, че си дал толкова 

малко. Само Мойте деца нямат самочувствие. Така 

че нашата среща няма да е нито първа, нито 

последна, понеже сега ти казвам: ти си оная, която 

някога Ме докосна и от Мене изтече сила! 

Помогнато му е, рекох! Тревогата не е нужна. 

Той се освободи от карма още тогава, когато Ме 

докосна; оттогава идва като ангел на страданието, 

доброволно на Земята. Нека да бъде на равнището 
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си като Мой ученик - да не се тревожи, понеже на 

неговото страдание разчитам много. Той е свободен 

- нека се помоли, ако иска да го освободя от 

сегашното косене. Ако помоли, няма да отмина 

молбата му с мълчание, нито ще го укоря, че иска да 

оздравее. Свободен е, милостта му е изпитана през 

много векове, само че, ако сега поиска отсрочка, 

после сам ще иска веднага да се въплъти отново, с 

молба за още по-тежка болест, тъй като е 

Работник.  

А сега, помолете се и тримата за него с 

"Отче Наш"!  

(Помолихме се.) 

 

- Да му се дадат ли от новите материали?  

 

- Може, но не всичко - препоръчвам "Осияния за 

Радостта", то е за него. 

 

 Отваряне на Евангелието и на беседи напосоки: 

 

"Защото Аз от Себе Си не говорих; но 
Отец Ми, Който Ме прати, Той Ми даде запо-
вед, що да кажа и що да говоря. И зная, че Не-
говата заповед е живот вечен. И туй, което 
Аз говоря, говоря го тъй, както Ми е казал 
Отец." 

(из Ев. на Йоана гл.12:49-50) 

 

"Ти не срещаш тоя човек за първи път - и 
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в бъдеще ще го срещаш много пъти. Всяко не-
що си има свои дълбоки причини." 

( из т. "Заветът на Любовта") 
 

"Учението на Христа е окултно учение и 
никоя окултна книга няма толкова окултни ис-
тини, както Словото. Този, който ги проумя-
ва, получава блага, благословение и най-голя-
ма Светлина." 

 
"Измени живота си: ако едно място не ти 

е приятно, измени го, иди на друго място; ако 
на едно място не те обичат, иди на друго - все 
ще намериш едно място, което Господ е опре-
делил за тебе." 

 
"При тия условия, семето може да израс-

те." 
 "Досега се отоплявахте с печка, но като 

дойде Любовта, печката ще бъде излишна. Ка-
ква по-голяма икономия от това, да не си слу-
жиш с въглища и дърва? - Зима е... Вън е студ - 
стаята ти е студена, без никакво отопление, 
какво ще правиш? - Вземи основния тон на 
Любовта - и ще се стоплиш!" 

 
"Когато влиза някъде съзнателно и доб-

роволно, човек трябва да излезе от там по съ-
щия начин. 

 
Едно се иска от човека - да бъде добър. 

Добродетелта е магическа пръчица, която 
струва повече от всички богатства на света. 
На тази пръчица се подчиняват всички сили в 
природата. И тъй, да живеете с доброто, то-
ва е най-лесният път. Без доброто не лесно се 
живее." 
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Из беседата "Влизане и излизане": 
 

"Докато си болен, има смисъл да ти по-
магат. Щом оздравееш, и ти трябва да пома-
гаш." 

 
"Защото всеки човек е ваш ближен - и 

вярващият и невярващият." 
 
"Лошото е в това, именно, че не е поло-

жителен - положителният човек има особена 
гъвкавост." 

 
"Доброто е светлина, която оправя пъ-

тищата на човека." 
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13.1.122(1986)г. 
София-Изгрев 

АЗ РАБОТЯ САМО С ТРОЙКА 
ЖЛО / НИ, МИ 

 

 
 

Съжалявам, но инструкции не давам трети 

път едни и същи. Определено е да ú помагаш, но само 
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в определени от теб дни и часове. С това се 

отличава окултният ученик от обикновения човек: 

той не изоставя близките си, но се грижи за тях 

когато той каже, а не когато те кажат. По този 

въпрос сме се разбрали. Но има и нещо ново: с 

вашето събиране на една територия се начева 

пробуждането на сестра ти, понеже Аз работя само 

с тройка. Тя ще бъде преобразена и много добре ще 

се включи в духовния път; разбира се, при всички 

случаи никой не трябва да знае за Словото, с което 

вие работите - включително и тя. 

Прогнозата се осъществи, понеже всичко нега-

тивно и положително, което съм предсказал, става 

при наличието на пусков момент. Сега е този 

момент! И когато причините отпаднат, отпадат и 

последствията. Физически, тя също ще се измени. 

Понеже не беше още готова, нямаше смисъл да се 

почва работа с нея досега. 

 Всяко пряко контактуване на Мои 

проводници с когото и да е било ускорява 

неблагоприятните или благоприятните течения 

на живота му. Ако се беше срещнала с вас, 

тримата, преди днешния ден, фатално щеше да 

пострада. При настоящия космичен момент, 

срещата става вече възможна и благодатна. С нея 

обаче има още работа от страна на Майсторите по 

ремонта на самолюбивите. Страхът им за себе си, 

за съдбата си и пр. е симптом, по който се 
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настройват и ремонтните работи. Щом изчезне тоя 

страх, няма нужда и от ремонт. 
 

Словото има сила и в случая с М. - плодовете, 

определени от теб за нея, нека се облъчват 

продължително най-малко три денонощия от 

вашата работа със Словото. После ú ги посейте.  
 

Моята десница има милост за нея! 
 

Повече не питайте, тъй като ранното лягане 

трябва да ви е закон!  
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26.І.122(1986)г. 
Момин проход 

ИМПУЛС ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА 
БИБЛИЯТА 

 

 
 
Радвам се на това, че сте отново тук – 

пратворението се оформя още по-ясно. Валяците, 

през които минават най-силните, са последни. Това 

става по необходимост, тъй като адът, разположен 

под тази област, пращи от напрежение - решава се 

съдбата му. Сега пълководец е най-стабилният - 

приемете святата му десница като закон. През Рим 

го прекарах, през Спарта, през Фландрия, та от една 

кал тукашна ли ще се уплаши? Наистина, тук калта 

е най-мръсна, усърдието на пъкъла - най-безобразно, - 

само че тога на патриций, стрела на Ойленшпигел и 

престол на изкупен титан така лесно не се 
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поклащат! 

Казвам: средата на билото превалихте тази 

сутрин. Дясното рамо на лоста натежава към 

триумф и пълна победа, нищо вече няма да ви устои. 

Трябваше обаче смазаният да се подчини, да 

послуша, да приеме това, което сам Аз определям 

като най-спасително за него и за всички в момента. 

Умът и сърцето на брат ти от морския край са в 

момента напълно с Мене! Така предавам Аз 

щафетата от ръка на ръка, когато силите напускат 

някого.  

Та казвам: наистина, щом някой се колебае, щом 

се раздвои и прояви малодушие, не съм Аз, Който 

обитава в него - работя само в такива, които 

уверено се борят до пълно рухване или пълна победа. 

Не ви изоставям и вас, пребитите, понеже тежко иго 

сте турили на гърба си, пак заради Мене, но вярата 

ви не винаги е диамантена, пък и няма от нийде 

подкрепа, крайна безизходица ви наваля понякога. 

Ясно е защо: страданието трябва да бъде тежко, 

както никога. А за някои страданието откроява най-

черна паст, преди всичко когато са неспособни да 

изпълнят дълга си, да бъдат силни и съвършени, да 

бъдат постоянно полезни на обществото и ближния, 

на Делото Божие. 

 Умори се ти, преден пост на Новото Небе и 

Новата Земя - носиш непомерен товар отвèка! Там, 

където се иска точност, преданост, Божествен 
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огън, пламтене до пълна изнемога, самоотдаване до 

саморазпад, си ти, Аз те зная. Но не друг, а тъкмо Аз 

съм онзи, Който ти отнема постоянството и 

концентрацията във всяко начинание досега, понеже 

така страдаш страшно, нечовешки. Твоето 

страдание, което е Мое в същност, Ми трябва много 

повече от твоите таланти. Такъв е сега моментът. 

Лишен от съпруга, лишен и от спокоен дом, лишен и 

от професия, лишен и от условия във всяко 

отношение; титаничен труд и къртовски усилия да 

направиш нещо за Бога - това не са ли източници на 

сили, по-мощни от много молитви, от много подвизи 

на праведници, светии и гении? Ти нищо не знаеш, 

потънал си сега в пропастта на отчаянието и 

презрението към своето "нищожество", както си 

мислиш. А колцина биха останали непремазани при 

твоите натоварвания? 

 О, нещастно, продажно и напълно сляпо племе! 

Ако знаеше кого премазваш със своите престъпни 

пети, на кого отказваш прием и изява, с кого се 

гавриш по-гнусно от всякога, оставяйки го напълно 

беззащитен, нямаше да му обърнеш гръб, както си 

правило всякога! Та нали, ако знаеше какво 

предимство губиш с бясното си нежелание да му 

отвориш врати към щастие и професия, достойни за 

него, ти щеше да изпочупиш стотици крака, тичайки 

да превариш други народи? Ала племе гнусно и подло 

не рачва да тури Синове Божии за светилници, 
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приятели на Небето - за фарове, та да не се 

сблъскват повече ваши ладии и кораби в скалите на 

злото и невежество. 

И като отворих сега Първия Завет пред 

дверите адови, не правя това случайно. Оттук, 

прочее, се пръкнаха ония изчадия, които зловонно 

прекроявяха стари и нови писания, стремейки се да 

запазят властта на преизподнята. Тук именно 

затова и реших да поправя коварното дело на 

ревнители на робство и безлюбие. Този, който виси 

над пропаст, очакван от вас да ви падне като зрял 

плод, се оказва същият оня, който оживява онова, що 

съм изрекъл лично Аз през вековете! Проводници от 

много яка ментална сплав се простират, от тук 

точно, по всички школи и църкви, към сърца и души, 

повярвали на адови правила и закони. С един срез, 

това отнине се прекратява! Срочно, но търпеливо, в 

последния ден на преизподнята, майстор на 

връзката с Мене, прекъсва всички ония притурени 

жици, по които пъклената бълвоч тук получава 

сгъстена психическа енергия от мъките на 

самоуверените, които растат в заблуда. Не е важно 

дали това, което сега прави пратеникът Ми в 

момент най-важен, ще остане на книга или няма да 

остане. Бог не разчита на книгите. Победата е 

налице. Само че още продължи, не спирай! Тук точно 

трябваше да прочистиш писанията от шлаката, от 

гнусотията на врагове и отцепници. Това, което 
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сега мине през мозъка ти и през сърцето ти, оставя 

пратворението в ръцете на Бялото Братство и го 

отнема от тия на Черното. 

Ти сега, с твоя не особено зрял наследствен 

мозък, следиш всичко това, което предавам, със 

силно подозрение в своята нормалност. 

Наследственият ти мозък е обременен от невяра, 

поради което считаш, че последните Ми думи от 

тази вечер са нещо вече съвсем извън допустимото. 

Раците нека си вървят назад, важното е, че все пак 

предават вярно. От раците се роди радиото, 

колкото и смешно да изглежда това съвпадение (Има 

и руска дума "рация", съкращение на "радиостанция" - б.п.)... 

Рациото се дърпа назад, не иска да следва полета на 

Контакта. Това обаче престава да Ме тревожи, 

когато си имам послушно оръдие на земята, което се 

съмнява, но не се дърпа много силно, та думите, 

които изричам чрез него, излизат точни.  

Към "ИМПУЛС ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА БИБЛИЯТА" 
 

(с отбелязване на нещата от Духа и на някои 
притурки от Черната Ложа) 

 
Следва стр.2 - Схема от Адам до Аврам; стр.3 - Схема 

от Аврам до Мойсей, после следва "Родословие на Давид от 

Аврам"; следва "Родословно дърво на Аврам (Авраам)". 

 

(Тук да се приложи копие от схемата) 

 

Нещата, продиктувани в Библията от Духа, тук са 
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в червено и са Слово Божие. Някои негативни думи и изрази 

от Библията, цитирани тук, се отбелязват накрая с (пч) - 

съкращение, означаващо: "притурено от черната ложа" 

Такъв цитат е оформен в черно и с вертикален шрифт 

(ненаклонен). Разбира се, в Библията има още много неща, 

притурени от тъмните сили, но целта на този труд не е те 

да се изтъкнат всичките. 

 

Не е известно защо тези извадки тук започват с "Исус, 

син Сирахов", а не от началото на Библията - възможно е 

началните ръкописи да са изчезнали при претърсванията и 

изземванията на оригиналите ни от българските власти. 
 

Из книгата на ИИСУСА, СИН СИРАХОВ 
 

 [1:1] Всяка премъдрост е от Господа и с Него 
пребъдва вовеки. [1:2] Кой ще изброи морския пясък, 
дъждовните капки и дните на вечността? [1:3] Кой ще 
изследва височината на небето и ширината на земята, 
бездната и премъдростта? [1:4] От всичко най-напред е 
произлязла премъдростта, и разбирането на мъдростта е 
отвека. [1:5] Извор на премъдростта е словото на Бога 
Всевишни, и нейните шествия са вечни заповеди. 1:6] Кому е 
открит коренът на премъдростта? и кой е познал нейното 
изкуство? [1:7] Един е премъдър, твърде страшен (пч) - 
седещият на Своя престол Господ. [1:8] Той я произведе и 
видя, измери я [1:9] и я изля върху всичките Си дела, [1:10] и 
върху всяка плът наспоред Своя дар, и най-вече надари с нея 
ония, които Го обичат. [1:14] Любовта към Господа е славна 
премъдрост, и към които Той благоволи, разделя я по Свое 
усмотрение. [1:26] Ако желаеш премъдростта, пази 
заповедите, и Господ ще ти я даде; 

 

[2:4] Приемай на драго сърце всичко, що и да ти се 
случи и в промените на твоето унижение бъди търпелив, [2:5] 
защото златото се изпитва в огън, а угодните Богу люде - в 
горнилото на унижението; 

 

[2:12] Горко на плашливи сърца и на ослабени ръце и на 
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грешник, който ходи по две пътеки! [2:13] Горко на разслабено 
сърце! защото то не вярва, и за това не ще бъде защитено. 

 

[3:17] Синко, карай работите си с кротост, и ще 
бъдеш обичан от човек богоугоден. [3:18] Колкото си велик, 
толкова се смирявай, и ще намериш благодат у Господа. [3:19] 
Много има високи и славни, ала тайните се откриват на 
смирени, [3:20] защото голямо е могъществото на Господа, и 
Той от смирените се прославя. [3:21] Не търси това, що е за 
тебе извънредно трудно, и не изпитвай това, що е по-горе от 
твоите сили. 

 

[3:26] упорито сърце най-накрая зло ще изпати; [3:27] 
упорито сърце ще бъде обременено със скърби, и грешникът 
ще прибави грехове към грехове.[3:28] Изпитните не служат 
за лекарство на горделивия, защото лоша билка се е 
вкоренила в него. [3:29] Сърцето на разумния ще обмисли 
притчата, и ухо внимателно е желание на мъдрия.  

 

[3:30] Вода угася огнен пламък, и милостиня грехове 
очистя. [3:31] Който отплаща за благодеяния, той мисли за 
бъдещето и във време на падение ще намери опора. 

 
[4:10] на сираци бъди като баща, и на майка им - 

наместо мъж: [4:11] и ще бъдеш като син на Вишния, и Той ще 
те възлюби повече, нежели майка ти. 

 
[4:12] Премъдростта въздига синовете си и подкрепя 

ония, които я търсят: [4:13] който я обича, обича живота, и 
които я търсят от ранно утро, ще се изпълнят с радост; 
[4:14] който я владее, ще наследи слава, и, където и да отиде, 
Господ ще го благослови; [4:15] които ней служат, служат на 
Светия, и които нея обичат, тях Господ обича; [4:16] който я 
слуша, народи ще съди, и който й дава внимание, уверено ще 
живее; [4:17] който й се довери, ще я наследи, и потомците му 
ще я владеят; [4:18] защото изпървом тя ще тръгне с него по 
кривулести пътища, ще напрати върху него страх и боязън 
[4:19] и ще го мъчи със своето водене, докле се не увери в 
душата му и го не изпита със своите устави; 4:20] но после 
тя ще излезе при него на правия път, ще го зарадва [4:21] и 
ще му открие тайните си. [4:22] Кога кривне от пътя, тя го 
напуща и го отдава в ръцете на неговото падение. 

 
[4:23] Наблюдавай времето и пази се от зло - [4:24] и 

няма да се посрамиш за душата си: [4:25] има срам, който води 
към грях, и има срам, който е слава и благодат. [4:26] Не бивай 
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лицеприятен против душата си и не се срамувай за твоя 
вреда. [4:27] Не задържай думата, кога тя може да помогне: 
[4:28] защото в думата се познава мъдростта, и в речта на 
езика - знанието. [4:29] Не противоречи на истината и 
срамувай се от невежеството си. [4:30] Не се срамувай да 
изповядваш греховете си и не възпирай течението на реката. 

 
[4:31] Не се подчинявай на глупав човек и не взимай 

страната на силния. [4:32] Подвизавай се до смърт за 
истината - и Господ Бог ще надвие за тебе. [4:33] Не бивай 
бърз на език, мързелив и нехаен в делата си. [4:34] Не бивай 
като лъв в къщата си и подозрителен към слугите си (към 
околните - б.п.). [4:35] Да не бъде ръката ти протегната за 
взимане и свита за даване. 

 
[5:10] Не се облягай на неправедни имоти, защото те не 

ще ти принесат полза в деня на Пришествието. 
 
[5:11] Не отвявай при всеки вятър и не ходи по всяка 

пътека - такъв е двуезичният грешник. [5:12] Бъди твърд в 
убеждението си, и думата ти да бъде една. [5:13] Бъди бърз да 
слушаш и обмислено давай отговор. [5:14] Ако имаш знание, 
отговаряй на ближния, ако ли не, ръката ти да бъде на 
устата ти. [5:15] В думите е слава и безчестие, и езикът на 
човека бива за него падение. [5:16] Не минавай за клюкар и не 
клевети с езика си: [5:17] защото за крадец има срам, и за 
двуезичен - лош укор. [5:18] Не бивай неразумен ни в голямо, ни 
в малко. 

 
 [6:5] Сладки уста увеличават приятелите, и 

сладкодумен език увеличава дружелюбието. [6:6] Ония, които 
живеят в мир с тебе, нека бъдат мнозина, но съветник да ти 
бъде един от хилядата. [6:7] Ако искаш да придобиеш приятел, 
придобивай го след изпитване и не му се скоро доверявай. [6:8] 
Бива приятел в нужно за него време, и не остава с тебе в деня 
на твоята скръб; [6:9] бива приятел, който се превръща на 
враг и ще се скара за твое унижение. [6:10] Бива приятел, кога 
седи на трапезата ти, но не остава в деня на твоята скръб; 
[6:11] в твоето имение той ще бъде като тебе, и с твоите 
слуги ще се обръща дръзко; [6:12] но ако ти бъдеш унизен, той 
ще бъде против тебе и ще се скрие от лицето ти.[6:13] Бягай 
от враговете си и бъди внимателен с приятелите си. [6:14] 
Верен приятел - яка защита: който го е намерил, намерил е 
съкровище. [6:15] Верен приятел цена няма, и мярка няма 
неговата доброта. [6:16] Верен приятел е лекарство за 
живота, и които се боят (пч) от Господа, ще го намерят. 
[6:17] Който се бои (пч) от Господа, тъй насочва 
приятелството си, че, какъвто е сам той, такъв става и 
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неговият приятел. 
 
[6:18] Синко, от младини се предай на учение, и до 

седини ще намериш мъдрост. [6:19] Пристъпвай към нея като 
орач и сеяч, и очаквай нейните добри плодове: [6:20] защото 
малко време ще се потрудиш за обработването й, и скоро ще 
ядеш плодовете й. [6:21] За невежи тя е твърде груба, и 
неразумният не остава с нея: [6:22] тя ще бъде върху му като 
тежък камък за изпитня, и той не ще се забави да я 
хвърли.[6:23] Премъдростта отговаря на своето име и на 
малцина се открива. [6:24] Послушай, синко, и приеми моето 
мнение и не отхвърляй съвета ми. [6:25] Надени на нозете си 
нейните окови и на шията си - нейните вериги. [6:26] Подложи 
й рамото си, и носи я, и да ти не дотягат оковите й. [6:27] 
Приближи се до нея с цяла душа, и с всичка сила пази нейните 
пътища. [6:28] Изследвай и търси, и ще я познаеш; и 
завладееш ли я, не я напускай; [6:29] защото най-после ти ще 
намериш в нея успокоение и тя ще се обърне в радост за 
тебе. [6:30] Нейните окови ще ти бъдат яка защита и 
нейните вериги - славно облекло; [6:31] защото на нея има 
златно украшение, и веригите й са хиацинтови нишки. [6:32] 
Ти ще се облечеш с нея като с одежда на слава и ще я 
възложиш на себе си като венец на радост. [6:33] Синко, ако я 
пожелаеш, ще се научиш, и ако й се предадеш с душата си, ще 
бъдеш за всичко способен. [6:34] Ако с любов я слушаш, ще я 
разбереш; и ако приклониш ухо, ще бъдеш мъдър. [6:35] 
Отивай в събранието на старците, и който е мъдър, към него 
се прилепи; обичай да слушаш всяка свещена повест, и 
разумните притчи да ти не отбягват. [6:36] Видиш ли 
разумен, подранявай при него, и нека ногата ти изтрива 
праговете на вратата му. [6:37] Размисляй за повелите на 
Господа и всякога се поучавай в Неговите заповеди: Той ще 
укрепи сърцето ти и ще ти се даде да желаеш премъдрост. 

 
[7:4] Не искай от Господа власт, нито от царя - почетно 

място. 
 
 [7:10] Не бивай малодушен в молитвата си и не се 

отказвай да даваш милостиня. [7:11] Не се присмивай на човек, 
който се намира в душевна тъга; защото има Кой да смирява 
и Кой да въздига. 

 
[7:15] Не се отвръщай от тежка работа и от 

земеделие, което е установено от Вишния. 
 
[7:17] Дълбоко смири душата си. 
 
 [7:20] Не менявай приятел за съкровище и еднокръвен 
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брат - за офирско злато.  
  [7:21] Не напущай умна и добра жена, защото 

нейното достойнство е по-драгоценно от злато (същото 
важи и за мъж - б.п.). 

 
[7:28] Имаш ли си жена по душа, не я пъди (същото важи 

и за мъж - б.п.). 
 
[7:33] Бой се от Господа и почитай свещеника и давай 

му частта, както ти е заповядано: [7:34] първоберки, и за 
грях, и дажбата плешка, и жертва за освещение, и 
първоберки за светиите. (пч) 

 
 [7:35] И към сиромаха простирай ръката си, за да бъде 

благословията ти съвършена. [7:36] Милост за даване да 
имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишавай от милост. 
[7:37] Не отбягвай плачещи, и тъжи с натъжени. [7:38] Не се 
лени да посещаваш болен, защото ти ще бъдеш обикнат за 
това.  

 
[8:13] Не разпаляй въглищата на грешника, за да не 

изгориш от пламъка на огъня му. [8:18] Със безразсъден на 
път не тръгвай, за да ти не дотегне; защото той ще 
постъпя по свое си щение, и ти може да загинеш от неговата 
несмисленост. [8:19] Не започвай свада със сприхав и не 
минавай с него през пустиня; защото кръвта е нищо в 
неговите очи, и дето няма помощ, той ще те погуби. [8:20] Не 
се съветвай с глупав, защото той не може умълча за 
работата. [8:21] Пред чужд не върши нищо тайно, защото не 
знаеш, какво ще стори той. [8:22] Не откривай сърцето си на 
всеки човек, за да ти не отблагодари зле.  

  
[9:4] Не се заседявай дълго с певица, за да не бъдеш 

пленен от нейното изкуство - пч. (зависи каква певица - б.п.) 
 
[9:12] Не оставяй стар приятел, защото новият не 

може да се сравни с него: [9:13] нов приятел е също като ново 
вино: кога стане то старо, с наслада ще го пиеш. [9:14] Не 
завиждай на славата на грешник, защото не знаеш, какъв ще 
бъде краят му. [9:15] Не одобрявай това, що нечестивци 
одобряват; помни, че те до самия ад не ще се поправят.  

 
[10:2] Какъвто е управителят на народа, такива са и 

които служат при него, и какъвто е началникът над града, 
такива са и всички, които живеят в него.  

 [10:6] Не се гневи на ближния за всяко оскърбление и 
никого не оскърбявай с дела. [10:7] Гордостта е омразна и на 
Господа и на човеците, и е престъпна против Него и против 
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тях. [10:14] Начало на гордостта е, кога човек се отдалечи от 
Господа и кога сърцето му отстъпи от неговия Творец, [10:15] 
защото начало на греха е гордостта, и който е обладан от 
нея, изригва гнусота; [10:16] и затова Господ праща върху него 
страшни наказания и най-накрай го поваля. [10:17] Господ 
събаря престоли на властници и на мястото им поставя 
кротки. [10:18] Господ изтръгва от корен бесните народи и на 
мястото им насажда смирени. [10:21] Гордостта не е 
сътворена за людете, ни гневната ярост - за ражданите от 
жени.  

 
[10:29] Не мъдрувай много, за да вършиш работата си, и 

не се хвали във време на нужда. [10:30] По-добър е оня, който 
се труди и си има всичко, нежели оня, който празен ходи и се 
хвали, но се нуждае за хляб. [10:31] Синко, с кротост прославяй 
душата си и въздавай й чест според нейното достойнство. 
[10:32] Кой ще оправдава оногова, който съгрешава против 
душата си? И кой ще хвали оногова, който позори живота си? 

 
[11:8] Преди да изслушаш, не отговаряй, и всред реч не 

пресичай.  
 
[11:10] Синко, не се залавяй за много работа: при 

многото работи не ще останеш без вина. И, ако се впуснеш 
подир тях, няма да достигнеш и, отбягвайки, няма да се 
отървеш.  

 
[11:14] Добро и лошо, живот и смърт, сиромашия и 

богатство са от Господа.  
 
[11:19] Твърдо стой в твоя завет и пребъдвай в него и 

остарей в своята работа.  
 

 [11:30] Каквото е птица в клопка уловена, такова е 
сърцето на горделивия: той като съгледник поглежда 
падението; [11:31] като превръща доброто в зло, той крои 
козни и на избрани човеци лепва петно. [11:32] От искра 
огнена произлиза голяма жар, и грешен човек крои козни за 
кръв. [11:33] Пази се от злодеец - защото той крои зло, за да 
ти не лепне някога петно навеки. [11:34] Посели в къщата си 
чужд човек, и той ще те разстрои със смутове и ще те 
направи чужд за твоите.  

 [12:1] Ако правиш добро, знай кому го правиш, и ще има 
благодарност за твоите добрини. [12:2] Прави добро на 
благочестив, и ще получиш отплата - ако не от него, то от 
Всевишния. [12:3] Няма добро за оногова, който постоянно се 
занимава със зло и който не дава милостиня. [12:4] Давай на 
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благочестив и не помагай на грешник. [12:5] Прави добро на 
смирен и не давай на нечестив: затваряй от него хляба и не 
му давай, да не би чрез това да ти надделее;  

 
[13:1] Който се до катран допира, ще се очерни, и който 

с горделив общува, като него ще стане. [13:12] Кога те силен 
кани, - отбягвай, и той още повече ще те кани. [13:13] Не се 
увирай, за да те не отблъсват, и не стой много настрана, за 
да те не забравят. [13:14] Не си позволявай да говориш със 
силния като с равен на тебе, и твърде не вярвай на многото 
му думи: защото с дългия разговор той ще те изкушава и, уж 
шегувайки се, ще те изпитва. 

 
[13:21] Общува ли вълк с агне? Тъй и грешник не общува 

с благочестив. [13:22] Какъв мир има между хиена и куче? И 
какъв мир - между богат и сиромах? [13:23] Лов за лъвовете са 
дивите осли в пустинята, - тъй и сиромасите са пасбища за 
богати. [13:24] Смирението е отвратително за горделивия, - 
тъй и сиромахът е отвратителен за богатия. [13:25] Кога 
богат се разклати, поддържат го приятели; а кога сиромах 
падне, отблъсват го и приятели. [13:26] Кога богат изпадне в 
злочестина, у него има много помощници; глупост каза, - и го 
оправдаха. [13:27] Изпадне ли сиромах в злочестина, - ще го и 
нахокат отгоре; каже ли нещо разумно, - не го и слушат.  

 
[14:21] Блажен е оня човек, който се упражнява в 

мъдрост и в своя разум се учи на свети неща. [14:22] Който 
размисля в сърцето си за нейните пътища, той получава 
разбиране и на нейните тайни. [14:23] Излизай подир нея като 
ловец и туряй засада на нейните пътища. [14:24] Който се 
накланя към прозорците й, ще послуша и при вратата й. 
[14:25] Който се навърта близо до къщата й, ще забие гвоздей 
и в стените й, ще постави шатрата си край нея и ще 
обитава в жилището на благата. [14:26] Той ще тури децата 
си под покрива й и ще има нощувката си под сянката й. [14:27] 
Ще се покрие с нея от пека и ще живее в славата й. 

 
[15:9] Неприятна е похвалата в устата на грешник, 

понеже не е пратена от Господа. [15:10] Похвала, произнесена 
с мъдрост, и Господ подпомага. 

 
[16:3] По-добре един праведник, нежели хиляда грешници, 

([16:4] и по-добре да умреш бездетен, нежели да имаш деца 
нечестиви;  

 
[16:24] Слушай ме, синко, и се учи на знание, и със сърце 

си внимавай на думите ми. [16:25] Аз ти показвам обмислено 
учение и ти предавам точно знание. [16:26] По определение от 
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Господа Неговите дела са отначало, и от сътворението им 
Той е разделил частите им. [16:27] Той е устроил делата Си 
навеки, и най-добрите блестят от рода в род. Те не гладуват, 
не се уморяват и не прекъсват действията си. [16:28] Ни едно 
не стеснява близкото до него, [16:29] и довеки те не ще се 
възпротивят на словото Му. 

 
[17:14] На всеки народ вожд постави, [17:15], а Израил 

е дял на Господа (пч) 
 
[17:27] Колко голямо е милосърдието на Господа и 

примирението с ония,които се обръщат към Него!  
 
[18:15] Синко, кога вършиш добро, недей натяква, и при 

всеки подарък не оскърбявай с думи. [18:16] Росата не 
разхлажда ли жега? Тъй и дума е по-добро, нежели деяние. 
[18:17] Затова думата не стои ли по-високо от добро деяние? 
А у добродетелен човек има и едното, и другото. 

 
[19:19] Не е мъдрост да знаеш да правиш лошото. И 

разум няма, дето е сборище на грешници.  
 
[19:26] По вида се узнава човек, и по израза на лицето 

при среща се познава разумен.  
 
[20:7] Мъдър човек ще мълчи до време; а тщеславен и 

безразсъден време не чака. [20:8] Бъбрица омръзва, и който си 
присвоява право да говори, намразяват го.  

 
[20:18] Да се препънеш о земята е по-добре, нежели с 

език. 
 
[20:22] Някой губи душата си поради страхливост, и я 

губи от лицеприятие към безумен.  
  [20:30] Скрита мъдрост и потаено съкровище - каква 
полза от двете. [20:31] По-добре човек, който крие глупостта 
си, нежели човек, който крие мъдростта си.  

[21:9] Който си прави къща с чужди пари, то е като оня, 
който събира камъни за гроба си.  

 [21:10] Сборището на беззаконници е куп кълчищна 
дреб, и техният край е огнен пламък. 

 
[21:16] Знанието на мъдрия се увеличава като 

наводнение и съветът му е като извор на живот. 
 
[21:23] Кога глупав се смее, издига гласа си, а 

благоразумен мъж едвам тихо се усмихва. 
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[21:28] Устата на бъбрици разказват чужди работи, а 

думите на благоразумни се теглят на везни. [21:29] Сърцето 
на глупавите е в техните уста, а устата на мъдрите са в 
тяхното сърце. [21:31] Клюкарят осквернява душата си и ще 
бъде мразен навред, дето и да живее. 

 
22:7] Да поучаваш глупав е също, каквото да слепяш 

чирепчета, или да събуждаш заспал от дълбок сън. [22:8] Да 
разказваш нещо на глупав е също, каквото да разказваш на 
задрямал, който на свършека пита: какво? 

 
[22:12] С безразсъден много не говори, и при неразумен 

не ходи; [22:13] пази се от него, за да нямаш неприятности и 
да се не оцапаш от спречкване с него; [22:14] отклони се от 
него - и ще намериш покой и не ще бъдеш огорчен от 
безумието му. 

 
[22:25] Само хула, гордост, издаване тайни и коварно 

злодейство могат да отпъдят всеки приятел.  
 
[23:16] Не приучвай устата си на груба неучтивост, 

защото при нея биват греховни думи.  
 
[23:24] Човек, който съгрешава против своето легло, 

казва на душата си: "кой ме вижда? [23:25] наоколо ми 
тъмнина, стените ме закриват, и никой ме не вижда: от какво 
да се боя? Всевишният не ще си спомни греховете ми." [23:26] 
Той има страх само от човешки очи, [23:27] а не знае, че очите 
на Господа са десет хиляди пъти по-светли от слънцето 
[23:28] и гледат всички пътища човешки и проникват в 
скритите места. 

 
[23:31] Тъй и жена, която е оставила мъжа си и е 

произвела наследник от чужди мъж, [23:32] защото, първо, 
тя не се е покорила на закона на Всевишния; второ, 
съгрешила е против своя мъж; и, трето, в блудство е 
прелюбодействувала и е произвела деца от чужд мъж. 
[23:33] Тя ще бъде изведена пред събранието, и за децата й 
ще има изследване. [23:34] Децата й не ще хванат корен, и 
клоните й не ще дадат плод. [23:35] Тя ще остави подире си 
спомен за проклятие, и позорът й не ще се изглади - (пч).  

 
[24:1] Премъдростта ще прослави себе си и между 

народа си ще бъде възхвалена. [24:2] В църквата на Всевишния 
тя ще отвори уста и пред Неговото воинство ще прослави 
себе си: [24:3] "аз излязох от устата на Всевишния и като 
облак покрих земята; [24:4] поставих шатра във висините, и 
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престола си - в облачен стълб; [24:5] аз сама обходих небесния 
кръг и ходих в дълбинето на бездната; [24:6] във вълните 
морски и по цялата земя и във всеки народ и племе имах 
владение: [24:7] между всички тях дирих покой, и в чие 
наследие да се въдворя. 

 
[24:8] Тогава Създателят на всичко ми заповяда, и 

Оня, Който ме е създал, ми посочи спокойно жилище и рече: 
[24:9] посели се в Иакова и приеми наследие в Израиля. 
[24:10] Преди вековете, в началото, Той ме произведе, и аз 
не ще се свърша довека. [24:11] Аз служих пред Него в 
светата скиния и тъй се утвърдих в Сион. [24:12] Той ми 
даде и покой във възлюбения град, и в Йерусалим е моята 
власт. [24:13] И аз се вкорених в прославения народ, в 
наследствения дял на Господа - (пч). 

 
[24:14] Възвисих се като кедър ливански и като кипарис 

на планините Ермонски; [24:15] възвисих се като палма в 
Енгади и като трендафилово храстие в Иерихон; [24:16] като 
гиздава маслина в долина и като явор се възвисих. [24:17] Като 
дарчин и аспалат издадох благоуханен мирис и като отбор 
смирна разпръснах благоухание, [24:18] като халвани, оникс и 
стакти и като благоухание от тамян в скинията. [24:19] 
Разпрострях клоните си като теревинт, и моите клони са 
клони на слава и благодат. [24:20] Аз съм като лоза, която 
ражда благодат, и цветовете ми са плод на слава и 
богатство. [24:21] Пристъпете към мене вие, които ме 
желаете, и се насищайте с плодовете ми; [24:22] защото, да 
си спомняш за мене е по-сладко от мед, и да ме владееш е по-
приятно от медена пита. [24:23] Които ме ядат, повече ще 
огладняват, и които ме пият, повече ще ожъдняват. [24:24] 
Който ме слуша, не ще се посрами, и които се трудят с мене, 
не ще съгрешат. [24:25] Всичко това е книгата на завета на 
Бога Всевишни, [25:1] С три неща се украсих и станах хубава 
пред Господа и пред човеците: [25:2] единомислие между братя 
и любов между ближни, и жена и мъж, които живеят съгласно 
помежду си. 

[25:15] Всяка рана може да се понесе, само не рана 
сърдечна; и всяка злоба, само не женска злоба. [25:18] Скланям 
по-скоро да живея с лъв и змей, нежели да живея със зла жена. 
[25:19] Злобата на жена изменя погледа й и прави лицето й 
мрачно, като у мечка. [25:20] Ще седне мъж й между 
приятелите си и, като чуе за нея, горко ще въздъхне. [25:21] 
Всяка злоба е малка в сравнение със злобата на жена; 
жребият на грешника да падне върху нея! [25:22] Каквото е 
възлизане по пясък за нозете на старец, такова е свадлива 
жена за тих мъж. [25:24] Отвращение, стид и голям срам е, 
кога жена владее над мъжа си. [25:25] Унило сърце, тъжно лице 
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и сърдечна рана е лошата жена. [25:26] Отпуснати ръце и 
разслабени колена е жена, която не ощастливи своя мъж. 
[25:28] Не давай на вода изто'к, нито на зла жена - власт; 
[25:29] ако тя не ходи под твоя ръка, отсечи я от плътта си. 

[26:1] Честит е мъжът на добра жена и броят на дните 
му е двоен. [26:2] Добродетелна жена радва мъжа си и ще 
изпълни с мир годините му; [26:3] добра жена е честит дял: тя 
се дава дял на ония, които се боят (пч) от Господа; [26:4] с нея 
у богат и у сиромах е доволно сърцето, и лицето във всяко 
време е весело.  

[26:9] Зла жена е волски хомот, който се движи насам и 
натам; който я взима, е също като оня, който хваща скорпия. 

 [26:17] Кротка жена е дар от Господа, и благовъзпитана 
душа цена няма. [26:18] Срамежлива жена е благодат въз 
благодат, [26:19] и няма достойна мярка за въздържаната 
душа. [26:20] Каквото е възлязлото на височините Господни 
слънце, [26:21] това е хубостта на добра жена в наредбата на 
къщата й; [26:22] каквото е светилото, което свети върху 
светия светилник, това е хубостта на нейното лице в зряла 
възраст;  

 
[27:16] Който издава тайни, изгубва доверие и не ще 

намери приятел по душа. [27:17] Обичай приятеля и бъди му 
верен; [27:18] ако пък издадеш тайните му, не тичай вече 
подире му; [27:19] защото, както човек убива врага си, тъй и 
ти си убил приятелството на ближния; [27:20] и както ти би 
изпуснал из ръце птичка, тъй си изпуснал приятеля и не ще го 
хванеш; [27:21] не тичай подире му, защото той е далеч 
отишъл и избягал, както сърна от примка. [27:22] Рана може 
да се превърже, и подир свада е възможно помирение; [27:23] но 
който е издал тайни, той е изгубил надежда за помирение.  

 
[27:28] Който хвърля камък нагоре, хвърля го на главата си, и 
коварен удар ще разтвори рани. [27:29] Който копае яма, сам 
ще падне в нея, и който залага примка, сам ще се улови в нея. 
[27:30] Който прави зло, върху него ще се обърне, и той не ще 
узнае, откъде му е дошло; [27:31] присмех и укор от 
горделивите и отмъщение като лъв го причакват. [27:32] С 
примка ще бъдат уловени ония, които се радват за падението 
на благочестивите, и скръб ще ги изнури преди смъртта им. 
[27:33] Злоба и гняв - и двете са гнусота, и грешният мъж ще 
бъде от тях обладаван.  

[28:1] Отмъстителният ще получи отмъщение от Господа, 
Който не ще забрави греховете му. [28:2] Прости на ближния 
си обидата, и тогава, след като се помолиш, ще ти се 
простят греховете. [28:3] Човек към човека гняв има, а от 
Господа прошка проси; [28:4] към подобния на себе си човек 
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той няма милосърдие, а се моли за своите грехове; [28:5] сам, 
бидейки плът, питае злоба: кой ще очисти греховете му? 
[28:6] Помни края и престани да враждуваш: помни 
изтлението и смъртта и пази заповедите; [28:7] помни 
заповедите и не бъди злобен към ближния; 

 [28:15] Да бъдат проклети клюкар и двуезичник, защото те са 
погубили мнозина, които са живели в тишина; [28:16] трети 
език е поколебал мнозина и ги е изпъждал от народ към народ, 
[28:17] разорявал е укрепени градове и е струполясвал къщи на 
велможи; [28:18] трети език е изпъдил доблестни жени и ги е 
лишил от трудовете им; [28:19] който го слуша, не ще намери 
покой и не ще живее в тишина. [28:20] Удар от бич резки прави, 
а удар от език кости троши; [28:21] мнозина са паднали от 
остър меч, но не толкоз, колкото са паднали от език; [28:22] 
честит, който се е укрил от него, който не е изпитвал 
яростта му, който не е махнал хомота му и не е бил свързан с 
веригите му; [28:23] защото хомотът му е хомот железен, и 
веригите му са вериги медни; [28:24] люта смърт е неговата 
смърт, и самият ад е по-добър от него. [28:25] Той не ще 
овладее благочестивите, и те не ще изгорят в неговия 
пламък; [28:26] които оставят Господа, ще паднат в него; в 
тях той ще се разгори и не ще угасне: той ще бъде проводен 
върху им като лъв, и като леопард ще ги изтреби. [28:27] Виж, 
огради имота си с тръни, [28:28] свържи среброто си и 
златото, [28:29] и за думите си направи теглилка и мярка, а 
за устата си - врата и ключалка. [28:30] Пази се да се не 
спънеш чрез тях и да не паднеш пред ония, които кроят зло.  

 [29:12] заради заповедта помогни на сиромаха и в 
нуждата му не го отпускай без нищо. [29:13] Пръскай сребро за 
брат и приятел и го не оставяй да ръждяса под камъка за 
погибел; [29:25] По-добре сиромашки живот под дъсчен покрив, 
нежели разкошни гощавки в чужди къщи. [29:26] Бъди доволен с 
малко, както и с много. [29:27] Лош живот е да се скиташ от 
къща в къща, и дето се настаниш, не ще посмееш и уста да 
отвориш; [29:28] ще угостяваш и ще поиш без благодарност, 
па на това отгоре ще чуеш и горчивини: [29:29] "дойди тук, 
пришълецо, сложи трапеза и, ако има нещо у тебе, нахрани 
ме"; [29:30] "отдръпни се, пришълецо, заради почетно лице: 
брат ми дойде на гости, къщата ми е нужна". [29:31] Тежък е 
за чувствителен човек укорът за подслон в къщата и 
натякванията за сторена услуга.  

[30:15] Здравето и благосъстоянието на тялото е по-
скъпо от всяко злато, и яко тяло е по-добро от безбройно 
богатство; [30:16] няма богатство по-добро от телесно 
здраве, и няма радост по-висока от сърдечна радост;  
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[30:22] Не се предавай на скръб с душата си и не се мъчи 

със своята мнителност; [30:23] веселостта на сърцето е 
живот на човека, и радостта на мъжа е дългоденствие, [30:24] 
обичай душата си и утешавай сърцето си и отмахвай от себе 
си скръбта, [30:25] защото скръбта мнозина е убила, а полза 
от нея няма. [30:26] Ревнивост и гняв съкращават дните, а 
грижа докарва преди време старост. [30:27] Открито и добро 
сърце се грижи и за своето ядиво. 

 
[31:21] Благовъзпитан човек с малко се задоволява, и 

затова той на леглото си не страда от задуха. [31:22] Здрав 
сън бива при умерен стомах: станеш рано, и душата ти е с 
тебе; [31:23] страдание от безсъница и холера и болки в 
корема има у лаком човек. [31:24] Ако си се натоварил с ястия, 
стани от трапезата и отдъхни. [31:25] Послушай ме, синко, и 
не ме пренебрегвай - отпосле ще разбереш думите ми. [31:26] 
Във всичките си работи бъди предпазлив, и никаква болест не 
ще те намери. [31:27] Щедрия на хляб ще благославят 
устата, и свидетелството на неговата доброта е вярно; 
[31:28] против скъперника на хляб ще роптае градът, и 
свидетелството за неговото скъперничество е справедливо. 
[31:29] Към вино не се показвай храбър, защото виното 
мнозина е погубило. [31:30] Пещта изпитва якостта на 
острието чрез каляване; тъй и виното изпитва сърцата на 
горделиви чрез пиянство.  

 [32:12] Пред гръм иде светкавица, а пред срамежлив 
върви благоразположение.  

 
[32:24] Във всяко дело вярвай на душата си; и това е 

пазене на заповедите.  
 
[33:14] Както срещу злото стои добро, и срещу 

смъртта - живот, тъй и срещу благочестивеца - грешник. Тъй 
гледай и на всички дела на Всевишния: те са по две, едно 
срещу друго. 

 
[33:19] ни на син, ни на жена, ни на брат, ни на приятел 

не давай власт над тебе си при твоя живот; [33:21] Докле си 
жив и дихание има в тебе, не заменявай себе си с никого; 
[33:23] Във всички си дела бъди главен, и не туряй петно на 
честта си.  

 
[34:16] Очите на Господа са върху ония, които Го 

обичат. Той е силна защита и яка опора, бранило от пек и 
бранило от пладнешки жар, предпазва от спъване и защита 
от падение; [34:17] Той възвисява душата и просвещава 
очите, дава изцеление, живот и благословение.  
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[35:2] Който въздава благодарност, принася семидал; а 

който прави милостиня, принася хвалебна жертва.  
[35:3] Да благоугодим Господу, значи да отстъпваме от 

зло, и да Го умилостивяваме, значи да се отклоняваме от 
неправда.  

 
[35:4] Не се явявай пред лицето на Господа с празни 

ръце, защото всичко това е по заповед. [35:5] Приносът на 
праведния втлъстява олтара, и благоуханието му е пред 
Всевишния - (пч). 

 
  [35:8] при всеки дар имай весело лице и с радост 

посвещавай десетината. 
 
 (Да се изясни за какво става дума тук. Ако е за 

десятъка, това е божествен съвет, само ако десятъкът не се 

дава на църква или друго користно общество, а тайно и 

персонално на най-чистия човек, който служи най-добре на 

Бога - б.п.). 

 
[35:16] Който служи Богу, ще бъде приет с 

благоволение, и молитвата му ще стигне до облаците. [35:17] 
Молитвата на смирен ще проникне през облаците, и той не 
ще се утеши, доде тя се не приближи до Бога, [35:18] и не ще 
отстъпи, докле Всевишният не погледне милостно, не 
разсъди справедливо и не произнесе решение.  

 [35:23] Благовременна е милостта във време на скръб, 
както дъждовните облаци - във време на засуха.  

 
[36:1] Помилуй ни, Владико, Боже на всички, и милостно 

погледни,  
 
[36:2] и изпратù върху всички народи Твоя страх. 

[36:3] Дигни ръката Си против чуждите народи, и нека те 
познаят Твоята мощ - (пч). 

 
[36:6] Възобнови личбите и извърши нови чудеса;  
 
 [36:9] ускори времето и спомни си клетвата, и нека 

възвестят за Твоите велики дела. 
 
 [36:16] Дай свидетелство на ония, които отначало са 

били Твое достояние, и въздигни пророчества от Твое име. 
[36:17] Дай награда на ония, които се надяват на Тебе, и нека 
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вярват на Твоите пророци. [36:19] и ще познаят всички, които 
живеят на земята, че Ти си Господ, Бог на вековете. 

 
 [36:24] хубостта на жената на лице весели и от всичко 

най-желана е за мъжа; [36:25] ако на езика й има приветливост 
и кротост, нейният мъж излиза из реда на синовете човешки. 
[36:26] Който придобива жена, туря начало на имот, придобива 
според себе си помощник, опора на своето спокойствие. [36:27] 
Дето няма ограда, там имотът се разграбва; а който няма 
жена, въздиша, скитайки се; [36:28] защото, кой ще повярва на 
въоръжен разбойник, който скита из град в град? [36:29] Тъй и 
на човек, който няма постоянно жителство и който се спира 
за нощуване там, дето закъснее.  

 
[37:6] Не забравяй другаря в душата си и се сещай за 

него в твоето богатство.  
 
 [37:17] Дръж се о съвета на сърцето си, защото за 

тебе няма никой по-верен от него; [37:18] душата на човека 
някога ще каже повече, нежели седем наблюдатели, стоещи 
на високо място за наблюдение. [37:19] Но при всичко това 
моли се на Всевишния, да насочи пътя ти в истината. 

 
 [37:25] Някой е мъдър за душата си, и плодовете от 
знанието на устата му са надеждни. [37:26] Мъдър мъж 
поучава народа си, и плодовете от знанието му са надеждни. 
[37:27] Мъдър мъж ще изобилва с благословение, и всички, 
които го видят, ще го наричат блажен. [37:29] Мъдрият 
придобива доверие у народа си, и името му ще живее вовеки. 
[37:30] Синко! През живота си изпитвай душата си и 
наблюдавай, кое за нея е вредно, и това не й давай; [37:31] 
защото не всичко е полезно за всички, и не всяка душа е 
разположена към всичко. [37:32] Не се пресищай с всякаква 
сладост и не се нахвърляй на всякакви ястия, [37:33] защото 
от много ядене иде болест и пресищане докарва холера; 
[37:34] от пресищане мнозина са умрели, а въздържаният ще 
си продължи живота.  

[38:11-12] тлъст принос и месо за лекаря - (пч). 
 
[38:18] защото от тъга бива смърт и сърдечна тъга 

сила изтощава; [38:19] със злочестината пребъдва и тъга и 
животът на сиромаха е тежък за сърцето. [38:20] Не предавай 
сърцето си на тъга, отдалечавай я от себе си. [38:24-33] 
[занаятчиите се стремят към съвършенство в занаята си, но 
не към висока мъдрост и книжовност]; 

 
  [39:1] Само оня, който посвещава душата си на 
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размишление върху закона на Всевишния, ще дири Мъдростта 
на всички древни и ще се упражнява в пророчествата; [39:2] 
той ще запомня разказите на видни мъже и ще се вдълбочава 
в тънките обрати на притчите, [39:3] ще изследва скрития 
замисъл на изреченията и ще се занимава със загадките на 
притчите. [39:6] Сърцето си ще насочи към това, щото от 
ранно утро да се обръща към Господа, Който го е сътворил, и 
ще се моли пред Всевишния; ще отвори с молитва устата си 
и ще се моли за греховете си (пч). [39:7] Ако на Господа Велики 
бъде угодно, той ще се изпълни с дух и разум, [39:8] ще извлича 
думи от своята мъдрост и в молитва ще прославя Господа; 
[39:9] ще управлява добре своята воля и ум и ще размишлява 
за тайните на Господа; [39:10] Ще покаже мъдростта на 
своето учение и ще се хвали (пч) със закона на завета 
Господен. [39:11] Мнозина ще прославят знанието му, и той не 
ще бъде забравен довека; [39:12] споменът за него не ще 
загине, и името му ще живее от рода в род. [39:13] Народите 
ще прославят мъдростта му, и обществото ще възвестява 
хвалата му; [39:14] докле бъде жив, той ще придобие по-
голяма слава, нежели хиляди човеци; а кога почине, ще я 
увеличи. [39:15] След като размислих още, ще ви разкажа, 
понеже съм пълен, както месечината в своята пълнота. 
[39:16] Изслушайте ме, благочестиви деца, и растете като 
трендафил, който расте на нива край поток; [39:17] 
издавайте благоухание като ливан, [39:18] цъфтете като 
крин, пръскайте благовоние и пейте песни; [39:19] 
благославяйте Господа във всички дела; величайте името Му 
и Го прославяйте с Неговата хвала, [39:20] с песни от уста и с 
гусли и, прославяйки, говорете тъй: [39:21] всички дела на 
Господа са твърде благотворни, и всяка Негова повеля ще се 
изпълни в свое време; [39:22] и не може да се каже: какво е 
това? за какво е това? защото всичко ще се открие в свое 
време. [39:23] По Негова дума стана водата като стог, и по 
дума на устата Му се явиха водните вместилища. [39:24] В 
Неговите повели е всичкото Му благоволение, и никой не може 
да намали тяхната спасителност. [39:25] Пред Него са 
делата на всяка плът, и невъзможно е да се укриеш от очите 
Му. [39:26] Той вижда от века във век, и няма нищо чудно пред 
Него. [39:27] Не може да се каже: какво е това? защо е това? 
защото всичко е създадено за своя употреба. [39:28] Неговото 
благословение покрива като река, и като поток напоява 
сушата. [39:39] Затова аз от самото начало реших, обсъдих и 
оставих в писание, [39:40] че всички дела на Господа са 
прекрасни и Той дарува всичко потребно в свое време; [39:41] и 
не може да се каже: "това е по-лошо от онова", защото всичко 
в свое време ще бъде признато за добро. [39:42] И тъй, от все 
сърце и с уста възпявайте и благославяйте името Господне! 
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[40:17] Добротворството като рай е пълно с 
благословии, и милостинята пребъдва вовеки. [40:18] 
Животът на доволния от своята участ и на труженика е 
сладък; но превъзхожда двамината онзи, който намира 
съкровище. [40:20] Вино и музика веселят сърцето, но по-
добро от едното и другото е любов към мъдростта. [40:21] 
Свирка и гусла правят приятно пението, но по-добро от тях е 
приятният език. [40:22] Очите ти копнеят за приятност и 
хубост, но по-добро от едното и другото е зеленината на 
посевите. [40:23] Другар и приятел се срещат от време на 
време, но жена с мъжа си - всякога. [40:24] Братя и 
покровители са за в скръбно време, но по-сигурно от едните и 
другите спасява милостинята. [40:25] Злато и сребро 
утвърдяват стъпките, но по-надежден от едното и другото 
се признава добрият съвет. [43:1] Той ще се насити да гледа 
величието на висотата, твърдта на чистотата, вида на 
небето в славно явление! [43:2] Слънцето, кога се явява, 
възвестява за тях при изгрева: чудно създание, дело на 
Всевишния! [43:3] На пладне то изсушава земята, и пред 
неговия пек кой ще устои? [43:4] Разпалят горнила за топилни 
работи, но слънцето тройно по-силно нагорещява планините: 
дишайки огнен пламък и изпускайки бляскави лъчи, очи 
ослепява. [43:5] Велик е Господ, Който го е сътворил, и по 
Негова дума то бързо отминава пътя си.[43:6] И месечината 
служи на всички в свое време да посочва времената и да бъде 
белег на века:[43:7] по месечината определяме празника; 
светлината й се намалява, след като достигне пълнотата 
си; [43:8] месецът се нарича по нейно име; тя чудно нараства в 
промяната си; [43:9] тя е глава на горните чинове: свети по 
твърдта небесна; [43:10] тя е хубост на небето, слава на 
звездите, бляскава украса в Господните висини! [43:11] Според 
Словото на Светия, звездите стоят по чин и не се уморяват 
в своята стража. [43:12] Погледни дъгата - и прослави нейния 
Сътворител: прекрасна е тя в своето сияние! [43:13] С 
величествения си кръг тя обгръща небето: прострели са я 
ръцете на Всевишния. [43:14] По Негова повеля снегът скоро 
се сипе, и бързо святкат мълниите на Неговия съд (пч). 
[43:15] Отварят се съкровищници, и из тях излитат облаци 
като птици. [43:16] Със Своето могъщество Той укрепява 
облаците и се разбиват камъните на градушката; [43:17] от 
погледа Му треперят планините и по Негова воля вее южният 
вятър. [43:18] Гласът на гръма Му, северната буря и вихърът 
докарват в трепет земята. [43:19] Той сипе сняг подобно на 
ниско хвърчащи крилати и падането на снега е като 
налитащи скакалци; [43:20] на хубавата му белина окото се 
учудва, и пред валежа му сърцето се изумява. [43:21] И като 
сол разсипва Той по земята скреж, който, като замръзне, 
става иглест. [43:22] Духне северният студен вятър - и от 
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водата става лед: той се разстила по цялото водно 
вместилище и водата се облича като в броня. [43:23] А 
южният вятър пояжда планините, и изгаря пустинята и като 
огън опаля тревата. [43:24] Но за бързо изцеление над всичко 
служи мъглата; падащата роса прохлажда от пек. [43:25] С 
повелята Си Господ укротява бездната и насажда в нея 
острови. [43:26] Плаващите по море разказват за 
опасностите по него, а ние се чудим на онова, що слушаме с 
ушите си: [43:27] защото там има необикновени и чудни дела, 
разнообразни всякакви животни, разни чудовища. [43:28] Чрез 
Него всичко успешно достига своето назначение, и всичко се 
държи чрез Неговото Слово. [43:29] Много може да кажем, и 
все пак не ще Го постигнем, и краят на думите е: Той е 
всичко! [43:30] Де ще вземем сила, за да Го прославим? Защото 
Той е по-високо от всичките Си дела. [43:31] Страшен (пч) е 
Господ и твърде велик, и дивно е Неговото могъщество! 
[43:32] Прославяйки Господа, хвалете Го, колкото можете, но 
и след това Той ще бъде по-горе; [43:33] и като Го величаете, 
прибавете сили; но не се трудете, защото не ще 
постигнете. [43:34] Кой Го е видял, и кой ще обясни? Кой ще Го 
прослави, какъвто си е? [43:35] Много има скрито, което е по-
велико от това; защото ние виждаме малка част от делата 
Му. [43:36] Всичко Господ е сътворил, и на благочестивите е 
дарувал мъдрост.  

 
Из книгата на ПРОРОК ИСАЯ 

 
1:11 Защо Ми е множеството на жертвите ви? Казва 

Господ; Сит съм от всеизгаряне на овни И от тлъстина на 
угоени; И не Ми е угодна кръв от юнци, Или от агнета, или от 
едри козли. 12 Когато дохождате да се явявате пред Мене, 
Кой е поискал от вас това, да тъпчете дворовете Ми? 13 Не 
принасяйте вече суетни приноси; Темянът е мерзост за Мене, 
Тоже и новолунията, и съботите, и свикването на 
събранията; Не мога да търпя беззаконието заедно с 
тържественото събрание. 14 Душата Ми мрази новолунията 
ви и празниците ви; Досада са на Мене; дотегна Ми да ги 
търпя. 15 И когато простирате ръцете си, Ще крия очите Си 
от вас; Даже когато принасяте много молитви не ща да 
слушам; Ръцете ви са пълни с кръв.И ще съди Той народите и 
ще изобличи много племена; и ще прековат мечовете си на 
орала и копията си - на сърпове: народ срещу народ не ще 
дигне меч и няма вече да се учат на война. 

 
2:4 Бог ще съди между народите, И ще решава между 

много племена; И те ще изковат ножовете си на палешници, И 
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копията си на сърпове; Народ против народ няма да дигне нож, 
Нито ще се учат вече на война. 11 Гордите погледи на 
човеците ще се унижат, И високоумието на човеците ще се 
наведе; А само Господ ще се възвиси в оня ден. 12 Защото ще 
има ден, когато Господ на Силите ще бъде Против всеки 
горделив и надменен човек, И против всичко, което се надига, 
(и ще се унижи); 17 Гордото носене на човека ще се наведе, И 
надменността ще се унижи; А само Господ ще се възвиси в оня 
ден. 18 И идолите съвсем ще изчезнат; 

 
 6:11 Тогава рекох: Господи, докога? И Той отговори: 

Докато запустеят градовете та да няма жител, И къщите 
та да няма човек, И страната да запустее съвсем. 

 
11:6 Вълкът ще живее с агнето, Рисът ще си почива с 

ярето, Телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; И малко 
дете ще ги води. 7 Кравата и мечката ще пасат заедно; 
Малките им ще си почиват задружно; И лъвът ще яде слама 
както вола. 8 Сучещо дете ще играе над дупката на аспида; И 
отбито дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна. 9 Те 
не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми света планина; 
Защото земята ще се изпълни със знание за Господа Както 
водите покриват дъното на морето.  

 
12:2 Ето, Бог е моето спасение; Нему се уповавам и се 

не боя; защото Господ е моя сила и Господ е мое пение и Той 
ми биде за спасение. 3 Тогава с радост ще черпите вода от 
изворите на спасението 4 и ще кажете в него ден: славете 
Господа, призовавайте името Му, разгласявайте между 
народите делата Му; напомняйте, че името Му е велико; 5 
пейте Господу, защото Той е направил нещо велико - нека 
знаят това по цялата земя. 

 
13:11 Аз ще накажа света за злото и нечестивците - за 

техните беззакония; ще премахна високоумието на 
горделивите и ще унижа надутостта на притеснителите. 

 
22:13 Но, ето, веселие и радост! Убиват волове и колят 

овни; ядат месо, пият вино и казват: "Да ядем и пием, защото 
утре ще умрем!" 14 И откри ми в ушите Господ Саваот: няма 
да ви се прости това нечестие, докле не умрете, рече Господ, 
Господ Саваот. 

 
26:3 "Твърдия по дух Ти пазиш в съвършен мир, защото 

на Тебе се уповава; 4 уповавайте се Господу навеки, защото 
Той е вечна твърдина; 7 пътят на праведника е прав; Ти 
уравняш неговата пътека 8 и в пътя на Твоите съдби, 
Господи, ние се уповавахме; душата ни се стремеше към 
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Твоето име и към спомена за Тебе. 9 С душата си се стремях 
към Бога нощем и с духа си ще Те диря вътре в себе си от 
ранни зори; 12 Господи, Ти ни даруваш мир, защото и всички 
наши дела Ти уреждаш за нас; 

 
30:23 И Той ще даде дъжд върху твоето семе, с което 

ще засееш нивите, и хляб ще го ражда земята, и той ще бъде 
изобилен и сочен; 25 И по всяка висока планина, и по всеки 
издигнат хълм ще потекат води, потоци вода; 

 
33:15-16 Оня, който ходи в правда и говори истина; 

който презира печалба и потисничество, […не приема 
подкупи…], затиква уши да не слуша за кръвнина и затваря очи 
да не вижда злото - той ще живее във висините; прибежище 
му са непристъпните скали; хляб ще му се даде; водата му не 
ще пресекне. 

 
40:10 Ето, Господ Иеова ще дойде със сила, И мишцата 

Му ще владее за него; Ето, наградата Му е с него, И 
въздаянието Му пред него. 11 Той ще пасе стадото Си като 
овчар, Ще събере агнетата с мишцата Си, Ще ги носи в 
пазухата Си, И ще води полека доещите. 12 Кой е премерил 
водите с шепата си, Измерил небето с педя, Побрал в мярка 
пръстта на земята, И претеглил планините с теглилка, и 
хълмовете с везни? 13 Кой е упътил Духа Господен, Или като 
съветник Негов Го е научил? 14 С кого се е съветвал Той, И 
кой Го е вразумил и Го е научил пътя на правосъдието, И Му е 
предал знание, и Му е показал пътя на разума? 15 Ето, 
народите са като капка от ведро, И се считат като ситен 
прашец на везните; Ето, островите са като ситен прах що 
се дига. 16 Ливан не е достатъчен за гориво, Нито стигат 
животните му за всеизгаряне. 17 Всичките народи са като 
нищо пред Него, Считат се пред Него за по-малко от нищо, 
да! за празнота. 18 И тъй, на кого ще уподобите Бога? Или 
какво подобие ще сравните с Него? 19 Кумирът ли? - 
Художникът го е излял, И златарят го обковава със злато И 
лее за него сребърни верижки; 20 Който е твърде сиромах та 
да принесе принос Избира негниещо дърво, И търси за него 
изкусен художник, За да го направи непоклатим кумир! 21 Не 
знаете ли? не сте ли чули? Не ли ви се е известило 
отначало? От основаването на земята не сте ли разбрали 22 
Онзи, Който седи над кръга на земята, Пред Когото 
жителите й са като скакалци, Който простира небето като 
завеса, И го разпъва като шатър за живеене, 23 Който 
докарва първенците до нищо, И прави като суета земните 
съдии? 24 Те едва са били посадени, едва са били посяти, Едва 
ли се е закоренил в земята стволът им, И Той подуха върху 
тях, и те изсъхват, И вихрушката ги помита като плява, 25 И 
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тъй, на кого ще Ме уподобите Та да му бъда равен? казва 
Светият. 26 Дигнете очите си нагоре Та вижте: Кой е създал 
тия светила, И извежда множеството им с брой? Той ги вика 
всичките по име; Чрез величието на силата Му, И понеже е 
мощен във власт, Ни едно от тях не липсва. 27 Защо говориш, 
Якове, и казваш, Израилю: Пътят ми е скрит от Господа, И 
правото ми се пренебрегва от моя Бог? 28 Не знаеш ли? не си 
ли чул, Че вечният Бог Иеова, Създателят на земните 
краища, Не ослабва и не се уморява? Неговият разум е 
неизследим. 29 Той дава сила на отслабналите, И умножава 
мощта на немощните. 30 Даже младите ще отслабнат и ще 
се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат; 31 Но ония, 
които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат 
с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и 
няма да отслабнат.  

4117 Когато сиромасите и немотните потърсят вода, 
а няма, и езикът им съхне от жажда, Аз, Господ ще ги 
послушам, Аз, Израилевият Бог (пч), няма да ги оставя. 18 Ще 
отворя реки на голите височини, и извори всред долините; ще 
обърна пустинята на водни езера, и сухата земя на водни 
извори.19 В пустинята ще насадя кедър, ситим, мирта и 
маслено дърво; В ненаселената земя ще поставя наедно елха, 
явор и кипарис, 20 за да видят и да знаят, да разсъдят и да 
разберат всички, че ръката Господня е направила това, и 
Светият Израилев (пч) го е създал.  

 
(В случая, както и навсякъде другаде в Библията, 

изтъкването, че истинският Бог е само Израилев и на никой 

друг народ, не е с произход от тъмните сили само в случай, че 

думата "израилев" се разбира в символичен смисъл: 

символозите трябва да определят какво означава "Израил" в 

Божествения свят, а не тясно племенно и националистически 

на Земята - б.п.) 

 
57:15 Защото така казва Всевишният и 

Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е 
Светий: Аз обитавам на високо и свето място, Още с онзи, 
който е със съкрушен и смирен дух, За да съживявам духа на 
смирените, И да съживявам сърцето на съкрушилите се,  

 
58:5 Такъв ли е постът, който Аз съм избрал, - Ден, в 

който трябваше човек да смирява душата си? Значи ли да 
навежда човек главата си като тръстика, И да си постила 
вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на 
Господа? 6 Не това ли е постът, който Аз съм избрал: Да 
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развързваш несправедливите окови, Да разслабваш връзките 
на ярема, Да пускаш на свобода угнетените И да счупваш 
всеки хомот? 7 Не е ли да разделяш хляба си с гладния, И да 
възвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш 
голия, да го обличаш, И да се не криеш от своите еднокръвни 
(тук трябва да се имат предвид Пиците от Ятото - б.п.) ? 8 
Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, И здравето 
ти скоро ще процъфне; Правдата ти ще върви пред тебе, И 
славата Господна ще ти бъде задна стража. 9 Тогава ще 
зовеш, и Господ ще отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето 
Ме! Ако махнеш насред себе си хомота. Соченето с пръст и 
нечестивите думи, 10 Ако даруваш на гладния желаното от 
душата ти, И насищаш наскърбената душа, Тогава 
светлината ти ще изгрява в тъмнината, И мракът ти ще 
бъде като пладне; 11 Господ ще те води всякога, Ще насища 
душата ти в бездъждие, И ще дава сила на костите ти; И ти 
ще бъдеш като напоявана градина, И като воден извор, чиито 
води не пресъхват. 12 И родените от тебе ще съградят 
отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на 
много поколения; И ще те нарекат Поправител на 
развалините, Възобновител на места за население. 

 
65: 17 Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; И 

предишните неща няма да се спомнят, Нито ще дойдат на ум. 
18 Но вие веселете се и радвайте се винаги В онова, което 
създавам; Защото, ето, създавам Ерусалим за радост, И 
людете му за веселие, 19 Аз ще се радвам на Ерусалим (тук не 
става дума за земния град Йерусалим, а за "Новия Йерусалим" 
- Новата Земя, която Бог строи в момента - виж осиянието 
"Колоните на Новия Йерусалим" от 18.ХІ.121(1985)г. - б.п.), И 
ще се веселя за людете Си, И няма да се чува вече в него глас 
на плач Нито глас на ридание. 20 Там не ще има вече 
младенец, който да живее само няколко дни, Нито старец, 
който да не е изпълнил дните си; Защото дете ще умре 
стогодишният, А грешник ако умре стогодишен ще бъде 
считан за проклет. 21 Те ще построят къщи, и ще живеят в 
тях; Ще насадят лозя, и ще ядат плода им. 22 Няма те да 
построят, а друг да живее там. Няма те да насадят, а друг да 
яде; Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на 
дърво, И избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото 
на ръцете си. 23 Не ще се трудят напразно, Нито ще раждат 
чада за бедствие; Защото те са род на благословените от 
Господа, Тоже и потомството им. 24 Преди да Ме призоват 
те, Аз ще отговарям, И докато ще говорят те, Аз ще слушам. 
25 Вълкът и агнето ще пасат заедно, И лъвът ще яде слама 
както вола, И храна на змията ще бъде пръстта. Не ще 
повреждат нито ще погубват В цялата Ми света планина, 
казва Господ. 
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66: 1 Така казва Господ: Небето Ми е престол, И земята 

е Мое подножие; Какъв дом искате да построите за Мене? И 
какво ще бъде мястото на Моя покой? 2 Защото Моята ръка е 
направила всичко това, И по тоя начин всичко това е станало, 
казва Господ; Но пак на този ще погледна, На оня, който е 
сиромах и съкрушен духом И който трепти от Словото Ми. 

 
66:3-4 А който коли вол е също като който убива човек; 

който принася агне в жертва, е същото като който удушва 
дете; и както те са избрали своите си пътища и душата им 
намира удоволствие в гнусотиите им - тъй и Аз ще употребя 
тяхната измама и ще направя върху им това, що е за тях 
ужасно; защото виках - и нямаше кой да отговаря, а вършеха 
зло пред очите Ми и избираха каквото Ми беше неугодно (в 
случая става дума не само за храните и обстоятелствата, но 
и за пратньорите, приятелите, любимите и учителите, 
които си избираме - б.п.) 

 
66:17 …които ядат свинско месо и гнусотии и мисирки - 

всички ще загинат (в други български преводи тук фигурира 

не "мисирки", а "мишки", както и че "който жертвува агне е 

както оня, който пресича врат на куче" - някому се е видяло 

твърде силно да цитира оригинала, в който се казва че това 

"е същото като който удушва дете". Тук излизат праведни 

само мюсюлманите, а народите, които колят агнета за 

Гергьовден, както и американците, чието национално ястие 

за Коледа и нова година е пуйката, явно ще загинат "в съдния 

ден"... Малцина знаят, че това важи за всички видове месо, 

включително и за рибата - б.п.)  

 

Накрая в ръкописа има бележка на холизатора: "Ако 

Иисус, син Сирахов, е Телец + Водолей, то Исай е Скорпион с 

Козирог или Овен". 

 
 

Из книгата на пророк ЙЕРЕМИЯ 
 

Смирен, нерешителен, мек; ясновидец чрез символи, 

много обичащ Господа, поет; повтаря: "И биде слово Господне 
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към мене". Олицетворява Израил като "жена блудница" - б.п. 

 
1(как Господ заговаря на Йеремия): 9 Тогава Господ 

простря ръката Си, та я допря до устата ми; и Господ ми 
рече: Ето, турих думите Си в устата ти. 10 Виж, днес те 
поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и 
да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш. 
11 При това Господното слово дойде към мене и рече: Що 
виждаш, Еремие? И рекох: Виждам бадемова пръчка. 12 Тогава 
Господ ми рече: Право си видял; защото Аз бързам да изпълня 
словото Си. 

 
2:13 Защото две злини извърши моя народ: Мене, 

източника на жива вода, оставиха и си издълбаха пукнати 
водоеми, които не могат да държат вода. 

   
5:26-31 (за нечестивците - "ловците" на човеци, 

затлъстелите и угоените, не съдещите справедливо дела на 

сираци и сиромаси, пророкуващи лъжа, и за свещениците 

господаруващи чрез тях…б.п.) 

 
6:10 […] Словото Господне у тях е на присмех: то им е 

неприятно; 6:11 поради това, аз съм преизпълнен с Божия 
ярост…" 6:28 Всички те са упорити отстъпници, живеят с 
клевета; това са мед и желязо - всички са развратители. 

 
7:22-26;30 (против кървавите жертвоприношения) 
 
8:5-12 Как думате: "Ние сме мъдри и законът Господен е 

у нас"? А ето, лъжливото перо на книжниците и него 
превръща в лъжа. Посрамиха се мъдрите, смутиха се и се 
заплетоха в мрежа: ето, те отхвърлиха Словото Господне - 
де е тогава тяхната мъдрост?  

 
11:15 Какво търси Моят възлюбен в дома Ми, когато в 

него се извършват много срамотии? И свещените меса не ще 
ти помогнат, когато, вършейки зло, ти се радваш! 

 
17:5 Тъй казва Господ: Проклет оня човек, който се 

надява на човек и плът прави своя опора, и чието сърце 
страни от Господа. 17:7 Благословен оня човек, който се 
надява на Господа и комуто надеждата е Господ. 17:8 Защото 
той ще бъде като дърво, посадено при води, и което пуска 
корените си край поточе; не знае то кога настава пек; 
листата му са зелени и във време на суша, та не се бои и не 
престава да дава плод. 
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23:23 Нима Аз съм Бог само отблизо, казва Господ, а не 

и Бог отдалеч? 23:24 Може ли се скри човек на тайно място, 
дето Аз не бих го видял? Не изпълвам ли Аз небе и земя? 23:29 
Моето Слово не е ли като огън, казва Господ, не е ли като чук, 
който разбива скала? 

 
24:6 и ще обърна към тях очи за тяхно добро и ще ги 

върна в тая земя, и ще ги уредя, а не съсипя, и ще ги посадя, а 
не изкореня; 24:7 и ще им дам сърце да Ме познават, че Аз съм 
Господ, и те ще бъдат Мой народ, Аз пък ще бъда техен Бог - 
защото те ще се обърнат към Мене от все сърце. 

 
31:34 И няма вече да се учат един-другиго, брат-брата, 

и да говорят: "познайте Господа", защото всички, от малък до 
голям, сами ще Ме знаят - казва Господ. - Защото ще простя 
беззаконията им и за греховете им няма да си спомня. 31:35 
Тъй казва Господ, Който даде слънцето да свети денем, 
нареди за месечината и звездите да светят нощем, Който 
вълнува морето, та вълните му реват; Господ Саваот е 
името Му!  

 
32:27 ето, Аз съм Господ, Бог на всяка плът; има ли 

нещо невъзможно за Мене? 
 
33:2 тъй казва Господ, който сътвори земята, Господ, 

Който я уреди и утвърди - Господ е името Му: 33:3 извикай 
към Мене и Аз ще ти отговоря, ще ти покажа нещо велико и 
недостъпно, що ти не знаеш. 33:6 Ето, Аз ще му туря 
пластир и лечебни средства, ще ги изцеля и ще им открия 
изобилие от мир и истина. 33:9 И ще бъде Йерусалим] за Мене 
радостно име, хвала и чест пред всички земни народи, които 
ще чуят за всички блага, каквито ще му дам, и ще се смаят и 
ще потреперят от всички благодеяния и от всичкото 
добрувате, което ще му доставя (и тук истинското значение 
не е конкретният град Йерусалим, а Навият Йерусалим - 
Новата Земя, която идва - б.п.). 33:11 пак ще се чува глас от 
радост и глас от веселие, глас на младоженец и глас на 
невеста, глас на тия, които казват: "Славете Господа 
Саваота, защото е благ Господ, защото милостта Му е вечна 
[…] 

 
50:31 Ето, Аз съм против тебе, о гордост, казва Господ, 

Бог Саваот; защото дойде денят ти, времето на твоето 
падение. 50:32 И ще се препъне тая гордост и ще падне, и 
никой няма да я дигне; и ще запаля огън в градовете ú, и той 
ще унищожи всичко около нея. 

51:15 Той сътвори земята със силата Си, утвърди 
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вселената с мъдростта Си и с разума Си разпростря 
небесата! 51:16 По гласа Му шумят водите небесни и Той 
издигна облаците от краищата земни, произвожда 
светкавици сред дъжд и изкарва вятъра у своите клетове. 

 
 
 Из "ПЛАЧ ЙЕРЕМИЕВ": 
 
2:19 Ставай, викай нощем [……] и изливай като вода 

сърцето си пред лицето на Господа; простираú към Него ръце 
за душата на децата си [……] 

 
3: 21 Обаче, това си наумявам, поради което имам и 

надежда: 22 Че по милост Господна ние не се довършихме, 
понеже не чезнат щедростите Му. 23 Те се подновяват всяка 
заран; голяма е Твоята вярност. 24 Господ е дял мой, казва 
душата ми; затова ще се надявам на Него. 25 Благ е Господ 
към ония, които Го чакат, към душата, която Го търси. 26 
Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от 
Господа. 27 Добро е за човека да носи хомот в младостта си. 
28 Нека седи насаме и мълчи, когато Господ му го наложи. 29 
Нека тури устата си в пръстта негли има още надежда. 30 
Нека подаде бузата си на онзи, който го бие; нека се насити с 
укор. 31 Защото Господ не отхвърля до века. 32 Понеже, ако и 
да наскърби, Той пак ще и да се съжали според многото Си 
милости. 33 Защото не оскърбява нито огорчава от сърце 
човешките чада. 34 Да се тъпчат под нозе всичките 
затворници на света, 35 Да се изпраща съдът на човека пред 
лицето на Всевишния, 36 Да се онеправдава човека в делото 
му, - Господ не одобрява това. 37 Кой ще е онзи, който казва 
нещо, и то става, без да го е заповядал Господ? 38 Из устата 
на Всевишния не излизат ли и злото и доброто? 39 Защо би 
пороптал жив човек, всеки за наказанието на греховете си? 40 
Нека издирим и изпитаме пътищата си, и нека се върнем при 
Господа. 41 Нека издигнем сърцата си и ръцете си към Бога, 
Който е на небесата... 

 
Из книгата на НА ПРОРОК ВАРУХА 

 
2:16 Погледни, Господи, от светия Твой дом и си спомни 

за нас, преклони Господи, ухото си, и чуй! 2:17 Отвори очите 
си, виж, защото не мъртвите в ада […] ще въздадат слава и 
хвала Господу. 2:18 но човек, който скърби поради голямото 
бедствие, който ходи наведен и унил - от потъмнела и 
изгладняла душа ще въздадат слава и правда на Тебе, Господи! 

 
3:14 Познай де се намира мъдростта, де силата, де 

знанието, та заедно с това да узнаеш де се намира 
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дългоденствието и животът, де се намира светлината на 
очите и мирът. 3:15 Кой е намерил нейното място и кой е 
влязъл в нейната съкровищница.;3:16 Де са князете на 
народите и ония, които владееха над зверове земни, които се 
забавляваха с птици небесни 3:17 и събираха сребро и злато, 
на които се надеят людете и чиито имоти край нямат? 3:18 
(Де са ония) които се занимаваха със сребърни изделия и 
чиито изделия брой нямат?- 3:19 Те изчезнаха и слязоха в ада 
и вместо тях други се издигнаха. 3: 23 Синовете на Агар 
диреха земно знание, също и търговците от Мера и Теман, и 
баснословците и изследвачите на знанието, но пътя на 
премъдростта не познаха и не забелязаха нейните пътеки. 
3:24 О, Израилю! Колко е голям Божият дом и колко е 
простряно мястото на неговото владение! 3:25 Голям е той 
няма край, висок е и неизмерим. 

 
3:26 Там отначало имаше прочути исполини, твърде 

големи, изкусни във война. 3:27 Но не тях избра Бог, и не тям 
откри пътя на премъдростта; 28 и те загинаха затова, че 
нямаха мъдрост, загинаха от своето безумие. 3:29 Кой се качи 
на небето, и я взе и я свали от облаците? 3:30 кой премина 
морета и я намери, и кой ще донесе нея - по-добрата от чисто 
злато?3:31 Никой не знае пътя ú, не помисля за пътеките ú 
3:32 Но знаещият всичко я знае; Той я откри със своя разум - 
Онзи, Който направи земята за вечни времена и я изпълни с 
четириноги животни, 3:33 Който праща светлината - и тя 
иде; повика я - и тя Го послуша с трепет; 3:34 и звездите 
заблестяха на стражите си и се зарадваха 3:35 Той ги повика 
и те казаха: "Ето ни!" - и заблестяха от радост пред своя 
Творец 3:36 Този е нашият Бог и никой друг не ще се сравни с 
Него! 3:38 След това Той се яви на земята и живя между 
людете. 

 
4.1 Ето книгата на Божиите заповеди и законът, който 

пребъдва вечно. Всички, които се придържат към нея, ще 
живеят, а които я оставят - ще умрат. 

 
 

Из книгата на пророк ЙЕЗЕКИИЛ 

 (Ако тук се включват главите и стиховете на пророк 

Йезекиил с описанията на пришълците с техните космически 

кораби, както и храмът за кървави жертвоприношения по 

техен модел, в тяхна чест и за тяхна консумация, то е не 

само с познавателна цел, но и за да се опита всеки желаещ да 

преведе правилно символогията на тези текстове и да 
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разграничи Словото и Делото на истинския Бог от тези на 

вампирическите нашественици, които се представят за 

"Господ Йехова" и за защитниците на "Израил" - б.п.) 

 1:1 В тридесетата година, четвъртия месец, на петия 
ден от месеца, като бях между пленниците при реката Ховар, 
отвориха се небесата, и аз видях Божии видения. 2 На петия 
ден от месеца в тая година, която бе петата от 
пленяването на цар Иоахина, 3 Господното слово дойде 
нарочно към свещеника Езекиила, син на Вузия, в Халдейската 
земя, при реката Ховар; и там Господната ръка биде върху 
него. 4 Видях, и, ето, вихрушка идеше от север, голям облак и 
пламнал огън, а около него сияние; и отсред него се виждаше 
нещо на глед като светъл метал, от средата на огъня. 5 
Отсред него се виждаше и подобие на четири живи същества. 
И това беше изгледът им: те имаха човешко подобие. 6 Всяко 
от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила. 7 
Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше 
подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като 
повърхността на лъскава мед. 8 И имаха човешки ръце под 
крилата си на четирите си страни; и на четирите лицата и 
крилата бяха така: 9 крилата им се съединяваха едно с друго; 
не се обръщаха като вървяха; всяко вървеше направо пред 
себе си. 10 А колкото за изгледа на лицата им, той беше като 
човешко лице; и четирите имаха лъвово лице от дясната 
страна; и четирите имаха волско лице от лявата; и 
четирите имаха орлово лице. 11 И лицата им и крилата им 
бяха обърнати нагоре; две крила на всяко се съединяваха едно 
с друго, и двете покриваха телата им, 12 И вървяха всяко на 
право пред себе си; гдето се носеше духът, там вървяха; като 
вървяха не се обръщаха. 13 А колкото за подобието на живите 
същества, изгледът им бе като запалени огнени въглища, 
като изгледа на факли, които се движеха нагоре надолу между 
живите същества; огънят беше светъл, и светкавица 
изскачаше из огъня. 14 И живите същества блещукаха наглед 
като светкавица. 15 А като гледах живите същества, ето по 
едно колело на земята при живите същества, за всяко от 
четирите им лица. 16 Изгледът на колелата и направата им 
бе като цвят на хрисолит; и четирите имаха еднакво 
подобие; а изгледът им и направата им бяха като че ли на 
колело в колело. 17 Когато вървяха, вървяха към четирите си 
страни; не се обръщаха като вървяха. 18 А колелата им бяха 
високи и страшни; и колелата около тия четири бяха пълни с 
очи. 19 И когато вървяха живите същества, и колелата 
вървяха край тях; и когато се издигаха живите същества от 
земята, и колелата се издигаха. 20 Гдето имаше да иде 
духът, там вървяха и те; там гдето духът имаше да иде, и 
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колелата се издигаха край тях; защото духът на всяко от 
живите същества беше и в колелата му. 21 Когато вървяха 
ония, вървяха и тия; и когато стояха ония, стояха и тия; а 
когато ония се издигаха от земята, то и колелата се 
издигаха край тях; защото духът на всяко от живите 
същества беше и в колелата му. 22 А над главите на живите 
същества имаше подобие на един простор, на глед като цвят 
на страшен кристал, разпрострян над главите им. 23 А под 
простора крилата им бяха разпрострени, едно срещу друго; 
всяко същество имаше две, които покриваха телата им 
отсам; и всяко имаше две, които ги покриваха оттам. 24 И 
когато вървяха, чувах фученето на крилата им като бучене 
на големи води, като глас на Всесилния, шум на метеж, като 
шум на войска. Когато се спираха, спущаха крилата си. 25 И 
глас се издаде от горе из простора, който бе над главите им; 
и като се спряха спуснаха крилата си. 26 И над простора, 
който бе върху главите им, се виждаше подобие на престол, 
на глед като камък сапфир; и върху подобието на престола 
имаше подобие на глед като човек седящ на него на високо. 27 
И видях нещо на глед като светъл метал, като изглед на огън 
в него от всяка страна; от това, което се виждаше, че е 
кръстът му, и нагоре, и от това, което се виждаше, че е 
кръстът му, и надолу видях като изглед на огън обиколен със 
сияние. 28 Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен 
ден, такъв бе изгледът на обикалящото сияние. Това бе 
изгледът на подобието на Господната слава. И когато го 
видях паднах на лицето си, и чух глас на едного, който 
говореше.  

2:1 И ми рече: Сине човешки, изправи се на нозете си, и ще ти 
говоря. 2 И като ми говори, Духът влезе в мене и ме постави 
на нозете ми; и чух онзи, който ми говореше. 3 И рече ми: 
Сине човешки, аз те изпращам при израилтяните, при 
бунтовни люде, които въстанаха против Мене; те и бащите 
им са престъпвали Моите думи дори до тоя днешен ден. 4 Тия 
чада, при които те изпращам, са безочливи и коравосърдечни; 
а ти да им думаш: Така казва Господ Иеова. 5 И, послушали или 
непослушали, (защото е бунтовен дом), пак те ще познаят, че 
е имало пророк всред тях. 6 И ти, сине човешки, да се не 
плашиш от тях, и от думите им да се не убоиш, ако и да има 
тръни и бодили около тебе, и да живееш между скорпии; да се 
не убоиш от думите им, нито да се ужасяваш от погледите 
им, макар че са бунтовен дом. 7 И да им говориш думите Ми, 
или послушали или непослушали; защото са твърде бунтовни. 
8 Ти обаче, сине човешки, слушай това, което ти говоря; не 
ставай и ти бунтовник като тоя бунтовен дом; отвори 
устата си и изяж това, което ти давам. 9 И като погледнах, 
ето ръка простряна към мене, и ето в нея свитък книга, 10 И 
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Той го разви пред мене. Писаното бе отвътре и отвън, в 
което бяха написани плачове, ридание и горко.  

 
3:1 И рече ми: Сине човешки, изяж това, което намираш; 

изяж тоя свитък, и иди, говори на Израилевия дом. 2 И тъй, 
отворих устата си; и той ме накара да ям свитъка. 3 И рече 
ми: Сине човешки, нека смила коремът ти тоя свитък, който 
ти давам, и нека се наситят червата ти от него. Тогава го 
изядох; и беше в устата ми сладък като мед. 4 И рече ми: 
Сине човешки, иди отправи се към Израилевия дом, и говори 
им с Моите думи. 12 Тогава Духът ме подигна; и чух зад себе 
си глас на голямо спускане, който казваше: Благословена 
Господната слава от мястото Му! 13 И чух фученето на 
крилата на живите същества, които крила се допираха едно 
до друго, и тропането на колелата край тях, - шум на голямо 
спускане. 14 И тъй, Духът ме издигна и отнесе ме; и аз 
отидох с огорчение, в разпалването на духа си; но Господната 
ръка бе мощна върху мене. 

 
4:14 Тогава аз рекох: Ах! Господи Иеова, ето, душата ми 

не се е омърсила; понеже от младостта си до сега не съм ял 
мърша или разкъсано от звяр, нито е влязло някога в устата 
ми мръсно месо. 

 
 [Какви са тия пришълци с летящото тяло? Защо искат 

да унищожат слънчевия култ? Защо слагат знаци по телата 

на "верните", а всички останали избиват? - б.п.] 

10:1 (почти повторение на І глава): После погледнах, и, ето, в 
простора, който бе върху главите на херувимите, се яви над 
тях като камък сапфир, наглед като подобие на престол. 2 И 
той проговори на облечения в ленено мъж, казвайки: Влез 
между търкалящите колела под херувимите, напълни ръцете 
си с огнени въглища изсред херувимите и пръсни ги върху 
града. И той влезе пред очите ми. 3 А херувимите стояха 
отдясно на дома, когато влизаше мъжът; и облакът изпълни 
вътрешния двор. 4 И Господната слава се издигна от 
херувимите та застана над прага на дома; и домът се 
изпълни от облака, и дворът се изпълни от сиянието на 
Господната слава. 5 И фученето на крилата на херувимите се 
чуваше дори до външния двор, като глас на Всесилния Бог, 
когато Той говори. 6 И когато заповяда на облечения в ленено 
мъж, казвайки: Вземи огън измежду търкалящите колела, 
изсред херувимите, тогава той влезе та застана при едно 
колело. 7 И един херувим, като простря ръка изсред 
херувимите към огъня, който бе всред херувимите, взе от 
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него и тури в ръцете на облечения в ленено, който като го 
взе излезе. 8 А подобието на човешка ръка в херувимите се 
виждаше под крилата им. 9 И като погледнах, ето четири 
колела при херувимите, едно колело при един херувим, и едно 
колело при друг херувим; и изгледът на колелата бе като 
цвят на хрисолит. 10 А колкото за изгледа им, и четирите 
имаха еднакво подобие, като че ли на колело в колело. 11 
Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се 
обръщаха като вървяха, но на където се отправяше първият, 
следваха го и другите, без да се обръщат като вървяха. 12 А 
цялото им тяло, гърбовете им, ръцете им, крилата им и 
колелата, тоест, колелата на четирите живи същества, 
бяха пълни с очи от всяка страна. 13 А колкото за колелата, 
те се наричаха, като слушах аз, търкалящи колела. 14 Всяко 
от живите същества имаше четири лица; първото лице бе 
херувимско лице; второто лице човешко; третото, лъвово 
лице; а четвъртото, орлово лице. 15 И херувимите се 
издигнаха. Това е живото същество, което видях при реката 
Ховар. 16 И когато вървяха херувимите, и колелата вървяха 
край тях; и когато херувимите повдигаха крилата си, за да се 
издигнат от земята, то и колелата не се отклоняваха от 
тях. 17 Когато стояха ония, стояха и тия; а когато се 
издигаха ония, издигаха се и тия заедно с тях; защото духът 
на всяко от живите същества беше и в тях. 18 Тогава 
Господната слава излезе изотгоре на прага на дома и застана 
над херувимите. 19 Когато излязоха, херувимите подигнаха 
крилата си та се издигнаха от земята, като гледах аз, и 
колелата край тях; и застанаха във входа на източната 
порта на Господния дом; и славата на Израилевия Бог, бе 
отгоре им. 20 Това е живото същество, което видях под 
Израилевия Бог, при реката Ховар; и познах, че бяха херувими. 
21 Всеки имаше четири лица, и всеки четири крила; и подобие 
на човешки ръце се виждаше под крилата им. 22 А колкото за 
подобието на лицата им, те бяха същите лица, които видях 
при реката Ховар, - изгледът им и сами те; вървяха всяко 
направо пред себе си.  

 
11:22 Тогава херувимите подигнаха крилата си, и 

колелата се издигнаха край тях; и славата на Израилевия Бог 
бе отгоре им. 23 И Господната слава се издигна изсред града 
та застана на хълма, който е на изток от града. 24 И Духът, 
като ме издигна, отнесе ме чрез видение, с Божия Дух, в 
Халдейската земя, при пленниците. Тогава видението, което 
бях видял, си отиде от мене. 25 После, казах на пленниците 
всичките думи, които Господ беше ми показал.  
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17: 22 (за кедъра) Така казва Господ Иеова: Ще взема и 
от върха на високия кедър и ще го посадя; Ще откърша от 
върховете на младите му клончета едно крехко клонче, И ще 
го посадя на планина висока и отлична; 23 На високата 
Израилева планина ще го посадя; И то ще изкара клончета, ще 
дава плод, И ще стане великолепен кедър; Под него ще 
обитават всички птици от всякакъв вид, Под сянката на 
клоните му ще живеят. 24 И всичките дървета на полето ще 
познаят, Че Аз Господ сниших високото дърво, възвисих 
ниското дърво, Изсуших зеленото дърво и направих сухото 
дърво да се раззеленее. Аз Господ изговорих това и ще го 
извърша. 

 
 

 (Навсякъде се насажда чувство на срам, на ужас от 

голотата (разголването е наказание …- б.п).  

 

(Осъжда подаръците, които дава "Израилската 

блудница" на чужденците, с които блудствува - и вместо да 

взема, дава подаръци…- б.п) 

 
 
18:1 Пак дойде към мене Господното слово и рече: 2 Що 

искате да кажете вие, които употребявате тая поговорка 
относно Израилевата земя, като казвате: Бащите ядоха 
кисело грозде, а на чадата оскоминяха зъбите? 3 Заклевам се 
в живота Си, казва Господ Иеова, няма вече да има повод да 
употребите тая поговорка в Израил. 4 Ето, всичките души са 
Мои; както душата на бащата, така и душата на сина е Моя; 
душата, която е съгрешила, тя ще умре. 5 Но ако е някой 
праведен и постъпва законно и право, 6 ако не яде по 
планините, нито повдига очите си към идолите на 
Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си, нито се 
приближава до жена, когато е в нечистотата си, 7 ако не 
насилва човека, но връща на длъжника залога му, не граби с 
насилие, но дава хляба си на гладния и покрива с дрехи голия, 8 
ако не дава с лихва и не взема придобивка, оттегля ръката си 
от неправда, върши правосъдие между човека и човека, 9 ходи 
в повеленията Ми и пази съдбите Ми за да постъпва вярно; 
такъв човек е праведен, непременно той ще живее, казва 
Господ Иеова. 10 Ако той роди син разбойник който пролива 
кръв и върши коя да било от тия работи, 11 и който, освен че 
не изпълнява ни една от тия длъжности, но и яде по 
планините и осквернява жената на ближния си, 12 насилва 
сиромаха и немощния, граби с насилие, не връща залога, 



 
Необятното говори – книга 7 

2048 

повдига очите си към идолите и прави мерзости, 13 дава с 
лихва и взема придобивка; такъв човек ще живее ли? Няма да 
живее. Като е сторил всички тия мерзости, непременно ще 
умре; кръвта му ще бъде върху него. 14 Но ако тоя роди син 
който, като гледа всичките грехове, които баща му е сторил, 
бои се и не върши такива работи, 15 не яде по планините, 
нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не 
осквернява жената на ближния си, 16 не насилва човека нито 
задържа залог, не граби с насилие, но дава хляба си на гладния 
и покрива с дреха голия, 17 не угнетява сиромаха, не взема 
лихва и придобивка, извършва съдбите Ми и ходи в 
повеленията Ми; такъв човек няма да умре за беззаконието на 
баща си; непременно ще живее. 18 Баща му, понеже жестоко е 
угнетявал, грабил от брата си с насилие и правил между 
людете си това, което не е добро, ето, той ще умре за 
беззаконието си. 19 Но вие казвате: Защо не понася синът 
наказанието на бащиното си беззаконие? Когато синът е 
постъпвал законно и право пазил всичките Ми повеления и ги 
е извършвал, той непременно ще живее. 20 Душата, която 
греши, тя ще умре; синът няма да понесе наказанието на 
бащиното беззаконие, нито ще понесе бащата наказанието 
на синовото беззаконие; правдата на праведния ще бъде за 
него, и беззаконието на беззаконника ще бъде за него. 21 Но 
ако беззаконникът се обърне от всичките грехове, които е 
сторил, пази всичките Ми повеления и постъпва законно и 
право, непременно той ще живее, няма да умре. 22 Никое от 
престъпленията, които е извършил, няма да се помни против 
него; чрез правдата, която е сторил, ще живее. 23 Благоволя 
ли Аз в смъртта на нечестивия? казва Господ Иеова, а не по-
добре да се обърне от пътя си и да живее? 24 Когато, обаче, 
праведният се отвърне от правдата си и стори неправда, 
като извърши всичките мерзости, които нечестивият върши, 
тогава ще живее ли? Ни едно от праведните дела, които е 
сторил, няма да се помни; за престъплението, което е 
извършил, и за греха, който е сторил, за тях ще умре. 25 Но 
вие казвате: Господният път не е прав. Слушайте сега, доме 
Израилев: Моят ли път не е прав? не са ли криви вашите 
пътища? 26 Когато се отвърне праведният от правдата си и 
извърши неправда, ще умре за нея; поради неправдата, която 
е извършил, той ще умре. 27 А пък когато нечестивият се 
обърне от нечестието, което е извършил, и постъпи законно 
и право, той ще опази жива душата си. 28 Понеже се е смислил 
и се е обърнал от всичките престъпления които е сторил, 
непременно ще живее, няма да умре. 29 Но Израилевият дом 
казва: Господният път не е прав. Доме Израилев, Моите ли 
пътища не са прави? не са ли криви вашите пътища? 30 
Затова, доме Израилев, Аз ще ви съдя, всеки според 
постъпките му, казва Господ Иеова. Покайте се и обърнете 
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се от всичките си престъпления, та да ви не погуби 
беззаконието. 31 Отхвърлете от себе си всичките 
престъпления, с които беззаконствувахте, и направете си 
ново сърце и нов дух; защо да умрете, доме Израилев? 32 
Понеже Аз не благоволя в смъртта на оня, който умира, казва 
Господ Иеова; затова върнете се и живейте.  

 
20: 28 Защото, като ги доведох в земята, която бях се 

заклел да им дам, тогава разгледаха всеки висок хълм и всяко 
сенчесто дърво, и там принасяха жертвите си, там 
представяха оскърбителните си приноси, там полагаха 
благоуханията си и там изливаха възлиянията си.  

 
33:13 Когато река на праведния, че непременно ще 

живее, а той като уповае на правдата си, извърши неправда, 
то ни едно от неговите праведни дела няма да се спомни; а 
поради неправдата, която е извършил, той ще умре. 14 И 
когато кажа на нечестивия: Непременно ще умреш; а той се 
върне от греха си и постъпи законно и праведно; - 15 ако 
нечестивият върне залог, върне грабнатото, ходи в 
повеленията на живота и не върши неправда, непременно ще 
живее; няма да умре; 16 ни един от греховете, които е 
извършил няма да се помни против него; той е постъпил 
законно и праведно; непременно ще живее. 17 Но твоите люде 
казват: Господният път не е прав. Обаче техният път не е 
прав. 18 Когато праведният се върне от правдата си и 
извърши неправда то поради нея ще умре. 19 А когато 
беззаконникът се върне от беззаконието си и постъпи 
законно и праведно, той ще живее поради това. 33:25 "вие 
ядете с кръв"… 

 И в 34 глава на Йеекиил, както навсякъде другаде в 

Библията, трябва да се знае какво се подразбира в 

символогията под "Йеова" и "Израил". Истинският Йехова е 

един, а онзи зъл дух-егрегор, допуснат от Него за завземе 

Земята и да се представя с името Му - по кармически и 

изпитни причини - съвсем друг. Иначе, ако се вземат "Йеова" и 

"Израил" с буквалното им значение - като един племенен Бог 

на евреите и само като конкретния народ на Израил - това е 

адското четене на Библията и от него произлизат много 

злини по света. За душите с монада от Универсалния Дух 

(Учителя), "Израил" значи "Изгревът", но не само като 

историческото или някакво друго действащо селище от този 
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тип, а преди всичко като реално осъществяване на 

територия на "Изгрева", дори и от двама или трима души на 

възможно най-малкото място, в миговете, когато между тях 

има хармония и обмяна на всички полета и спазване на 

Тройния Ритъм. В по-широк смисъл, "изгревяни" са и душите 

от "други кошари" (с друг вид искра Божия), отличаващи се 

също с това, че са будни по време на изгрев слънце и заспиват 

вечер с птиците (по естество са чучулиги, а не бухали, а в 

живота си умеят посрещат "изгревите на Слънцето" - 

проявите на Словото Божие през вековете и на Носителя и 

носителите му във всеки конкретен исторически миг - и да 

живеят именно в техните, а не в чужди ята или със същества 

от по-ниска еволюция. Именно и само в този смисъл са 

валидни категориите "верни", "сродни", "избрани", "Божи 

народ", а не в родови, верски или национален смисъл. Най-

крупната победа на тъмните сили е да внуши именно 

тясното значение на тези свещени понятия. Дори и 

днешната руска инициатива да се покрие Земята с "родови 

имения" би могла да прокара геноцида и психоцида на черната 

ложа, ако няма понятие за "обмяна на птиците в Ятото", 

"Тройновселенска обмяна" - обмяна на всички полета в 

настоящия миг, "въртене (ротация) на индивида по домовете 

и именията" , "Троен Ритъм" - б.п. 

 34:1 И Господното Слово дойде към мене и рече: 2 Сине 
човешки, пророкувай против Израилевите пастири, 
пророкувай и речи им: Така казва Господ Иеова на пастирите: 
Горко на Израилевите пастири, които пасат себе си! Не 
трябва ли пастирите да пасат стадата? 3 Вие ядете 
тлъстината, обличате се с вълната и колите угоените, но 
не пасете стадата. 4 Не подкрепихте немощната, нито 
изцелихте болната, не превързахте ранената, не докарахте 
заблудилата се, нито потърсихте изгубената; но с насилие и 
строгост властвувахте над тях. 5 Те се разпръснаха понеже 
нямаше пастир, и, като се разпръснаха, станаха храна на 
всичките полски зверове.6 Моите овце се скитаха по всичките 
планини и по всеки висок хълм, дори овцете Ми бяха 
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разпръснати по целия свят; и нямаше кой да ги потърси или 
подири. 7 Затова, слушайте, пастири, Господното слово. 8 
Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, понеже 
стадото Ми стана корист, и овцете Ми станаха храна на 
всичките полски зверове, защото нямаше пастир, и 
пастирите Ми не потърсиха овцете Ми, но пасяха себе си и 
не пасяха овцете, 9 затова слушайте, пастири, Господното 
слово: 10 Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против 
пастирите; и ще изискам овцете Си от ръцете им, и ще ги 
направя да не пасат вече овцете; пастирите няма вече да 
пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата им, 
та да не им бъдат за храна. 11 Защото така казва Господ 
Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря. 
12 Както овчарят дири стадото си в деня, когато се намира 
между разпръснатите Си овце, така и Аз ще подиря овцете 
си, и ще ги избавя от всичките места, гдето бяха 
разпръснати в облачния и мрачен ден. 13 Ще ги изведа из 
племената, и ще ги събера от страните, ще ги доведа в 
земята им, и ще ги паса на Израилевите хълмове близо до 
потоците и по всичките населяеми места в тяхната земя. 14 
Ще ги паса в добро пасбище, и кошарата им ще бъде на 
високите Израилеви хълмове; там ще почиват в добра кошара 
и ще пасат на тлъсто пасбище върху Израилевите хълмове. 
15 Сам Аз ще паса овцете Си, и Аз ще ги успокоя, казва Господ 
Иеова. 16 Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената, 
ще превържа ранената, и ще подкрепя немощната но 
угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса. 17 А 
колкото за вас, паство Мое, така говори Господ Иеова: Ето, 
Аз ще съдя между овца и овца, между овца и овни и козли. 18 
Малко ли ви е дето пасете доброто пасбище, та тъпчете с 
нозете си останалата част от пасбището си? и дето пиете 
бистра вода, та мътите с нозете си останалата? 19 А 
овцете Ми пасат утъпканото от вашите нозе, и пият вода 
размътена с вашите нозе. 20 Затова, така им казва Господ 
Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще съдя между угоена овца и мършава 
овца. 21 Понеже тласкате със страната си и с рамената си, и 
бодете с рогата си всичките болни, догде ги разпръснете 
далеч, 22 затова Аз ще избавя овцете Си, та не ще бъдат 
вече за корист; и ще съдя между овца и овца. 23 И ще поставя 
над тях един пастир, слугата Си Давида, който ще ги пасе; 
той ще ги пасе, и той ще им бъде пастир. 24 Аз Господ ще им 
бъда Бог, и слугата Ми Давид княз между тях; Аз Господ 
изговорих това. 25 И като направя с тях завет на мир, ще 
премахна лютите зверове от земята, така щото те ще 
живеят безопасно в пустинята, и ще спят в горите. 26 Ще 
направя тях и местата около хълма Си за благословение; и 
ще изпращам дъжда на времето му; дъжд на благословение ще 
бъде. 27 Полските дървета ще дават плода си, и земята ще 
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даде произведението си; и те ще бъдат в безопасност в 
земята си и ще познаят, че Аз съм Господ, когато строша 
оковите на хомота им и ги освободя от ръката на ония, които 
са ги поробили. 28 Те не ще бъдат вече корист на народите, и 
земните зверове не ще ги изпояждат; но ще живеят в 
безопасност, и не ще има кой да ги плаши. 29 И ще им направя 
прочуто по плодородие садение; и те няма вече да гинат от 
глад в земята, нито ще носят вече хулене от народите. 30 И 
ще познаят, че Аз Господ, техният Бог съм с тях, и че те, 
Израилевият дом, са Мои люде, казва Господ Иеова. 31 И вие 
човеци, сте Мои овце, овцете на пасбището Ми, и Аз съм ваш 
Бог, казва Господ Иеова.  

 
 36:23-30; Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа 

вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта 
ви, ще ви дам меко сърце. 27 И ще вложа Духа Си вътре във 
вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите 
съдбите Ми, и да ги извършвате. 28 Ще живеете в земята, 
която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете люде, и Аз ще 
бъда ваш Бог. 29 Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и 
като призова житото, ще го умножа, и не ще вече да ви 
докарам глад. 30 Ще умножа плода на дървото и рожбите на 
полето, за да не ви се присмиват вече народите за гдето 
гладувате. 34 Опустошената земя ще разцъфти, макар че е 
била пуста пред очите на всекиго, който минаваше. 35 И ще 
казват: Тая земя, която бе запустяла, стана като Едемската 
градина, и запустелите, опустошените и разорените градове 
се укрепиха и населиха. 36 Тогава народите, останали около 
вас, ще познаят, че Аз, Господ, съградих разореното и насадих 
запустялото. Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша! 

 
37:1-14 1 Господната ръка биде върху мене та ме изведе 

чрез Господния Дух и ме постави всред поле, което бе пълно с 
кости. 2 И преведе ме край тях наоколо; и, ето, имаше твърде 
много по отвореното поле; и, ето, бяха твърде сухи. 3 И рече 
ми: Сине човешки, могат ли да оживеят тия кости? И 
отговорих: Господи Иеова Ти знаеш. 4 Пак ми рече: Пророкувай 
над тия кости и речи им: Сухи кости, слушайте Господното 
слово. 5 Така казва Господ Иеова на тия кости: Ето, ще 
направя да влезе във вас дух та ще оживеете; 6 ще туря и 
жили върху вас, ще ви облека с меса и ще ви покрия с кожа, и 
като туря дух у вас ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм 
Господ. 7 И тъй, пророкувах както ми бе заповядано; и като 
пророкувах започна да гърми, и ето трус, и костите се 
събираха, кост с костта си. 8 И като погледнах, ето, жили и 
меса израснаха по тях, и кожа ги покри отгоре; дух, обаче, 
нямаше в тях. 9 Тогава ми рече: Пророкувай за духа; 
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пророкувай, сине човешки, и речи на духа: Така казва Господ 
Иеова: Дойди духо, от четирите ветрища и духни върху тия 
убити, за да оживеят. 10 Пророкувах, прочее, както ми 
заповяда; и духът влезе в тях, и те оживяха; и изправиха се на 
нозете си, една твърде голяма войска. 11 Тогава ми рече: 
Сине човешки, тия кости са целият Израилев дом. Ето, те 
казват: Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се изгуби; ние 
сме загинали. 12 Затова пророкувай и речи им: Така казва 
Господ Иеова: Ето, люде Мои, Аз ще отворя гробовете ви, и 
като ви изведа из гробовете ви ще ви заведа в Израилевата 
земя. 13 И ще познаете, люде Мои, че Аз съм Господ, когато 
отворя гробовете ви и ви изведа из гробовете ви. 14 И като 
туря духа Си във вас, ще оживеете; и ще ви поставя във 
вашата земя; и ще познаете, че Аз, Господ, изговорих.  

 
И в този случай трябва да се познава истинската 

библейска симвология и да се очаква това възкресение не само 

в буквалния смисъл, но да се реализира съзнателно и по 

другите начини: обличане на егото в понятията и функциите 

на божествената природа, за да се възстанови Младостта и 

Животът. Понеже "разпръснатите кости" из "гробищата" от 

всички времена не са само буквалните, но преди всичко 

азовете, които са заживели сами или на адски групи, поради 

което са, всъщност, мъртви в очите на Господа и на 

разумните цивилизации - б.п. 

 
37:21 И речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще 

взема израилтяните изсред народите гдето са отишли, и 
като ги събера от всякъде ще ги доведа в земята им; 22 и ще 
ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини; 
един цар ще царува над всички тях; и не ще бъдат вече два 
народа, нито ще бъдат за напред разделени в две царства. 23 
Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с 
мерзостите си, нито с кое да било от престъпленията си; но 
ще ги избавя от всичките отстъпления, с които са 
съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мои люде, и Аз 
ще бъда техен Бог. 24 И слугата Ми Давид ще бъде цар на 
тях; над всички тях ще има един пастир; и те ще ходят в 
съдбите Ми, и ще пазят повеленията Ми и ще ги извършват. 
25 Тоже ще живеят в земята, която дадох на слугата Си 
Якова, гдето живяха бащите ви; в нея ще живеят те, чадата 
им и внуците им до века; и слугата Ми Давид ще им бъде княз 
до века. 26 При това, ще направя с тях завет на мир, който 
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ще бъде вечен завет с тях; и като ги настаня ще ги умножа, и 
ще положа светилището Си всред тях до века. 27 И скинията 
Ми ще бъде всред тях; и Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат 
Мои люде. 28 Тогава народите ще познаят, че Аз Господ 
освещавам Израиля, когато светилището Ми бъде всред тях 
до века. 

 
38 глава: 1 И Господното слово дойде към мене и рече: 2 

Сине човешки, насочи лицето си към Гога, земята Магог - 
земята на Магога, княза на Рос, Мосох и Тувал, и пророкувай 
против него, като речеш: 3 Така казва Господ Иеова: Ето, Аз 
съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал, 8 След 
много дни ще бъдеш наказан; в послешните години ще дойдеш 
в земята, която е била отървана от ножа и е била събрана от 
много племена, върху Израилевите планини, които са били 
непрекъснато пусти; но Израил биде пренесен изсред 
племената, и те всички ще живеят в нея в безопасност.  

 
 Познаващите библейската симвология знаят, че това 

е пророчество за зловредната роля на Русия и Москва "в пос-
ледните времена", въпреки че те имат и божествена мисия. 
Тук се визират именно периодите на царизма и сталинизма, 
на тоталитарна Русия и нейния блок, действията й да уни-
щожи "синовете на Израил" - т.е. хората с универсална мона-
да от всички националности. Тук ясно се пророкува рухването 
на тази империя. Но дали точно в Сибир или на друго място в 
Русия ще възникне отново Словото и Делото Божие, това е 
също важен въпрос и основателно предупреждение, понеже 
"Гог и Магог" имат и духовни течения, които могат да вър-
нат човечеството в еволюцията му много назад, чрез вну-
шаване на небожествени представи за естеството на жена-
та и на божествената любов и семейство. 

"Магог ще тръгне срещу Израиля с още много народи, 
ще има трусове и кръвопролития, но Господ Саваот ще им по-
каже Кой е …" 

Продължава, в 39 глава, пълно поражение на Гога и Ма-
гога. В окултната етимология и семантика това са черно-
капците-клерикали и магите, както и магическите школи на 
Русия, които ще унаследят властта на черната ложа, но ще 
си отидат - б.п.  

 
39:9 Тогава жителите на Израиловите градове ще 

излязат, ще накладат огън и ще изгорят оръжие, щитове и 
железни ризници, лъкове и стрели, боздугани и копия; седем 
години ще ги горят 39:10 и не ще носят дърва от полето, 
нито ще секат от горите, а ще горят само оръжия. После 7 
месеца Израил ще погребва пълчищата на Магога в долината 
на пътниците източно от морето и хищните птици и 
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полските зверове ще се наядат с труповете на коне и ездачи, 
на мъже силни и на всякакви военни люде. 

 
40:2-3 "...и ето, мъж, който приличаше на светла мед...", 

който започва да мери с тръст храм, предназначен за кървави 
жертвоприношения и го нарича "храм на Господа".  

 
40:39 И в преддверието на портата имаше две, трапези 

отсам и две трапези оттам, на които да колят всеизгарянето, 
приноса за грях, и приноса за престъпление. 40 И на 
външната страна, при стъпалата към входа на северната 
порта, имаше две трапези; и на другата страна, която 
принадлежеше към преддверието на портата, имаше две 
трапези. 41 Четири трапези имаше отсам и четири трапези 
оттам при страните на портата; всичко осем трапези, на 
които колеха жертвите. 42 И четирите трапези за 
всеизгарянето бяха от дялан камък, един лакът и половина 
дълги, един лакът и половина широки, и един лакът високи; 
и на тях туряха оръдията, с които колеха всеизгарянето и 
жертвата. 43 И извътре имаше полица, една длан широка, 
прикована околовръст; а на трапезите туряха месото на 
приносите. 44 И извън вътрешната порта бяха стаите на 
певците, във вътрешния двор, който бе на страните на 
северната порта; и лицата им бяха към юг; а една от тях, на 
страната на източната порта, гледаше към север. 

 
41: 21 Колкото за храма, стълбовете му бяха 

квадратни, а колкото за лицето на светилището, изгледът му 
беше като изгледа на храма. 22 Олтарът бе дървен, три 
лакти висок и два лакътя дълъг; и ъглите му, подножието 
му и страните му бяха дървени. И той ми рече: Това е 
трапезата, която стои пред Господа. 

 
42: 13 Тогава ми рече: Северните стаи и южните стаи, 

които са пред отделеното място, са светите стаи, гдето 
свещениците, които се приближават при Господа, ще ядат 
пресветите неща; и хлебния принос, приноса за грях и 
приноса за престъпление; защото мястото е свето. 

 
После "славата Господня" (летящото тяло с 

вампирите-касапи и религиозни законодатели) идва отново и 

"духът" го въвежда в храма за клане, а медният мъж седи до 

него. Това бил "Господ Израилев", който вече щял да пребъдва 

вовеки на това място... 
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43:15-16 - форма на жертвеника е квадрат, с 4 лакти 

височина и с 4 рога... 

 

43:18 - за да принасят върху него жертви и да ръсят с 

кръв... и от стих 19 до 27 - страхотно жертвено клане на 

всички видове животни - "…И Аз ще бъда милостив към вас, 

казва Господ Бог"…(пч). 

 

44:7 "да поднасяте Моя хляб, тлъстина и кръв…" (пч). 

 

44:11 "…те ще колят за людете всеизгаряния и 

други жертви…"(пч). 

 

44:15 А свещениците от коляното Левиево… ще се 

приближат до Мене, за да Ми служат … за да Ми принасят 

тлъстина и кръв, казва Господ Бог. :16 Те ще влизат в Моето 

светилище и ще се приближават до Моята трапеза, за да Ми 

служат и да Ми пазят стража (пч). :22 и тия гадни касапи се 

разпореждат: точно тоя свръхвампир, дявол и касапин - "Бог 

Израилев"- дава заповеди и за морални правила с правни 

последици и екзекуции при неизпълнение: "ни вдовица, ни 

разведена от мъж не бива да вземат за жена, а само могат 

да си вземат девици из племето на дома Израилев и 

вдовица, овдовяла от свещеник…"(пч). По този начин се 

увековечава адската наследственост в поколенията на всички 

колячи, пасоми и свещеници на "израелевия род". В 

светлината на тая етика на "Израелевия Бог", как може да се 

вярва и на твърдението му, че да се обича жената на ближния 

е грях? 

 

44:27-31 Най-добрата, първата част от всяко клане и 

всеки плод - на "свещениците"!( пч). 
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 Съвършено очевидно е, че това са напреднали в тех-

ническо и сугестивно отношение адепти на пъкъла, на чер-
ната ложа - противниците още на Орфей, - които и до днес 
вършат два вида клане: физическо (на животни в "свети-
лищата" и кланиците и на хора във войните и катастро-фи-
те); и душевно (чрез закона против "пожелаването" на жената 
на ближния и чрез други "заповеди", генериращи срив на здра-
вето и пкихиката). Така всичко им е в ръцете: вторият закон 
(адската моногамия и стоенето в "рода" и "семейството"), + 
месоядството, развиват отчаянието и агресивността и на-
сочват към войни, верски фанатизъм, търговия, робски труд, 
алкохолизъм, пушене, престъпност, самоубийства и наркома-
нии, а после "Бог Израилев" (в случая Черната Ложа) наказва 
"грешните" и ги впряга да колят жертви и консумират месо - 
и да плащат данъци за облажване на "свещениците"... 

 

45:1-2 (пак квадрат) - черната ложа се грижи се за оси-
гуряване на земя на "свещениците" и "левитите" (приви-
легированите, депутатите, губернаторите); грижи се и за 
данъците, за мерките и парите (като всеки деспот!) 

 

45:10-25 - пак кръв! 
 

46 глава - още разпоредби на Сатаната ("Господ Бог") - 
т.е. на технотронните вампири на черната ложа относно 
"свещенослужението". 

 

47 - Тази пасмина определя и държавните граници през 
всички епохи на властта на дявола... 

 

И докрая - само разпределя и разпределя и разпределя 
плячката с мерки и числа, по манталитета на черното 
юдомасонство - не на нормалните народи или даже на 
евреите, а на нашествениците от черната галактика, които 
се представят с техните имена, ценности и националности и 
по този начин ги дискредитират - б.п. 

 
 

Из книгата на ПРОРОК ДАНИИЛ 
 

1:8 Данаил тури на сърце си да се не осквернява от 
ястията на царската трапеза и от виното, що пиеше царят, 
и затова измоли от началника на скопците да го не 
принуждава да се осквернява.  

 
1:9-7 Даниил е на плодове и вода 10 дни с приятелите си 

и "подир 10-те дни лицата им се показаха по-хубави и телата 
по-снажни от всички ония момци, които се хранеха с царски 
ястия". 
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   МОЛИТВАТА НА ДАНАИЛА  
 
2:20 Даниил рече: Да бъде благословено името Божие 

От века и до века; Защото мъдростта и силата са Негови. 21 
Той изменява времената и годините; Сваля царе и поставя 
царе; Той е, който дава мъдрост на мъдрите И знание на 
разумните. 22 Той открива дълбоките и скрити неща; Той 
познава онова, което е в тъмнината; И светлината обитава 
с Него. 23 На Тебе, Боже на бащите ми, благодаря, И Тебе 
славословя, Който си ми дал мъдрост и сила Като си ми 
открил онова, Което попросих от Тебе, Защото си ни открил 
царската работа.  

 
3:8 Тогава някои халдейци се приближиха при царя та 

наклеветиха юдеите, 9 като проговориха казвайки на цар 
Навуходоносора: Царю, да си жив до века! 10 Ти царю, си издал 
указ, щото всеки човек, който чуе звука на тръбата, на 
свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата 
и на всякакъв вид музика да падне и да се поклони на златния 
образ, 11 а който не падне и не се поклони да бъде хвърлен 
всред пламенната огнена пещ. 12 Има някои юдеи, които ти 
си поставил над работите на Вавилонската област, Седрах, 
Мисах и Авденаго, които човеци, царю, не те зачетоха; на 
боговете ти не служат и на златния образ, който си 
поставил, не се кланят. 13 Тогава Навуходоносор с гняв и 
ярост заповяда да докарат Седраха, Мисаха и Авденаго. И 
докараха тия човеци пред царя. 14 Навуходоносор 
проговаряйки рече им: Седрахе, Мисахе и Авденаго, нарочно ли 
не служите на моя бог, и не се кланяте на златния образ, 
който поставих? 15 Сега, като чуете звука на тръбата, на 
свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата 
и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се 
поклоните на образа, който съм направил, добре; но ако не се 
поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени всред 
пламенната огнена пещ; и кой е оня бог, който ще ви отърве 
от ръцете ми? 16 Седрах, Мисах и Авденаго рекоха в отговор 
на царя: Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме 
за това нещо. 17 Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, 
може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите 
ръце, царю, ще ни избави; 18 но ако не, пак да знаеш, царю, че 
на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си 
поставил няма да се кланяме. 19 Тогава Навуходоносор се 
изпълни с ярост, и изгледът на лицето му се измени против 
Седраха, Мисаха и Авденаго, та проговаряйки заповяда да 
нагорещят пещта седем пъти повече отколкото обикновено 
се нагорещяваше. 20 И на някои силни мъже от войската си 
заповяда да вържат Седраха, Мисаха и Авденаго и да ги 
хвърлят в пламенната огнена пещ. 21 Тогава тия мъже 
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бидоха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите и 
другите си дрехи, и бяха хвърлени всред пламенната огнена 
пещ. 22 А понеже царската заповед бе настойчива, и пещта се 
нагорещи премного, огненият пламък уби ония мъже, които 
дигнаха Седраха, Мисаха и Авденаго. 23 А тия трима мъже, 
Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани всред пламенната 
огнена пещ. 24 Тогава цар Навуходоносор ужасен, стана 
бърже, и като продума рече на съветниците си: Не хвърлихме 
ли всред огъня трима мъже вързани? Те отговаряйки рекоха 
на царя: Вярно е, царю. 25 В отговор той рече: Ето, виждам 
четирима мъже развързани, които ходят всред огъня, без да 
имат някаква повреда; и по изгледа си четвъртият прилича на 
син на боговете. 26 Тогава Навуходоносор се приближи до 
вратата на пламенната огнена пещ, и проговаряйки рече: 
Седрахе, Мисахе и Авденаго, слуги на всевишния Бог, излезте 
и дойдете тук. Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха 
изсред огъня. 27 И като се събраха сатрапите, 
наместниците, областните управители и царските 
съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата 
на тия мъже, косъм от главата им не бе изгорял, и 
шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от 
огън не бе преминала на тях. 28 Навуходоносор продумайки 
рече: Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, 
който изпрати ангела Си и избави слугите си, които, като 
уповаха на Него, не послушаха думата на царя, но предадоха 
телата си за да не служат, нито да се поклонят на друг бог, 
освен на своя си Бог. 

 
 13 глава (да се открие откъде е, понеже в тази книга сега 

не виждам повече от 12 глави) - случаят със спасяването на 

Сузана от Данаил, наклеветена от двамата големци в 

разврат. 

 
12 глава: 
 
1 И в онова време великият княз Михаил, който се 

застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време 
на страдание, каквото никога не е бивало откак народ 
съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще 
се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата. 2 И 
множеството от спящите в пръстта на земята ще се 
събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно 
презрение. 3 Разумните ще сияят със светлостта на 
простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като 
звездите до вечни векове. 4 А ти, Данииле, затвори думите и 
запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я 
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изследват, и знанието за нея ще се умножава. 5 Тогава, като 
погледнах аз Даниил, ето, стояха двама други, един на брега 
отсам реката, и един на брега оттам реката. 6 И единият 
рече на облечения в ленени дрехи човек, който бе над водата 
на реката: До кога ще се чака за края на тия чудеса? 7 И чух 
облеченият в ленени дрехи човек, който бе над водата на 
реката, когато издигна десницата си и левицата си към 
небето и се закле в Оня, Който живееше до века, че това ще 
бъде след време, времена и половина време и, че всичко това 
ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на 
светите люде. 8 И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох: 
Господарю мой, каква ще бъде сетнината на това? 9 А той 
рече: Иди си, Данииле; защото думите са затворени и 
запечатани до края на времето. 10 Мнозина ще се чистят и 
избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат 
нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но 
разумните ще разберат. 11 И от времето, когато се 
премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, 
която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и 
деветдесет дни. 12 Блажен, който изтърпи и стигне до 
хиляда и триста и тридесет и петте дни. 13 Но ти си иди 
догдето настане краят; и ще се успокоиш, и в края на дните 
ще застанеш в дела си. 

 
 

   Из книгата на ПРОРОК ОСИЯ 
 
Първо Господ го жени за блудница с извънбрачни деца - 

символ на Израил; после пък - за прелюбодейка (купил си я 

човекът за 15 сребърника и ½ мяра ечемик...) (да се провери 

откъде точно е това). 

 
2:18 В оня ден ще направя за тях завет С полските 

зверове, С небесните птици, И със земните гадини; И като 
строша лък, и меч, и бой, и ги махна от земята, Ще ги населя 
в безопасност. 19 И ще те сгодя за Себе Си за винаги; Да! Ще 
те сгодя за Себе Си в правда и в съдба, В милосърдие и 
милости. 20 Ще те сгодя за Себе Си във вярност; И ще 
познаеш Господа. 21 И в оня ден ще отговоря, казва Господ, 
Ще отговоря на небето, И то ще отговори на земята, 22 И 
земята ще отговори на житото, на виното и на маслото, И 
те ще отговорят на Иезраела. 23 И ще я насея за Себе Си на 
земята; И ще покажа милост към непомилваната; И на ония, 
които не бяха Мои люде ще река: Мои люде сте вие; И те ще 
рекат всеки един: Ти си мой Бог. 
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6:3 Да! нека познаем Господа, нека следваме да Го 
познаваме; Той ще се появи сигурно, както зората, И ще дойде 
при нас както дъжда, както пролетния дъжд, който пои 
земята. 6 Защото милост искам, а не жертва, И познаване 
Бога повече от всеизгаряния. 

 
 7:14 и не викаха към Мене от сърце, когато пискаха от 

леглата си; събират се заради хляб и вино, а от Мене 
отстъпват. 

 
8:7 понеже те сееха ветър, буря ще пожънат. 
 
8:12 Аз му написах важните Мои закони, но той ги счете 

за чужди. 
 
8:13 В жертвените приноси към Мене те принасят месо 

и ги ядат - Господу те са неугодни: сега Господ ще си спомни 
тяхното нечестие и ще ги накаже за греховете им: те ще се 
върнат в Египет. 

 
11:3 Аз сам учих Ефрема да ходи, носих го на ръцете си, 

а те не съзнаваха, че ги лекувам. 4 Влечах ги с човешки връзки, 
с връзки на любов, Аз бях за тях като такъв, който сваля 
хомота от челюстите им и кротко им храна подлагах. 8 Как 
ще постъпя с тебе, Ефреме? Как ще те предам, Израилю? 
Превърна се в Мене сърцето Ми, разпали се всичката Ми 
жалост! 9 Няма да постъпя според яростта на гнева Си, няма 
да изтребя Ефрема, защото Аз съм Бог, а не човек.  

 
 12:5 А Господ е Бог Саваот; Иехова е името Му! 6 

Обърни се и ти към твоя Бог, спазвай милост и съд и уповавай 
се всякога на твоя Бог. 10 Аз говорих към пророците и 
умножавах виденията и чрез пророците употребявах притчи. 

 
13:4 Аз съм Господ, Бог твой, от земята Египетска - и 

ти не трябва да познаваш други Бог, освен Мене, и няма 
Спасител, освен Мене. 

 

 14:1 Израилю, върни се при Господа твоя Бог, Защото си 
паднал чрез беззаконието си. 2 Вземете със себе си думи и 
върнете се при Господа; Речете му: Отнеми всяко наше 
беззаконие, И приеми благата ни; Така ще отдадем 
благодарствени приноси от устните си. 3 Асур няма да ни 
избави; Ние няма да яздим на коне; И няма вече да речем на 
делото на ръцете си: Вие сте наши богове; Защото у Тебе 
сирачето намира милост. 4 Аз ще изцеля отстъплението им, 
Ще ги възлюбя доброволно, Защото гневът Ми се отвърна от 
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него. 5 Аз ще бъда като роса на Израиля; Той ще процъфти 
като крем, И ще простре корените си като ливанско дърво. 6 
Клоновете му ще се разпространят; Славата му ще бъде 
като маслина, И благоуханието му като Ливан. 7 Които 
живеят под сянката му Изново ще се съживят като жито И 
ще процъфтят като лоза; Дъхът му ще бъде като ливанско 
вино. 8 Ефреме, какво имаш вече да се оплакваш от идолите 
си? Аз го чух, и ще го пазя; Аз му съм като вечнозелена елха; 
От Мене е твоят плод. 9 Кой е мъдър та да разбере тия 
неща? Кой е разумен та да ги познае? Защото пътищата 
Господни са прави, И праведните ще ходят по тях, А 
престъпниците ще паднат в тях.  

 
Из книгата на ПРОРОК ИОИЛА, син ВАТУИЛОВ 

 
1:5 - към пияниците 
 
1:14 Назначете пост, обявете тържествено събрание, 

свикайте старците и всички жители на тая страна в дома на 
Господа - вашия Бог - и викайте към Господа! 

 
2:12 Но и сега още казва Господ: обърнете се към Мене 

от все сърце с пост, плач и ридание. 13 Раздирайте сърцата 
си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог - 
защото Той е благ и милостив, дълготърпелив и 
многомилостив, и съжалява за злочестина. 14 Кой знае дали 
Той не ще се смили и не ще остави подир Себе си 
благословение? 21 Не се бой, земльо: радвай се и се весели, 
защото Господ е велик, за да направи това. 27 И ще познаете, 
че Аз съм посред Израиля и Аз съм Господ, Бог ваш, и няма 
други, и Моят народ няма да се посрами вовеки. 28 И ето, след 
това Аз ще излея от Моя Дух върху всяка плът, и ще 
пророкуват синовете ви и дъщерите ви; старците ви ще 
сънуват сънища и момците ви ще виждат видения 30 И ще 
покажа личби на небе и земя: кръв и огън и стълбове дим. 31 
Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината - в кръв, 
преди да настъпи денят Господен, велик и страшен. 32 И 
тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси. 

 
 

  Из книгата на ПРОРОК АМОС 
 
3:6 Става ли в град злополука, която да не е допуснал 

Господ? 7 Защото Господ Бог нищо не прави, без да открие 
тайната Си на Своите раби - пророците. 

 
4:13 Защото ето, Той е, Който образува планини и 
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създава вятъра и обявява на човека намеренията му, 
утринната светлина обръща на мрак и върви високо над 
земята. Господ Саваот е името Му! 

 
5:7 О вие, които превръщате правосъдието в отрова и 

правдата хвърляте нáземи! 8 Кой е сътворил седмозвездието 
и Орион и превръща смъртната сянка в ясно утро, а деня 
прави тъмен като нощ; извиква морските води и ги разлива по 
лицето на Земята? Господ е името Му! 12 Защото Аз зная 
колко многобройни са вашите престъпления и колко тежки са 
вашите грехове; вие сте врагове на правия, вземате подкуп и 
изопачавате в съда делата на сиромасите. 13 Поради това, 
разумният е безмълвен в това време, защото времето е 
лошо. 14 Търсете доброто, а не злото, за да останете живи - 
и тогава Бог Саваот ще бъде с вас, както вие казвате 15 
Намразете злото, обикнете доброто и възстановете 
правосъдие при портите - може би Господ Бог Саваот ще 
помилува остатъка Иосифов. 21 Мразя и отхвърлям 
празниците ви и не помирисвам жертвите ви през време на 
тържествените ви събрания. 22 Ако Ми принесете 
всесъжения и хлебен принос, няма да ги приема и няма да 
погледна милостиво на благодарствената жертва от 
тлъстите ви телци! 

 
6:3 Вие, които отдалечавате от себе си лошия ден, И 

приближавате седалището на насилието, - 4 Които лежите 
на постелки от слонова кост, Простирате се на леглата си, 
И ядете агнетата от стадото И телците отсред обора, - 5 
Които пеете празни песни по звука на псалтира, И си 
изнамирате музикални инструменти както Давида, 6 Които 
пиете вино с цели паници, И се мажете с изрядни масла, А за 
бедствието на Иосифа не скърбите. 8 Господ Иеова се закле в 
Себе Си, Казва Господ, Бог на Силите, и рече: Аз се гнуся от 
надменността на Якова, И мразя палатите му; Затова ще 
предам града и всичко що има в него. 9 И десет човека, ако 
останат в една къща, Те един по един ще измрат; 11 Защото, 
ето, Господ заповядва, И голямата къща ще бъде поразена с 
проломи, И малката къща с пукнатини. 12 Могат ли конете да 
тичат по скала? Може ли някой да оре там с волове? Но вие 
обърнахте правосъдието в жлъчка, И плодът на правдата в 
пелин, - 13 Вие, които се радвате за нещо, което е суета, 
Които казвате: Не придобихме ли си могъщество със своята 
си сила? 14 Но, ето, Аз ще подигна народ против вас, доме 
Израилев, Казва Господ, Бог на Силите; И те ще ви 
притесняват От прохода на Емат до потока на пустинята. 

 
7 Епизод от живота на пророк Амос: царски свещеник 

идва да го изпъди, а той казва: 14 отговори Амос и рече на 
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Амасия: Аз не съм пророк и не съм син на пророк; аз бях пастир 
и събирах диви смокви. 15 Но Господ ме взе от овците и ми 
рече: иди, пророкувай при Моя народ Израиля. 

 
8:11 ето, настъпват дни, казва Господ Бог, когато ще 

изпратя на Земята глад - не глад за хляб, не жажда за вода, а 
жажда за слушане думите Господни. 12 и ще ходят от море до 
море, ще се скитат от север до изток, търсейки словото 
Господне. 

 
9:5 Защото Господ Бог Саваот ще се допре до земята и 

тя ще се разтопи, и ще се разплачат всички живеещи на нея; 
ще се повдигне тя цяла като река и ще се спусне като 
реката-египетска. 6 Той съгради горните Си чертози на 
небесата и с вода Си закрепи на земята; повика морските 
води и ги излива по лицето на земята: Господ е името Му! 

 
 

 
Из книгата на ПРОРОК АВДИЙ 

 
1:3 Гордостта на твоето сърце те е заблудила: ти 

живееш в скални пукнатини, на високо място, и говориш в 
сърцето си: "Кой ще ме свали на земята?" 4 Но дори и като 
орел да се издигнеш високо и сред звездите да устроиш 
гнездото си, и от там ще те сваля, казва Господ. 

 
 
 

Из книгата на ПРОРОК ИОНА 
(в бъдеще да се включи цялата!) 

 
1 гл. - корабът, бурята, хвърлянето - б.п., за да утихне 

морето. 
 
2:1 Тогава Иона се помоли на Господа своя Бог из 

вътрешността на рибата, като каза: 2 В скръбта си извиках 
към Господа, и Той ме послуша; Из вътрешността на 
преизподнята извиках, и Ти чу гласа ми. 3 Защото Ти ме 
хвърли в дълбочините, в сърцето на морето, И потоци ме 
обиколиха; Всичките твои вълни и големи води преминаха над 
мене. 4 И аз рекох: Отхвърлен съм отпред очите Ти; Но пак, 
ще погледна наново към светия Твой храм. 5 Водите ме 
обкръжиха дори до душа, Бездната ме обгърна, Морският 
бурен се обви около главата ми. 6 Слязох до дъното на 
планините; Земните лостове ме затвориха за винаги; Но пак, 
Ти, Господи Боже мой, си избавил живота ми из рова. 7 Като 
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чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа, И 
молитвата ми влезе при Тебе в светия Ти храм. 8 Ония, които 
уповават на лъжливите суети, Оставят милостта, спазвана 
за тях. 9 Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас; Ще отдам 
това, което съм обрекъл. Спасението е от Господа. 10 И 
Господ заповяда на рибата; и тя избълва Иона на сушата. 

 
3 гл - Иона проповядва в Ниневия и тя и царят се 

покайват - така избягват злото. 

 

4 гл. Иона се огорчава, че Бог е простил на Ниневия. Бог 

прораства растение над него, което да му пази сянка, но 

после го унищожава. Иона и за това е огорчен. Бог казва, че 

Иона е пожалил едно растение, та Бог ли да не пожали 

Ниневия? 

 
 

Из книгата на ПРОРОК МИХЕЙ 
 
2:1 Горко на ония, които кроят беззаконие и на леглата 

си измислят злодеяния, що извършват сутрин на разсъмване, 
защото има сила в ръката им! 2 Пожелаят ниви - и вземат ги 
насила, къщи - и отнимат ги; обират човека и къщата му, 
мъжа и наследието му. 6 Не пророкувайте пророци, не им 
пророкувайте, за да ви не постигне безчестие. 8 Народът, 
който беше изпреди Мой, въстана като враг, и вие отнемате 
както горната, тъй и долната дреха на минуващите мирно, 
на ония, които се отвращават от война. 9 Жените на Моя 
народ вие гоните от приятните им къщи; на децата им 
отнехте завинаги Моята украса. 10 Станете и вървете си, 
защото тая страна не е место за почивка; поради мърсотия 
тя ще бъде разорена и то с люто разорение! 11 Ако някой 
ветрогон измисли лъжа и каже: "Ще ти проповядвам за вино и 
сикер", той би бил угоден проповедник на тоя народ... 

 
 3:4-12 - за лъжепророците, лъжегадателите, 

користните ясновидци и главатари и князе.  
 
4: 1 А в послешните дни Хълмът на дома Господен Ще се 

утвърди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над 
бърдата, И племена ще се стекат на него. 2 И много народи 
ще отидат и ще рекат: Дойдете да възлезем на хълма 
Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на 
пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му; Защото от 
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Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим. 3 
Бог ще съди между много племена, И ще решава между силни 
народи до далечни страни; И те ще изковат ножовете си на 
палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ 
няма да дигне нож, Нито ще се учат вече на война. 4 Но ще 
седят всеки под лозата си и под смоковницата си, Без да има 
кой да ги плаши; Понеже устата на Господа на Силите 
изговориха това. 5 Защото всичките племена ходят всеки в 
името на своя Бог; А ние ще ходим в името на Господа нашия 
Бог до вечни векове.  

 
Горното е известно като едно от пророчествата за 

идването на Христос, но има още едно място на Земята, 

където дойде Словото Божие през 20 век и което се издига не 

само духовно, но и физически с неимоверна скорост, според 

измерванията на геофизиците. Носителят на това Слово 

казва, че в бъдеще това място ще стане по-високо от най-

високия връх на Земята. Между другото, и за Еверест той 

казва предварително, че когато човешки крак за пръв път 

стъпи там, той ще се издигне внезапно. Учените 

констатираха това - веднага след подвига на Тенсинг и 

Хилари, връх Чомолунгма се е издигнал с цели 30 метра - б.п..  

 
6:6 С какво да застана пред Господа, да се поклоня пред 

Бога Небесни? Да застана ли пред Него с всесъжения, с 
едногодишни телци? 6:7 Но може ли да се угоди Господу с 
хиляди овни или неизчетни потоци елей? Дали да Му дам моя 
първороден син за престъплението си и плода на утробата си 
- за греха на душата си?" 6:8 О, човече! Казано ти е що е 
добро и какво иска от тебе Господ: да работиш справедливо, 
да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог. 
6:9 Глас Господен вика към града и Мъдростта благоговее 
пред Твоето име: слушайте жезъла и Оногова, Който го е 
поставил. 

 
7:1 Горко ми! Защото съм като последно бране летни 

плодове, Като пабирък след гроздобер; Няма грозд за ядене, 
Нито първозрялата смоковница, която душата ми желае. 2 
Благочестивият се изгуби от страната, И няма ни един 
праведник между човеците; Всичките причакват за кръв, 
Ловят всеки брата си с примка. 3 Двете им ръце се 
простират към злото за да го вършат прилежно; Първенецът 
явява желанието си, и съдията, срещу подарък, се съгласява, 
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И големецът изказва нечестивата мисъл на душата си; Така 
те заедно тъкат работата. 4 Най-добрият между тях е като 
трън, Най-праведният е по-бодлив от трънен плет; Денят 
предсказан от пазачите ти, сиреч, наказанието ти, настана; 
Сега ще изпаднат в недоумение. 5 Не се доверявайте на 
другар, Не уповавайте на близък приятел, Пази вратата на 
устата си От лежащата в обятията ти; 6 Защото син 
презира баща, Дъщеря се повдига против майка си, Снаха 
против свекърва си, Неприятели на човека са домашните му. 
7 Но аз ще погледна към Господа, Ще чакам Бога на 
спасението си; Бог мой ще ме послуша. 8 Не злорадствувай 
заради мене, неприятелко моя; Ако падна, ще стана; Ако седна 
в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина. 9 Ще нося гнева на 
Господа, Защото Му съгреших, Догдето отсъди делото ми И 
извърши съдба за мене Като ме изведе на видело; Тогава ще 
видя правдата Му. 18 Кой Бог е като Тебе, да прощава 
беззаконие и да не смята престъплението на остатъка на 
Своето наследие? Той вечно се не гневи, защото обича да се 
смилява. 19 Той пак ще се смили над нас, ще изглади нашите 
беззакония. Ти ще хвърлиш всички наши грехове в морските 
дълбини. 

 
 

Из книгата на ПРОРОК НАУМА 
 
1: Господ е дълготърпелив, и велик в сила, И никак няма 

да обезвини нечестивия; Пътят на Господа е във вихрушка и 
буря, И облаците са праха на нозете Му, 4 Смъмрюва морето, 
и го изсушава, И пресушава всичките реки; Васан и Кармил 
повяхват, И ливанският цвят се изнурява. 5 Планините 
треперят от Него, И хълмовете се разтопяват; А земята се 
раздвижва от присъствието Му, Да! светът и всичките му 
жители. 6 Кой може да устои пред негодуванието Му? И кой 
може да застане, когато пламне гневът Му? Когато яростта 
Му се излива като огън, Скалите се разпадат пред Него. 7 
Господ е благ, крепост е в ден на бедствие, И познава 
уповаващите на него.  

 
3:16 (Умножила си търговците си Повече от небесните 

звезди;) Както изедникът опустоши и отлетя, 17 Така и 
коронясаните ти са като скакалци, Които се настаняват на 
плетищата в студен ден, Но които, като изгрее слънцето 
бягат, И не се познава мястото гдето бяха. 

 
 

Из книгата на ПРОРОК АВАКУМА 
 
Авакум се чуди защо "Господ" наказва така жестоко: 
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1:12 Но не си ли ти отвека Господ Бог мой, Светий мой? 

13 На чистите Твои очи не е свойствено да гледат 
злодейство и да гледаш на притеснение Ти не можеш. Защо 
гледаш злодейци и си безмълвен, когато нечестивец поглъща 
оногова, който е по-праведен от него? 

 
 Молитва на пророк Авакума: 
  
3:3 Бог иде от Теман и Светият - от планината Фаран. 

Величието Му покри небесата и славата Му изпълни земята. 
4 Блясъкът Му е като слънчева светлина; от ръцете Му - 
лъчи; и тука е скривалището на силата Му! 6 Той стана - и 
поклати земята; погледна - и в трепет докара народите; 
вековни планини се разпадаха, най-древни храмове срутиха; 
Неговите пътища са вечни! 10 Като Те видяха, планини 
затрепериха, води хлуйнаха, бездната издаде гласа си; 
нависоко дигна ръцете си. 11 слънце и месечина се спряха на 
местото си... 13 Ти излизаш за спасение на твоя народ, за 
спасение на Твоя помазан... Макар и да не цъфне смоковницата 
и да няма плод по лозите, дори маслината да измени и нивата 
да не даде храна, 18 аз и тогава ще се радвам в Господа и ще 
се веселя в Бога на моето спасение. 19 Господ Бог е моя сила: 
той ще направи нозете ми като на елен и ще ме изкачи на 
височината ми! 

 
Из книгата на ПРОРОК СОФОНИЯ 

 
2:1 Изучете се внимателно, изучете, народе 

необуздани! 3 Потърсете Господа, всички смирени на земята, 
които изпълнявате законите Му; потърсете правдата, 
потърсете смиреномъдрието - може би ще се скриете в деня 
Господен. 

 
 
 

Из книгата на ПРОРОК АГЕЙ 
 
2: 5 Според думата на завета ми с вас, когато 

излязохте от Египет, Духът Ми ще пребъдва между вас; не 
бойте се. 6 Защото така казва Господ на Силите: Още 
веднъж, след малко, аз ще разтърся небето и земята, морето 
и сушата. 7 Ще разтърся и всичките народи; и отбраните 
неща на всичките народи ще дойдат; и Аз ще изпълня тоя дом 
със слава, казва Господ на Силите. 8 Среброто е Мое, и 
златото е Мое, казва Господ на Силите. 9 Последната слава 
на тоя дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ 
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на Силите; и на това място ще дам мир, казва Господ на 
Силите.  

 
 

Из книгата на ПРОРОК ЗАХАРИЯ 
 

1:3 […] тъй казва Господ Саваот: "Обърнете се към 
Мене - казва Господ Саваот, и Аз ще се обърна към вас, казва 
Господ Саваот. 

 
(Евреите страшно много обичат да измерват - земя, 

пари, всичко - б.п.) 
 
2: 10 Пей и радвай се, Сионова дъщерьо; защото, ето, 

Аз ида, и ще обитавам всред тебе, казва Господ. 11 И в оня ден 
много народи ще се прилепят при Господа, и ще бъдат Мои 
люде и Аз ще обитавам всред тебе, и ще познаеш, че Господ 
на Силите ме е изпратил при тебе.  

 
3: 9 Защото, ето камъка, Който положих пред Исуса, на 

тоя единствен камък има седем очи; ето, Аз ще изсека 
издълбаното на него, казва Господ на Силите, и ще изгладя 
беззаконието на тая земя в един ден. 10 В оня ден, казва 
Господ на Силите, ще поканите всеки ближния си под лозата 
си и под смоковницата си. 

 
4:6 […] това е Словото на Господа към Зоровавеля, 

което казва: не с войнство и не със сила, а с Моя Дух - казва 
Господ Саваот. 

 
 7:9 Тъй говори тогава Господ Саваот: извършвайте съд 

праведен и струвайте милост и състрадание всеки към брата 
си; 10 вдовици и сираци, пришелец и сиромах не 
притеснявайте и зло един против другиго не мислете в 
сърцата си. 

 
 8:7 тъй казва Господ Саваот: "Ето, Аз ще спася Моя 

народ от източната страна; и от страната на заник-слънце 
8 Ще ги доведа и те ще живеят в Иерусалим и ще бъдат Мой 
народ и Аз ще бъда техен Бог в Истина и правда. 11 А сега, за 
остатъка от тоя народ, Аз не съм такъв, както в напрежни 
дни - казва Господ Саваот 12 Защото сеитбата ще бъде в 
мир, лозата ще даде плода си, земята ще даде благата си и 
небесата ще дават росата си; и всичко това ще предам във 
владение на останалия тоя народ. 16 Ето делата, които вие 
трябва да вършите: говорете истина един-другиму; правилно 
и миролюбиво седете при портите си. 17 Никой от вас да не 
мисли в сърцето си зло против ближния; и лъжлива клетва не 
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обичайте, защото всичко това Аз мразя, казва Господ. 20 Тъй 
казва Господ Саваот: Още ще дохождат народи и жители от 
много градове. 21 И ще отидат жителите на един град при 
жителите на друг град и ще кажат: да идем да се молим пред 
лицето на Господа и да потърсим Господа Саваота (и всеки 
ще каже): "Ще ида и аз!" 22 И ще дохождат много племена и 
силни народи, за да търсят Господа Саваота в Иерусалим и да 
се помолят пред лицето на Господа. 

 
9:9 Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, 

дъще Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и 
спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на 
подяреницата. 10 Тогава ще изтребя колесниците у Ефрема и 
ще бъде счупен военният лък; и Той ще възвести мир на 
народите и владичеството Му ще бъде от море до море и от 
реката до земните краища. 16 И ще ги спаси техният Господ 
Бог в оня ден, като Стадо от Своя народ - защото като 
камъни на корона те ще заблестят на земята Му. 17 О, колко 
голяма е благостта Му и каква е красотата Му! Житото ще 
одушеви езика на момците и виното - на момите! 

 
10:1. Искайте от Господа дъжд във време благоприятно; 

Господ ще блесне със светкавица и ще ви даде обилен дъжд, 
всекиму - злак и нива. 12. Ще ги укрепя в Господа и те ще 
ходят в името Му - казва Господ. 

 
 12:1 Пророческо слово на Господа за Израиля: Господ, 

Който разпростря небето, основа земята и образува духа на 
човека вътре в него, казва: 10 А върху дома Давидов и върху 
жителите иерусалимски ще излея дух на благодат и умиление, 
и те погледнат на Него, Когото те прободоха, и ще ридаят за 
Него, както се ридае за еднороден Син, и ще скърбят, както 
се скърби за първороден. 

 
13: 8 И по цялата земя, казва Господ, две части ще 

бъдат изтребени, ще измрат, а третата ще остане на нея. 9 
И ще прекарам тая трета част през огън, и ще ги разтопя 
както топят сребро, и ще ги очистя, както чистят злато: те 
ще призоват името Ми, и Аз ще ги чуя и ще кажа: "Това е 
Моят народ!" - и  те ще рекат: "Господ е мой Бог!" 

 
19:4 [за разцепването на Елеонската планина] 6 В оня 

ден няма да има светлина, светилата ще се махнат. 7 Тоя ден 
ще бъде едничък, известен само на Господа: нито ден, нито 
нощ; само привечер ще се яви светлина. 9 И Господ-Бог ще 
бъде Цар на цялата земя и в него ден Господ ще бъде един, и 
името Му - едно. 
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 Из книга на ПРОРОК МАЛАХИЯ 
 
 [ Той пък се грижи от името на "Господа" да не бъдат 

давани за жертвено клане слепи, сакати и болни животни…- 
б.п.] 

  
 1:11 Защото от слънчев изток до запад ще стане 

велико името Ми между народите […] 
 
 2:10 Нали всички имаме един и същ Отец? Нали един 

Бог ни сътвори? Защо тогава постъпваме вероломно един 
спрямо другиго, като нарушаваме чрез това завета на 
нашите отци? 13 [Малахий кори и ония, които обливат със 
сълзи жертвеното месо: "Тъй че Той вече не погледва на 
приноса и не приема умилостивителна жертва от ръцете ви."  

 
 Т.е. "свещениците", и роднините им, които изплюскват 

месото, се гадят от сълзите на глупаците, с които те са го 

напоили. 14-16 - Пак същото странно съчетание на касапски 

манталитет със заплахи срещу "вероломните" мъже, 

напускащи "законната" жена от младините им. Въобще, 

интересно е, че този класически библейски морал, битуващ и 

до днес, се възвестява от пророци, борещи се за 

възстановяване и поддържане на жертвеното клане, на 

месоядството. Тия две неща, следователно, трябва да са 

свързани по някакъв начин. Хипотеза: вързаният чрез 

моралния и граждански закон за една жена (а тя може да е 

гадна, долна, куха и проклета без граници…) развива 

страхотна неврастения и куп други болести, на които как 

другояче ще отреагира, освен чрез лакомия, месоядство, 

пиянство, престъпност и анти-екологични агресии, 

подстрекавани пак от същите идеолози (свещеници, жреци, 

т.е. "ядачи" на "Господа")? - б.п. 

 
 3:1 Ето, Аз пращам Ангела Си, и той ще приготви пътя 

пред Мене, и внезапно ще дойде в храма си Господ, Когото вие 
търсите, и Ангелът на завета, Когото вие желаете - ето, 
Той иде - казва Господ Саваот. 5 И ще дойда при вас за съд и 
ще бъда бърз разобличител на магесници и прелюбодеи, и на 
ония, които се кълнат лъжливо и задържат [удържат от] 
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заплатата на наемника, притесняват вдовица и сираче и 
отблъскват пришелец, и от Мене се не боят - казва Господ 
Саваот. 

 
(За прелюбодейството днес Бог казва, че това е 

надхвърляне на броя същества, които са ни определени да 

обичаме в даден живот. За едного това може да е един човек, 

а за друг 100 хиляди - б.п.) 

 
 3:6 Защото Аз съм Господ, Аз се не изменявам! 11 

Заради вас ще забраня на ония, които поглъщат, да 
изтребват у вас земните плодове, и лозата на полето у вас 
няма да се лиши от плодовете си, казва Господ Саваот. 12 И 
блажени ще ви наричат всички народи, защото ще бъдете 
земя желана, казва Господ Саваот.13 Дръзки пред Мене са 
думите ви, казва Господ. Ще речете: " Какво говорим против 
Тебе?" 14 Казвате: "Напразно е служенето Богу, и каква полза, 
че пазехме наредбите Му и ходехме […] пред лицето на 
Господа Саваота? 15 И сега ние считаме надменните 
щастливи: по-добре се нареждат ония, които вършат 
беззакония, и, ако и да изкушават Бога, остават цели. 16 Но 
ония, които се боят от Бога, казват един-другиму: внимава 
Господ и чува това, и пред лицето му се пише паметна книга 
за ония, които се боят (пч) от Бога и почитат името Му 17 И 
те ще бъдат Мои, казва Господ Саваот, Моя собственост в 
оня ден, който ще приготвя, и ще ги милувам, както милува 
човек в сина си, който му служи. 18 И тогава отново ще 
видите разликата между праведник и нечестивец, между оня, 
който служи Богу, и оня, който не Му служи. 

 
 4:1 Защото ето, ще дойде ден, пламтящ като пещ - 

тогава всички надменни и ония, които постъпват нечестиво, 
ще бъдат като слама, и ще ги изгори идващият ден, казва 
Господ Саваот, тъй че няма да остави у тях ни корен, ни 
клони. 2 А за вас, които благоговеете пред името Ми, ще 
изгрее Слънцето на правдата и изцеление [ще има] в лъчите 
Му, и вие ще излезете и ще се разиграете като телци. 

 
 

Из първа книга МАКАВЕЙСКА 
(Юда - Макавей) 

 
 1:56 книгите на Закона, които намираха, късаха и 

изгаряха в огън 57 у когото пък намираха Книгата на Завета и 
който се придържаше о Закона, тогава, според царската 
заповед, предаваха на смърт. 
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2:62 Не бойте се от думите на грешен мъж, защото 

славата му ще се обърне в тор и червеи. 63 Днес той се 
гордее, а утре не ще го намерят, защото се е обърнал на прах 
и кроежът му е загинал. 

 
3:60 А каквато е волята на небето, тъй да бъде! 
 
4:24 И когато се връщаха, възпяваха и благославяха 

Господа Небесни, защото Той е благ и милостта Му е вовеки. 
 
6:34 На слоновете показаха сок от грозде и черници, за 

да ги възбудят към битка. 
 
6:49 те нямаха храна, защото бе съботна година за 

земята (т.е. седма годишна вибрация - б.п.) 53 храна пък не 
остана в скривалищата, защото беше седма година[…] 

 
6:39 - удивителна картина, макар и батална!: "Когато 

слънцето удари в златните и медните щитове, от тях 
заблестяха планините и светнаха като огнени светила". 

 
 

ИЗ ВТОРА КНИГА МАКАВЕЙСКА 
 
В нея се разказва как са се събирали и обработвали 

изобилните материали, по които е съставена Библията: 
 
2:24 всичко това, изложено от Иасона Киринейски в 5 

книги, ние ще се опитаме да ви опишем накратко в една книга, 
27 макар че за нас, които взехме върху си труд да 
съкратяваме, това не е лека работа, а иска напрягане и 
внимание (но тук става дума за неща от 3 глава нататък, а 
не предишни - б.п.) 

 
5:27 А Юда Макавей, десети в рода си, се отстрани в 

пустинята и живееше със своите привърженици по планините 
като зверовете, хранейки се с трева, за да не стане 
причастен в осквернението. 

 
6:12-16 [Господ винаги прекратява страданията на 

евреите преди да е дошел върхът на греха] 6:18-31 [Смъртта 
на 90-годишния Елиазар, който отказва да яде свинско месо] 

 
 7 - Покъртително описание на мъжеството на седем 

сина и една майка, одирани и осакатявани (отрязват им и 
езиците, и ръцете) един след друг пред майка им, както и нея 
накрая, защото не искат да проядат свинско! - пред самия цар 
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грък Антиох Епифан, всеки един след това, все още жив, го 
пекат в голяма тава 

 
12:32 има Петдесетница още тогава - б.п. 
 
12:35 - разправя се за един тракийски конник - б.п. 
 

 
МОЛИТВА НА СИМЕОНА 

(при влизането на филопатор в храма): 
 
2:2-15 (Да се извадят някои неща и да се използува за 

молитва в случай на опасност или нахлуване на врагове на 

свято място - б.п.) 

 
Из ІІІ книга на ЕЗДРА 

 
1:37 завещавам благодат на идещите люде, чиито деца, 

без да са Ме видели с плътските си очи, но духом вярващи 
онова, що Аз съм казал, весело ще тържествуват. 38 И тъй, 
гледай сега, брате, каква слава: гледай людете, идещи от 
изток. 39 на които ще дам за вожди Авраама, Исаака и Якова, 
Осия и Амоса, Михая и Иоиля, Авдия и Иона, 40 Наума и 
Авакума, Софония и Агея, Захария и Малахия, наречен още 
Ангел Господен. 

  
Цялата ІІ глава е много силна (в ст.40 се говори за 

облечените в бели одежди). Това наистина е най-

удивителната книга в Библията, взета от ВУЛГАТА. Да се 

изследва дали Вулга няма обща етимология с "Булга" - б.п.. 

 
 9:23 А ти, когато изтекат други седем дена, без да 

постиш обаче през това време 24 и когато излезеш на 
цъфнало поле, дето няма съградена къща, и наченеш да се 
храниш само с полски цветя, без да вкусваш месо и да пиеш 
вино - а само с цветя, 25 Моли се на Всевишния непрестанно, и 
Аз ще дойда да ти говоря 26 И отидох, както Той ми каза, на 
полето, което се нарича Ардат, и седнах там в цветята и 
вкусвах от полената треви, и храната от тях ме насищаше. 

 
(Има мистичен роман от Мелвил Колинз "Полето 

Ардат" - б.п.) 
 
11:42 Ти притесняваше кротки, увреждаше миролюбиви, 

обичаше лъжци, разоряваше жилищата на ония, които 
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принасяха полза, и разрушаваше стените на ония, който ти 
вреда не причиняваха 43 и твоето безчестие стигна до 
Всевишния, твоята гордост - до Силния 44 И погледна 
Всевишният времената на гордостта - и, ето, те се 
свършиха, и мярката на злодеянията ú се изпълни. 12:51 А пък 
аз останах на полето седем дена, както ми беше заповядано, 
и се хранех през тия дни само с полски цветя и тревата ми 
беше за храна. 

 
14:1-3 - пак Господ говори из къпината, както на Мойсей 

- б.п. 

14:44 [на Ездра са продиктувани за 40 дни 94 книги, от 

които 70 са останали скрити и предадени само на мъдрите - 

б.п. 

14:48 ... защото в тях е проводникът на разума, 
изворът на мъдростта и ръката на знанието." 

 
15:13 ще заплачат земледелците, които обработват 

земята, защото семената им ще оскудеят от главня, град и 
от страшна звезда. 39 [пак за звездата, която ще причини 
големи катаклизми - - б.п.] 

 
 
Не е известно защо тук са пропуснати четирите 

евангелия и се продължава с деянията на апостолите. 

Най-вероятно - защото новият завет се знае наизуст от 

духовните хора и тяхната интуиция лесно разграничава 

там словото и делото Божие от измамите и притурките, 

а старият завет и деянията на апостолите са по-трудни 

за дешифриране - б.п. 

 

ДЕЯНИЯ 
 
2:45 и продаваха имоти и стока и разпределяха ги между 

всички, всекиму според нуждата. 
 
3:19 И тъй, покайте се и обърнете се, за да се заличат 

греховете ви, 20 за да дойдат времена за прохлаждане от 
лицето на Господа и Той да прати предсказания вам Иисуса 
Христа, 21 Когото небето трябваше да прибере до онова 
време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез 
устата на всички свои свети пророци от века. 
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4:26 Въстанаха царете земни и събраха се князете 

ведно против Господа и против Неговия Помазаник 29 И сега, 
Господи, погледни на техните заплахи и дай на твоите раби с 
пълно дързновение да говорят Твоето Слово, 30 като 
простираш Ти ръката Си за изцеление, и да стават чудеса и 
личби в името на Светия Твой Син Иисуса. 31 И след като се 
те помолиха, потресе се местото, дето бяха събрани, и 
всички се изпълниха с Дух Светий и с дързновение говореха 
Словото Божие. 32 А множеството повярвали имаха едно 
сърце и една душа; и никои нищо от имота си не наричаше 
свое, но всичко им беше общо. 33 Апостолите пък 
свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа 
Иисуса Христа и голяма благодат беше върху всички. 34 И 
помежду им нямаше ни един, който да се нуждае; защото, 
които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха 
цената на продаденото. 35 И слагаха пред нозете на 
апостолите; и се раздаваше всекиму според нуждата. 

 
5:29 А Петър и апостолите отговориха и казаха: 

"Трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци". 
 
7:48 Ала Всевишният не живее в ръкотворни храмове, 

както казва пророкът: 49 "Небето е Мой престол, а земята - 
подножие на нозете Ми. Какъв дом ще Ми съзидате, казва 
Господ, или кое място е за Моя почивка?" 59 и хвърляха камъни 
върху Стефана, който се молеше и думаше7 " Господи Иисусе, 
приеми духа ми!" 60 И като коленичи, викна с висок глас: 
"Господи, не зачинай им тоя грях! И като каза това, почина. 

 
17:21 (за характера на Атиняните - обичат да говорят 

и слушат нещо ново); 

 
17:24 (реч на апостол Павел пред Ареопага): Бог, Който 

сътвори света и всичко, що е в него, Той, бидейки Господ на 
небето и земята, не живее в ръкотворни храмове, 25 нито 
приема служение от човешки ръце, като се нуждае от нещо, 
на?(може би нам?) Сам дава на всички живот и дишане и всичко 
26 Той произведе от една кръв целия род човешки да обитава 
по цялото земно лице, като назначи предопределени времена 
и граници на тяхното обитаване, 27 за да търсят Господа, 
та не биха ли го някак усетили и намерили, макар (Той) и да не 
е далеч от всекиго измежду нас: 28 защото ние чрез Него 
живеем, и се движим, и съществуваме" 

 
17:34 - Дионисий (Ареопагит?) става ученик на Павел.  
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Из Съборно послание на св. ап. ЯКОВА 
    
3:17 А мъдростта, която иде отгоре, първом е чиста, 

после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие 
и с добри плодове, безпристрастна и нелицимерна. 18 Плодът 
пък на правдата се сее в мир от миротворците. 

 
Из І съборно послание на ап. ПЕТЪР 

 
3:3 вашето украшение да бъде не външно,[…] 4 а 

(вътрешно) - скритият човек на сърцето в нетленната 
красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога. 
8 Най-сетне, бъдете всички единомислени, състрадатилни, 
братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смиреномъдри; 9 не 
връщайте зло за зло или хула за хула, а, наопаки, 
благославяйте, като знаете, че към това сте призвани, за да 
наследите благословение. 15 Господа Бога светете в 
сърцата си; бъдете всякога готови с кротост и боязън да 
отговаряте всекиму, който иска от вас сметка за вашата 
надежда. 

 
3:16 Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в 

което ви одумват да се посрамят ония, които клеветят 
добрата ви в Христа обхода. 17 Защото е по-добре да 
страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а 
не като вършите зло.  

 
 4: А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте 

разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. 8 Преди 
всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта 
покрива множество грехове. 9 Бъдете гостолюбиви едни към 
други без роптание. 10 Според дарбата, която всеки е приел, 
служете с нея един на друг като добри настойници на 
многоразличната Божия благодат. 11 Ако говори някой, нека 
говори като такъв, който прогласява Божии словеса; ако 
служи някой, нека служи, като такъв, който действува със 
силата, която му дава Бог; за да във всичко се слави Бог чрез 
Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни 
векове. Амин.  

 
 5:6 И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да 

ви възвиси своевременно; 7 и всяка ваша грижа възложете на 
Него, защото Той се грижи за вас. 10 А Бог на всяка благодат, 
Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа 
[Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи 
непоколебими], след като пострадате малко. 11 Нему да бъде 
господството до вечни векове. Амин. 
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Из ІІ съборно послание на св.ап. ПЕТЪР 
 
1:2 Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на 

Бога и на Исуса, нашия Господ. 3 Понеже Неговата 
божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за 
живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който 
ни е призовал чрез Своята слава и сила; 4 чрез които се 
подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да 
станете чрез тях участници на божественото естество, 
като сте избягали от произлязлото от страстите 
разтление в света; 5 то по самата тая причина положете 
всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на 
добродетелта си благоразумие, 6 на благоразумието си 
себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на 
твърдостта си благочестие, 7 на благочестието си 
братолюбие, и на братолюбието си любов. 8 Защото, ако тия 
добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да 
не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия 
Господ Исус Христос. 9 Но оня, у когото те не се намират, е 
сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си 
грехове. 10 Затова, братя, постарайте се още повече да 
затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като 
вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. 11 
Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното 
царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. 16 
Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на 
нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро 
измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. 17 
Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от 
великолепната слава дойде до Него такъв глас: "Този е Моят 
възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение!" 18 Тоя глас 
чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на 
светата планина. 

 
 

Из І съборно. послание на св. ЙОАНА БОГОСЛОВА 
 
2:3 И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим 

заповедите Му. 4 Който казва: Познавам Го, а заповедите Му 
не пази, лъжец е, и истината не е в него. 5 Но ако някой пази 
словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. 
По това знаем, че сме в Него. 6 Който казва, че пребъдва в 
Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. 9 Който 
казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е в 
тъмнината. 10 Който люби брата си, той пребъдва в 
светлината; и в него няма съблазън. 11 А който мрази брата 
си той е в тъмнината и в тъмнината ходи, и не знае къде 
отива, защото тъмнината е заслепила очите му. 12 Пиша 
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вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради 
Неговото име. 

 
3:10 По това се разпознават Божиите чада и 

дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, 
нито оня, който не люби брата си. 11 Защото поръчението, 
което чухте от начало, е това: да любим един другиго; 18 
Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в 
действителност. 23 И Неговата заповед е това: да вярваме в 
името на Сина Му Исуса Христа и да се любим един другиго, 
както ни е заповядал. 24 И който пази неговите заповеди, 
пребъдва в Бога и Бог в него: и по това познаваме, че той 
пребъдва в нас - по Духа, който ни е дал. 

 
4: 6 Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; 

който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа 
на истината и духа на заблудата. 7 Възлюбени, да се любим 
един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който 
люби, роден е от Бога и познава Бога. 8 Който не люби, не е 
познал Бога; защото Бог е любов. 11 Възлюбени, понеже така 
ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да се любим един 
другиго. 12 Никой никога не е видял Бога; но ако се любим един 
другиго, Бог пребъдва в нас и любовта към него е съвършена в 
нас. 13 По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, 
гдето ни е дал от Духа Си. 16 И ние познаваме и сме 
повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и 
който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в 
него. 17 В това се усъвършенствува любовта в нас, когато 
имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така 
сме и ние в тоя свят. 18 В любовта няма страх, но 
съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в 
себе си наказание, и който се страхува, не е 
усъвършенствуван в любовта. 19 Ние любим [Него], защото 
първо Той възлюби нас. 20 Ако рече някой: "Любя Бога, а мразя 
брата си", той е лъжец; защото, който не люби брата си, 
когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял? 21 
И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и 
брата си. 

 
5:20 Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум 

да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, сиреч в 
Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот. 

 
Из ІІ съборно послание на Иоан Богослов 

 
1: 3 благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога 

Отца и от [Господа] Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и 
любов. 4 Много се възрадвах, че намерих някои от чадата ти 
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да ходят в истината, както приехме заповед от Отца. 5 И 
сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, 
но тая, която имахме отначало; Да любим един другиго. 6 И 
любовта е това: да ходим по Неговите заповеди. Тая е 
заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули 
отначало.  

 
Из съборно послание на св. апостол ЮДА 

 
1: 2 Милост, мир и любов да ви се умножат. 24 А на 

Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви постави 
непорочни в радост пред Своята слава, 25 на единствения Бог 
наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде 
слава и величие, и преди всичките векове, и сега, и до 
всичките векове. Амин. 

 
Из посланието на ап. ПАВЛА до римляни 

 
1:17 [връзката между праведността и вярата → 

относно І пентаграмно посвещение]: 17 Защото в него се 
открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както 
е писано: "Праведният чрез вяра ще бъде жив". 

 
1:29 ... изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, 

лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, 
измама и злоба; 30 шепотници, клеветници, 
богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, 
измислители на злини, непокорни на родителите си, 31 
безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви; 32 
които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че 
тия, които вършат такива работи, заслужават смърт; не 
само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.  

 
 
(Да се проследи дали този израз "заслужават смърт" е 

преведен вярно и дали не е използван от християнските 

държави и досега за оправдание на смъртното наказание - 

б.п.) 

 
2:11 Понеже Бог не гледа на лице. 12 Защото тия, 

които са съгрешили без да имат закон, без закон ще и да 
погинат; и които са съгрешили под закон, под закона ще 
бъдат съдени. 13 Защото не законослушателите са праведни 
пред Бога; но законоизпълнителите ще бъдат оправдани, 14 
(понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа 
вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат 
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закон, те сами са закон за себе си, 15 по това, че те показват 
действието на закона написано на сърцата им, на което 
свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги 
осъждат помежду си, или ги оправдават), 2:28 Защото не е 
юдеин оня, външно такъв, нито е обрязване онова, което е 
вънкашно в плътта; 29 но юдеин е тоя, който е такъв 
вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не 
в буквата; чиято похвала не е от човеците, а от Бога. 3:9 И 
тъй, какво? Имаме ли предимство? Съвсем не: защото вече 
обвинихме (както юдеи, тъй и елини, че всички са в грях) 

 
3:24 а с Неговата благост се оправдават даром чрез 

изкуплението, което е в Христа Исуса, 25 Когото Бог 
постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. 
Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на 
греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше; 
27 Де е, прочее, хвалбата?- Тя е изключена! По кой закон? На 
делата ли? Не, а по закона на вярата. 29 Или Бог е Бог само 
на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е.  

 
4: 13 Понеже обещанието към Авраама или към 

потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана 
чрез закон, но от вяра. 14 Защото, ако са наследници тия, 
които се облягат на закона, то вярата е празна и 
обещанието суетно; 15 понеже законът докарва не обещание, 
а гняв; но гдето няма закон, там няма престъпление. 16 
Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, 
така щото обещанието да е осигурено за цялото потомство 
- не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, 
което е от вярата на Авраама, който е отец на всички ни. 

 
5: 1 И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез 

нашия Господ Исус Христос; 2 посредством Когото ние чрез 
вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и 
се радваме поради надеждата за Божията слава. 3 И не само 
това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че 
скръбта произвежда твърдост, 4 а твърдостта изпитана 
правда; а изпитаната правда надежда. 5 А надеждата не 
посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез 
дадения нам Свети Дух. 6 Понеже, когато ние бяхме още 
немощни, на надлежното време Христос умря за 
нечестивите. 13 Защото и преди закона имаше грях в света; 
ала грях не се смята, кога няма закон; 20-21 20 А отгоре на 
това дойде и законът, та се умножи прегрешението; а гдето 
се умножи грехът, преумножи се благодатта; 21 така щото, 
както грехът бе царувал и докара смъртта, така да царува 
благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез 
Исуса Христа нашия Господ. 6:11 (мъртви за греха и живи за 
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Бога в Христа) 
 
6: 22 Но сега като се освободихте от греха, и станахте 

слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, 
на която истината е вечен живот. 

 
7: 7 Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не 

бъде! Но напротив, не бих познал греха освен чрез закона, 
защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не 
беше казвал: "Не пожелавай". 8 Но грехът понеже взе повод 
чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание; защото 
без закон грехът е мъртъв. 9 И аз бях жив някога без закон, но 
когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях: 10 
намерих, че самата заповед, която бе назначена да докара 
живот, докара ми смърт. 11 Защото грехът, като взе повод 
чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея. 12 Тъй 
щото законът е свет, и заповедта света, праведна и добра. 
13 Тогава, това ли, което е добро, стана смърт за мене? Да 
не бъде! Но грехът ми причинява смърт чрез това добро 
нещо, за да се показва, че е грях, тъй щото чрез заповедта, 
грехът да стане много грешен. 14 Защото знаем, че законът 
е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха. 15 
Защото не зная какво правя: понеже не върша това, което 
искам; но онова което мразя, него върша. 16 Обаче, ако върша, 
това, което не искам, съгласен съм със закона, че е добър. 17 
Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. 
18 Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее 
доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го 
върша. 19 Защото не върша доброто, което желая; но злото, 
което не желая, него върша. 20 Но ако върша това, което не 
желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене. 
21 И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да 
върша доброто, злото е близо. 22 Защото, колкото за 
вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; 
23 но в телесните си части виждам различен закон, който 
воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния 
закон, който е в частите ми. 24 Окаян аз човек! кой ще ме 
избави от тялото на тая смърт? 25 Благодарение Богу! има 
избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с 
ума слугувам на Божия закон, а с плътта - на греховния 
закон.[за обсъждане!] 

 
8: [начало на черно монашество и аскетизъм в 

християнството поради невярното разбиране на понятията 
"плът" и "тяло" от ап.Павел - в агресивен саморазрушителен 
и взаимоунищожителен план]: 5 Защото тия, които са 
плътски, копнеят за плътското; а тия, които са духовни - за 
духовното. 6 Понеже копнежът на плътта значи смърт; а 
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копнежът на Духа значи живот и мир. 7 Защото копнежът на 
плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия 
закон, нито пък може; 8 и тия, които са плътски, не могат да 
угодят на Бога. 9 Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако 
живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, 
той не е Негов. 10 Обаче, ако Христос е във вас, то при все, 
че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради 
правдата. 11 И ако живее във вас Духът на Този, Който е 
възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси 
Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни 
тела чрез Духа Си, който обитава във вас. 12 И тъй, братя, 
ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да живеем 
плътски. 13 Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако 
чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. 14 
Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии 
синове. 15 Защото не сте приели дух на робство, та да 
бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез 
който и викаме: Авва Отче! 

 
В случая трябва да се осъзнае разликата между 

божествена и адска плът и да се отнесат горните думи на 

ап.Павел само към адската, свързана с яденето на 

преработени храни, месоядството, пиенето, пушенето, 

късното лягане и ставане, адските бракове и връзки със 

същества от по-ниска еволюция и пр. - б.п. 

 
8: 20 Понеже създанието беше подчинено на немощ не 

своеволно, но чрез Този, Който го подчини, 21 с надежда, че 
самото създание ще се освободи от робството на тлението 
и ще премине в славната свобода на Божиите чада. 22 Понеже 
знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи 
досега. 23 И не то само, но и ние, които имаме Духа в 
начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме 
осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло. 

 
Извънредно важно твърдение на ап.Павел - за размисъл 

и обсъждане. И на други места в Словото се говори за това, 

че ние сме били натикани в тази плът не по своя вина, а с 

някаква висша възпитателна цел. Явно това е бил метод на 

Бога (или на "локалния Бог", комуто Бог е позволил да си прави 

експерименти). Кой от двамата е измислил този метод - да 

внедрява злото, за да се учим да му се противопоставяме 
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(както е при ваксината), това е дълбок религиоложки и 

философски въпрос, но в тази светлина може да стане ясна 

молбата на Сина (ако е вярно преведена: "И не ни въвеждай в 

изкушение". Ако тази фраза е вярна, то може да се мисли, че 

Синът, като творец, е имал правото да моли Отца си или 

"локалния Отец-стажант" за отмяна на този метод. Ако 

обаче не е вярна, то молитвата наистина би трябвало да 

звучи така: "И когато сме в изкушение..." . Както и да е, 

остава си в сила справедливият въпрос на атеистите, що за 

Отец е оня, който допуска внедряването на злото и ужасното 

страдание още при създаването на човека. Модусът, че това 

възпитава свободната воля на човека и възможността за 

избор, не е достатъчно оправдание. Един истински баща не би 

вързал детето си в торба с отровна змия и не би го пуснал в 

океана с камък на шията. Необходимо е дълбоко и виртуозно 

познаване на Словото, за да се намери отговор на този 

въпрос. На него не е искал да отговори самият велик Учител 

Хермес Трисмегист - б.п.  

 
28 Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, 

които любят Бога, които са призовани според Неговото 
намерение. 29 Защото, които предузна, тях и предопредели 
да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той 
първороден между много братя; 30 а които предопредели, тях 
и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, 
тях и прослави. 31 И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е 
откъм нас, кой ще бъде против нас? 32 Оня, Който не пожали 
Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари 
заедно с Него и всичко? 33 Кой ще обвини Божиите избрани? 
Бог ли, Който ги оправдава? 34 Кой е оня, който ще ги 
осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде 
възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, 
и Който ходатайствува за нас? 35 Кой ще ни отлъчи от 
Христовата любов - скръб ли или утеснение, гонение или 
глад, голота, беда или нож? 36 (защото, както е писано: 
"Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме като овце за 
клане"). 37 Не; във всичко това ставаме повече от 
победители чрез Този, Който ни е възлюбил. 38 Понеже съм 
уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито 
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власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, 39 нито 
височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание 
ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа 
Исуса, нашия Господ! 

 
 9:1-3 (стихове за скръбта на ап. Павел, че евреите, на 

които е дадено повече от другите народи, не са разпознали 
Христа) 8 Сиреч, не чедата на плътта са чеда Божии, а 
чедата на обещанието - те се признават за потомство 14 
Какво, прочее, ще кажем? Нима неправда има у Бога? Съвсем 
не. 15 Защото казва на Мойсея: "Който е за помилуване, ще го 
помилувам и който е за съжаление, ще го съжаля". 16 И тъй, 
това зависи не от оногова, който желае, нито от оногова, 
който тича, а от Бога, Който милува. 17 Защото Писанието 
казва на фараона: "Тъкмо за това те издигнах, за да покажа 
над тебе силата Си, и за да бъде името Ми проповядвано по 
цялата земя." 18 И тъй, когото иска, милува, а когото иска, 
ожесточава. 30 И тъй, какво да кажем? Това, че езичниците, 
които не търсеха правда, получиха правда, и то правда, която 
е чрез вярване; 31 а Израил, който търсеше закон за 
придобиване правда, не стигна до такъв закон.  

 
10: 1 Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към 

Бога е за спасението на Израиля. 2 Защото свидетелствувам 
за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според 
пълното знание. 3 Понеже, ако не знаят правдата, която е от 
Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на 
правдата от Бога. 4 Понеже Христос изпълнява целта на 
закона, да се оправдае всеки, който вярва. 5 Защото Моисей 
пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето 
на закона, ще живее чрез нея. 6 А правдата, която е чрез вяра, 
говори така: "Да не речеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на 
небето, сиреч, да свали Христа? 7 или: Кой ще слезе в 
бездната сиреч да възведе Христа от мъртвите?" 8 Но що 
казва тя? Казва, че "думата е близо при тебе, в устата ти и в 
сърцето ти", сиреч думата на вярата която проповядваме. 9 
Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и 
повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите 
ще се спасиш. 10 Защото със сърце вярва човек и се 
оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. 11 Защото 
писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще се 
посрами". 12 Понеже няма разлика между юдеин и грък защото 
същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го 
призовават. 13 Защото "всеки, който призове Господното 
име, ще се спаси". 14 Как, прочее, ще призоват Този, в Когото 
не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са 
чули? А как ще чуят без проповедник? 15 И как ще 
проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко 
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са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!" 
16 Но не всички послушаха благовестието; защото Исаия 
казва: "Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме 
чули"? 17 И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от 
Христовото слово. 

 
11: 1 И тъй, казвам: Отхвърлил ли е Бог Своите люде? 

Да не бъде! Защото и аз съм израилтянин, от Авраамовото 
потомство, от Вениаминовото племе. 2 Не е отхвърлил Бог 
людете Си, които е предузнал. Или не знаете що казва 
писанието за Илия? как вика към Бога против Израиля, 
казвайки: 3 "Господи, избиха пророците Ти, разкопаха 
олтарите Ти, и аз останах сам; но и моя живот искат да 
отнемат". 4 Но що му казва божественият отговор? - 
"Оставил съм Си седем хиляди мъже, които не са преклонили 
коляно пред Ваала". 5 Така и в сегашно време има остатък, 
избран по благодат. 6 Но, ако е по благодат, не е вече от 
дела, иначе благодатта не е вече благодат [а ако е от 
делата, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело]. 7 
Тогава какво? Онова, което Израил търсеше, това не получи, 
но избраните го получиха, а останалите са ожесточени даже 
до днес; 8 както е писано: "Бог им даде дух на безчувствие, очи 
- да не виждат и уши - да не чуват". 9 И Давид казва: - 
"Трапезата им нека стане за тях примка и уловка, Съблазън и 
въздаяние; 10 Да се помрачат очите им, та да не виждат, И 
сгърби гърба им за винаги". 11 Тогава казвам: Спънаха ли се, 
та да паднат? Да не бъде! Но чрез тяхното отклонение дойде 
спасението на езичниците, за да ги възбуди към ревнивост. 12 
А, ако тяхното отклонение значи богатство за света и 
тяхното отпадане - богатство за езичниците, колко повече 
тяхното пълно възстановяване! 13 Защото на вас, които 
бяхте езичници, казвам, че, понеже съм апостол на 
езичниците, аз славя моята служба, 14 дано по някакъв начин 
да възбудя към ревнивост тия, които са моя плът, и да спася 
някои от тях. 24 Понеже, ако ти си бил отсечен от маслина 
по естество дива, и, против естеството, си бил присаден на 
питомна маслина, то колко повече ония, които са естествени 
клони, ще се присадят на своята маслина! 25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че 
частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе 
пълното число на езичниците. 26 И така целият Израил ще се 
спаси, както е писано: - "Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова; 27 И ето завета от Мене към 
тях: Когато отнема греховете им". 28 Колкото за 
благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза, а 
колкото за избора, те са възлюбени заради бащите. 29 
Защото даровете и призванието от Бога са неотменими. 33 
О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието 
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на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби, и 
неизследими пътищата му! 34 Защото, "Кой е познал ума на 
Господа, Или, кой Му е бил съветник?" 35 или, "Кой от по-
напред Му е дал нещо, Та да му се отплати?" 36 Защото 
всичко е от Него, чрез Него и за Него. Нему да бъде слава до 
векове. Амин. 

 
12:1 И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, 

да представите телата си в жертва жива, света, 
благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. 2 И 
недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез 
обновяването на ума си, за да познаете от опит що е 
Божията воля - това, което е добро, благоугодно Нему и 
съвършено. 3 Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на 
всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе 
си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава 
така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, 
които Бог е на всекиго разпределил. 4 Защото, както имаме 
много части в едно тяло, а не всичките части имат същата 
служба, 5 така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме 
части, всеки от нас, един на друг. 6 И като имаме дарби, 
които се различават според дадената ни благодат, ако е 
пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата; 7 ако ли 
служене, нека прилежаваме в служенето, ако някой поучава, 
нека прилежава в поучаването; 8 ако увещава, в увещаването; 
който раздава, да раздава щедро; който управлява, да 
управлява с усърдие; който показва милост, да я показва 
доброволно. 9 Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте 
се от злото, а прилепявайте се към доброто. 10 В 
братолюбието си обичайте се един друг като сродници; 
изпреваряйте да си отдавате един на друг почит. 11 В 
усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите 
на Господа. 12 Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте 
твърди, в молитва постоянни. 13 Помагайте на светиите в 
нуждите им; предавайте се на гостолюбие. 14 Благославяйте 
ония, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. 15 
Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които 
плачат. 16 Бъдете единомислени един към друг; не давайте 
ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не 
считайте себе си за мъдри. 17 Никому не връщайте зло за зло; 
промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци; 
18 ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с 
всичките човеци. 19 Не си отмъщавайте, възлюбени, но 
дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На мене 
принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва 
Господ". 20 Но, "Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако 
е жаден, напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш 
жар на главата му". 21 Не се оставяй да те побеждава злото; 
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но ти побеждавай злото чрез доброто. 
 
В горната глава, една от най-уникалните в Христовото 

Учение, стиховете "И тъй, моля ви, братя, поради Божиите 

милости, да представите телата си в жертва жива, 

света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение" 

и "Защото, както имаме много части в едно тяло, а не 

всичките части имат същата служба, така и ние мнозината 

сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас, един на 

друг" са една велика тайна, неразбрана истински и 

неприложена и до днес. Християните са я разбрали в 

пуританско-аскетичен план, понеже и ап.Павел я е 

проповядвал така, докато на Изток Тантра се опитва да я 

приложи по божествен начин. Когато отдадем телата си на 

Господа в свято служение според Неговата истинска воля, а 

не по калугерски и моралистичен образец, знаейки, че сме само 

части от Пъзела но Цялото и тия части трябва да се 

съединят без съпротива и правилно, само тогава ще се 

изпълни истинската цел на христовото Учение и ще дойде 

Царството Божие на Земята  

Ето защо и стиховете, цитирани по-долу, би трябвало 

да се разбират от учениците на Новия Път в по-голяма 

дълбочина. Непременно трябва да се  прави разграничение 

между адска и божествена плът, между адски и божествени 

страсти. На много места в Словото се говори за страстта 

като божествен атрибут, но се обяснява как и към кого се 

проявява - б.п..  

 
 13:8 Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един 

друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява 
закона. 9 Понеже заповедите: "Не прелюбодействувай"; "Не 
убивай"; "Не кради"; "Не пожелавай"; и коя да било друга 
заповед се заключават в тия думи: "Да обичаш ближния си 
както себе си". 10 Любовта не върши зло на ближния; 
следователно, любовта изпълнява закона. 11 И това вършете 
като знаете времето, че часът е вече настанал да се 
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събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, 
отколкото, когато изпърво повярвахме. 12 Нощта премина, а 
денят наближи; и тъй, нека отхвърлим делата на тъмнината, 
и да се облечем в оръжието на светлината. 13 Както в бял 
ден нека ходим благопристойно, не по пирувания и пиянства, 
не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти. 14 
Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте 
за страстите на плътта.  

 
 14:1 Слабия във вярата приемайте, но не за да се 

препирате за съмненията му, 2 Един вярва, че може всичко да 
яде; а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. 3 Който 
яде, да не презира този, който не яде; и който не яде, да не 
осъжда този, който яде; защото Бог го е приел. 4 Кой си ти, 
що съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или 
пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да 
стои. 5 Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг 
човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен 
в своя ум. 6 Който пази деня, за Господа го пази; [а който не 
пази деня, за Господа го не пази]; който яде, за Господа яде, 
защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде и 
благодари на Бога. 7 Защото никой от нас не живее за себе си 
и никой не умира за себе си. 8 Понеже, ако живеем, за Господа 
живеем; и ако умираме, за Господа умираме; и тъй, живеем ли, 
умираме ли, Господни сме. 9 Защото Христос затова умря и 
оживя - да господствува и над мъртвите, и над живите. 10 И 
тъй, ти защо съдиш брата си; а пък ти защо презираш брата 
си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище. 
11 Защото е писано: - "Заклевам се в живота Си, казва Господ, 
че всяко коляно ще се преклони пред Мене, И всеки език ще 
славослови Бога". 12 И тъй, всеки от нас за себе си ще 
отговаря пред Бога. 13 Като е тъй, да не съдим вече един 
друг; но по-добре да бъде разсъждението ви това - никой да не 
полага на брата си спънка или съблазън. 14 Зная и уверен съм 
в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто; с това 
изключение, че за този, който счита нещо за нечисто, нему е 
нечисто. 15 Защото, ако брат ти се оскърби поради това, 
което ядеш, ти вече не ходиш по любов. С яденето си не 
погубвай онзи, за когото е умрял Христос. 16 Прочее, да се не 
хули това, което вие считате за добро, 17 Защото Божието 
царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия 
Дух. 18 Понеже, който така служи на Христа, бива угоден на 
Бога и одобрен от човеците. 19 И тъй, нека търсим това, 
което служи за мир и за взаимно назидание. 20 Заради ядене 
недей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто; но 
е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън. 21 
Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш 
нещо, чрез което се спъва брат ти, [или се съблазнява, или 
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изнемощява]. 22 Вярата, която имаш за тия неща, имай я за 
себе си пред Бога. Блажен оня, който не осъжда себе си в 
това, което одобрява. 23 Но оня, който се съмнява, осъжда се 
ако яде, защото не яде от убеждение; а всичко, което не 
става от убеждение, е грях.  

 
Думи като: "Зная и уверен съм в Господа Исуса, че нищо 

не е само по себе си нечисто; с това изключение, че за този, 

който счита нещо за нечисто, нему е нечисто" са станали 

оправдание на месоядците и пиещите алкохол, цитиращи и 

словата на Христа, че не онова, което влиза в устата човека 

го омърсява, а онова, което излиза от нея. В горната глава 

ап.Павел съвсем правилно ратува за толерантността и 

неосъждането на хората, които живеят по друг начин, но сам 

потвърждава накрая, че е добре да не се яде месо и да не се 

пие вино - б.п. 

 
15:1 Прочее, ние, силните, сме длъжни да носим 

немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. 2 Всеки от 
нас да угажда на ближния си, с цел към това, което е добро за 
назиданието му. 3 Понеже и Христос не угоди на Себе Си, но, 
както е писано: - "Укорите на ония, които укоряваха тебе, 
Паднаха върху Мене". 4 Защото всичко, що е било от по-
напред писано, писано е било за наша поука, та чрез 
твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. 5 А 
Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие 
помежду ви по примера на Христа Исуса, 6 щото единодушно и 
с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус 
Христос. 7 Затова приемайте се един друг, както и Христос 
ви прие, за Божията слава. 

 
15:27 Благоволиха наистина, но и длъжни им са, защото, 

ако езичниците участвуват с тях и в духовните неща, длъжни 
са да им послужат и в телесните. 

 
Ако християните, духовните хора, можеха да разберат 

правилно този стих и да го приложат в живота си, досега 

раят на Земята да е настъпил - б.п.  

 
Из І послание към Коринтяните на ап. Павел 
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11:8 Защото не мъжът е от жената, а жената е от 
мъжа; 9 и не мъжът е създаден за жената, а жената - за мъжа. 
11 Но, все пак, нито мъж без жена, нито жена без мъж (бива) в 
Господа. 12 Защото, както жената е от мъжа, тъй и мъжът е 
чрез жената, а всичко е от Бога.  

 
11:29 Защото, който яде и пие недостойно, той яде и 

пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне 
[хляба - и не само хляба. "Тяло Господне" сме всички ние, 
съществата с искра Божия - б.п.]. 30 затова между вас има 
много немощни и болни, а и умират доста. 

 
12:1 При това, братя, желая да разберете и за 

духовните дарби. 2 Вие знаете, че когато бяхте езичници, 
отвличахте се към немите идоли, както и да ви водеха. 3 
Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не 
казва: Да бъде проклет Исус! и никой не може да нарече Исуса 
Господ, освен със Светия Дух. 4 Дарбите са различни; но 
Духът е същият. 5 Службите са различни; но Господ е 
същият. 6 Различни са и действията; но Бог е същият, Който 
върши всичко във всичките човеци. 7 А на всеки се дава 
проявяването на Духа за обща полза. 8 Защото на един се 
дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със 
знание, чрез същия Дух; 9 на друг вяра чрез същия Дух, а пък на 
друг изцелителни дарби чрез единия дух; 10 на друг да върши 
велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава 
духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да 
тълкува езици. 11 А всичко това се върши от един и същи Дух, 
който разделя на всеки по особено, както му е угодно. 12 
Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките 
части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и 
Христос. 27 А вие сте Христово тяло, и по отделно части от 
Него. 28 И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо - 
апостоли, второ - пророци, трето - учители; други - да 
правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други - с дарби 
на помагания, на управлявания, на говорене разни езици. 

 
13: 1 Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов 

нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. 2 
И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко 
знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да 
премествам, а любов нямам, нищо не съм. 3 И ако раздам 
всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам 
тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува. 4 
Любовта дълготърпи и е милостива; любовта не завижда; 
любовта не се превъзнася, не се гордее, 5 не безобразничи, не 
търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, 6 не 
се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, 7 
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всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, 
всичко търпи. 8 Любовта никога не отпада; другите дарби, 
обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще 
престанат; знание ли е, ще се прекрати. 9 Защото отчасти 
знаем и отчасти пророкуваме; 10 но когато дойде 
съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. 11 
Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, 
като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм 
детинското. 12 Защото сега виждаме нещата неясно, като в 
огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам 
отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил 
напълно познат. 13 И тъй, остават тия трите: вяра, надежда 
и любов; но най-голяма от тях е любовта. 

 

Конкретно указание не само за петдесятниците, но и за 

всички изпълнители на ритуали, които не стигат до ума на 

човека: 

14:15 Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с 
ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си. 16 Иначе, ако 
славословиш с духа си, как ще рече: Амин, на твоето 
благодарение оня, който е в положението на простите, като 
не знае що говориш? 17 Защото ти наистина благодариш 
добре, но другият не се назидава. 18 Благодаря Богу, че аз 
говоря повече езици от всички ви; 19 обаче, в църквата 
предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да наставя и 
други, а не десет хиляди думи на непознат език. 

 
14:20 Братя, не бивайте деца по ум, но, бидейки дечица 

по злобата, бивайте пълнолетни по ум. 
 
Думи към петдесятниците, които и до днес считат 

ап.Павел за свой патрон, но не изпълняват думите му, както и 

към много други екзалтилани хора, обсебени от духове и 

силно его: 

 
 14:30 Ако дойде откровение на някой друг от седящите, 

първият нека млъква. 31 Защото един след друг всички 
можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да 
се насърчават; 32 и духовете на пророците се покоряват на 
самите пророци. 33 Защото Бог не е Бог на безредие, а на 
мир, както и поучавам по всичките църкви на светиите.; 40 
Обаче, всичко нека става с приличие и ред. 

 
15:21 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така 
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чрез човека дойде възкресението на мъртвите. 22 Защото, 
както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще 
оживеят. 23 Но всеки на своя ред; Христос първият плод, 
после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови. 24 
Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога 
и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и 
сила.  

  
15:32 […] "Нека ядем и пием, защото утре ще умрем". 33 

- Не се мамете. Лошите другари покварят добрите нрави. 
 
15:35 Но някой ще рече: Как се възкресяват мъртвите? 

и с какво тяло ще дойдат? 36 Безумецо, това, което ти сееш, 
не оживява, ако не умре. 37 И когато го сееш, не посяваш 
тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, 
пшенично или някое друго; 38 но Бог му дава тяло каквото му 
е угодно, и на всяко семе собственото му тяло. 39 Всяка плът 
не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на 
животните, друга пък на птиците и друга на рибите. 40 Има и 
небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на 
небесните, а друга на земните. 41 Друг е блясъкът на 
слънцето, друг блясъкът на луната и друг блясъкът на 
звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка. 42 
Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, 
възкръсва в нетление; 43 сее се в безчестие, възкръсва в 
слава; сее се в немощ, възкръсва в сила; 44 сее се одушевено 
тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то 
има и духовно тяло. 45 Така е и писано: Първият човек Адам 
"стана жива душа", а последният Адам стана животворящ 
дух. 46 Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после 
духовното. 47 Първият човек е от земята, от пръст; 
вторият човек е от небето. 48 Какъвто е пръстният, такива 
са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и 
небесните. 49 И както сме се облекли в образа на пръстния, 
ще се облечем и в образа на небесния. 50 А това казвам, 
братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието 
царство, нито тленното наследява нетленното. 51 Ето, 
една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се 
изменим, 52 в една минута, в миг на око, при последната 
тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат 
нетленни, и ние ще се изменим. 53 Защото това тленното 
трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се 
облече в безсмъртие. 54 А когато това тленното се облече в 
безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: 
"Погълната биде смъртта победоносно". 55 О смърт, где ти 
е победата? О смърт, где ти е жилото? 56 Жилото на 
смъртта е грехът, а силата на греха е законът; 57 но 
благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия 
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Господ Исус Христос. 58 Затова възлюбени мои братя, 
бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в 
Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е 
празен. 

 
16: 13 Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете 

мъжествени, укрепявайте се14 Всичко у вас да става с любов. 
 
  
Из ІІ послание на ап.Павел до Коринтяните 
 
1:2 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, 

и Господа Исуса Христа. 3 Благословен Бог и Отец на нашия 
Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка 
утеха. 4 Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем 
и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да 
била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. 5 
Защото, както изобилват в нас Христовите страдания, така 
и нашата утеха изобилва чрез Христа. 18 Заради Божията 
вярност, проповядването ми към вас не е било "Да" и "Не". 19 
Защото Божият Син, Исус Христос, Който биде проповядван 
помежду ви от нас, (от мене, Сила и Тимотея), не стана "Да" и 
"Не", но в него стана "Да"; 20 понеже в Него е "Да" за всичките 
Божии обещания, колкото много и да са; за това и чрез Него е 
"Амин", за Божията слава чрез нас. 21 А тоя, Който ни 
утвърждава заедно с вас в Христа, и Който ни е помазал, е 
Бог, 22 Който ни е запечатил и е дал в сърцата ни Духа в 
залог. 

 
2:14 Но благодарение Богу, Който винаги ни води в 

победително шествие в Христа, и на всяко място изявява 
чрез нас благоуханието на познанието на Него. 15 Защото 
пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се 
спасяват, и за ония, които погиват. 16 На едните сме 
смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите 
животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой 
е способен? 17 Ние сме, защото не сме като мнозина, които 
изопачават Божието слово, но говорим искрено в Христа, 
като от Бога, пред Бога.  

 
 

Това е много важно твърдение на ап.Павел, понеже на-

истина тия, които са с монада и затова ни приемат като съ-

щества с искра Божия, усещат лъх на чистота и благоухание 

от нас; но нямащите монада или силно замърсените от общу-

ване и обмяна с нечисти неща и хора усещат смрад и отвра-
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щение, когато са около нас - не защото ние миришем лошо 

или сме заразени, а понеже отразяваме и фокусираме неволно 

тяхната собствена смрад и нечистота, събуждаме гнидите в 

тях, с които са били заразени от другаде; при близост с нас, 

те оживяват от нашата топлина. То е същото, както когато 

слънцето напролет почне да изпарява ледовете от замръзна-

лите отровни химикали - б.п. 
 

3: 3 и явявате се, че сте Христово писмо, произлязло 
чрез нашето служение, написано, не с мастило, но с Духа на 
живия Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът - на 
сърцето. 4 Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христа. 
5 Не че сме способни от само себе си да съдим за нещо като 
от нас си; но нашата способност е от Бога, 6 Който ни и нап-
рави способни като служители на един нов завет, - не на бук-
вата, но на духа; защото буквата убива, а духът оживотво-
рява. 7 Но, ако служението на онова, което докарва смърт, 
написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, 
щото израилтяните не можеха да гледат Моисея в лице, по-
ради блясъка на лицето му, който впрочем преминаваше, 8 как 
не ще бъде служението на духа с по-голяма слава? 9 Защото, 
ако служението на онова, което докарва осъждане, стана със 
слава, служението на онова, което докарва правда, го надми-
нава много повече в слава. 10 (И наистина, онова, което е 
било прославено, изгуби славата си в това отношение, поради 
славата, която превъзхожда). 11 Защото, ако това, което 
преминаваше, бе със слава, то много по-славно е трайното. 
12 И тъй, като имаме такава надежда, говорим с голяма отк-
ровеност, 13 и не сме като Моисея, който туряше покривало 
на лицето си, за да не могат израилтяните да гледат изчез-
ването на това, което преминаваше. 14 Но техните умове 
бяха заслепени; защото и до днес, когато прочитат Стария 
завет, същото покривало остава, като не им е открито, че 
тоя завет преминава в Христа. 15 А и до днес, при прочита-
нето на Моисея, покривало лежи на сърцето им, 16 но когато 
Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снеме. 17 А 
Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода, 18 
А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Гос-
подната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в 
слава, както от Духа Господен. 

 
4:5 Защото ние не проповядваме себе си, но Христа 

Исуса като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исуса). 6 
Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъм-
нината, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети 
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света с познаването на Божията слава в лицето Исус Хрис-
тово. 7 А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да 
се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. 8 Уг-
нетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение 
сме, но не до отчаяние; 9 гонени сме, но не оставени; повалени 
сме, но не погубени. 10 Всякога носим в тялото си убиваното 
на [Господа] Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на 
Исуса. 11 Защото ние живите винаги сме предавани на смърт 
за Исуса, за да се яви и живота на Исуса в нашата смъртна 
плът. 12 Така щото смъртта действува в нас, а животът във 
вас. 13 А като имаме същия дух на вяра, според писаното: "По-
вярвах, за това и говорих", то и ние, понеже вярваме, затова и 
говорим; 14 понеже знаем, че Тоя, Който е възкресил Господа 
Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исуса, и ще ни представи 
заедно с вас. 15 Защото всичко това е заради вас, тъй щото 
благодатта, увеличена чрез мнозината, които са я получили, 
да умножи благодарението, за Божията слава. 16 Затова ние 
не се обезсърчаваме; но ако и да тлее външният наш човек, 
пак вътрешният всеки ден се подновява. 17 Защото нашата 
привременна лека скръб произвежда все повече и повече една 
вечна тежина на слава за нас, 18 които не гледаме на види-
мите, но на невидимите; защото видимите са временни, а не-
видимите вечни. 

 
 5:1 Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, 

телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом 
неръкотворен, вечен. 2 Понеже в тоя дом и стенем като ожи-
даме да се облечем с нашето небесно жилище, 3 стига само, 
облечени с него, да не се намерим голи. 4 Защото ние, които 
сме в тая телесна скиния, като обременени, стенем; не че 
желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да 
бъде смъртното погълнато от живота. 5 А Бог е, Който ни е 
образувал нарочно за това, и ни е дал Духа в залог на това. 6 
И тъй, понеже винаги се одързостяваме, като знаем, че, до-
като сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа... 

 

Дори и ап.Павел или редакторите му, както всички се-

мити, се ужасяват от голото тяло и се стремят да го обли-

чат дори и в божествения свят... Голото за тях винаги е грях, 

пъкъл и "срамотии"... Единствено възстановители на Исти-

ната и Словото от ранга на Сведенборг твърдят, че анге-

лите от най-вътрешното небе са голи - б.п.  
 

15:17 Затуй, ако е някой в Христа, той е ново създание; 
старото премина; ето, [всичко] стана ново. 18 А всичко е от 
Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и 
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даде и на нас да служим за примирение; 19 сиреч, че Бог в 
Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше 
на човеците прегрешенията им, и че повери на нас послани-
ето на примирението. 20 И тъй, от Христова страна сме 
посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Хрис-
това страна: примирете се с Бога, 21 Който за нас направи 
грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез 
Него праведни пред Бога. 

 
6:1 И ние, като съдействуваме на Бога, тоже ви умоля-

ваме да не приемате напразно Божията благодат. 2 (Защото 
казва: - "В благоприятно време те послушах, И в спасителен 
ден ти помогнах"; ето, сега е благоприятно време, ето, сега е 
спасителен ден). 3 Ние в нищо не даваме никаква причина за 
съблазън, да не би да се злослови нашето служение; 4 но във 
всичко биваме одобрени, като Божии служители с голяма 
твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения, 5 чрез бичувания, в 
затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене, 6 с 
чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със 
Светия Дух, с нелицемерна любов, 7 с говорене истината, с 
Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в 
лявата; 8 всред слава и опозорение, всред укори и похвали; 
считани като измамници, но пак истинни; 9 като непознати, а 
пък добре познати; като на умиране, а, ето, живеем; като на-
казвани, а не умъртвявани; 10 като наскърбени, а винаги ра-
достни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че 
нищо нямаме, но притежаваме всичко. 

 
8 (за добродетелта у македонците) 1 При това, братя, 

известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Ма-
кедония, 2 че, макар и да търпят голямо утеснение, пак вели-
ката им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да 
преизобилва богатството на тяхната щедрост. 3 Защото 
свидетелствувам, че те дадоха доброволно според силата си, 
и даже вън от силата си, 4 като ни умоляваха с голямо насто-
яване, относно това даване, дано да участвуват и те в слу-
женето на светиите. 5 И те не само дадоха, както се надя-
вахме, но първо предадоха себе си на Господа и, по Божията 
воля, на нас;  

 
 

Въпреки всичките си добродетели, Павел страшно 

много обича хвалбата и не се свени да събира и изисква "при-

носи" за "светиите"...- б.п. 

 
11:23-28;32 - страданията на ап. Павел 
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12:1 Принуден съм да се хваля, при все че не е за полза; 
но сега ще дойда до видения и откровения от Господа. 2 Поз-
навам един човек в Христа, който, преди четиридесет години, 
(в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае), бе 
занесен до третото небе. 3 И такъв човек, познавам, (в тя-
лото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае), 4 който бе занесен 
в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да 
изговори. 5 С такъв човек ще се похваля; а със себе си няма да 
се похваля; освен с немощите си. 6 (Защото, даже ако поискам 
да се похваля за други неща, не ще бъда безумен, понеже ще 
говоря истината; но въздържам се, да не би някой да помисли 
за мене повече от каквото вижда, че съм или каквото чува от 
мене). 7 А за да се не превъзнасям поради премногото откро-
вения, даде ми се трън в плътта, пратеник от сатана да ме 
мъчи, та да се не превъзнасям. 8 Затова три пъти се молих 
на Господа да се отмахне от мене; 

 
 

Из Послание на ап.Павел към галатяните 
 
3: 24 Така, законът стана за нас детеводител, да ни до-

веде при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. 25 Но след ид-
ването на вярата не сме вече под детеводител. 26 Защото 
всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. 27 Понеже 
всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се 
облекли. 28 Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито сво-
боден, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно 
в Христа Исуса. 29 И ако сте Христови, то сте Авраамово 
потомство, наследници по обещание. 

 
 

 4:13 но сами знаете, че на първия път ви проповядвах 
благовестието, вследствие на телесна слабост; 14 но пак, 
това, което ви беше изпитня в моята снага, вие не го през-
ряхте, нито се погнусихте от него, но ме приехте като Бо-
жий ангел, като Христа Исуса. 

 
 

5: 14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, 
сиреч, в тая "Да обичаш ближния си както себе си". 15 Но ако 
се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг 
да се изтребите. 16 Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма 
да угождавате на плътските страсти. 17 Защото плътта 
силно желае противното на Духа, а Духът противното на 
плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете 
да правите това, което искате. 18 Но ако се водите от Духа, 
не сте под закон. 19 А делата на плътта са явни; те са: блуд-
ство, нечистота, сладострастие, 20 идолопоклонство, чаро-
действо, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, 
раздори, разцепления, 21 зависти, пиянства, пирувания и тям 
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подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, 
че които вършат такива работи, няма да наследят Божието 
царство. 22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълго-
търпение, благост, милост, милосърдие, вярност, 23 кро-
тост, себеобуздание; против такива неща няма закон. 24 А 
които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със 
страстите и похотите й. 25 Ако по Духа живеем, по Духа и да 
ходим. 26 Да не ставаме тщеславни, един друг да се не драз-
ним и да си не завиждаме един на друг.  

 
 

6:1 Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, 
вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму 
казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. 2 Един 
другиму теготите си носете, и така изпълнявайте Христо-
вия закон. 3 Защото, ако някой мисли себе си да е нещо, като 
не е нищо, той мами себе си. 4 Но всеки нека изпитва своята 
работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с 
другиго; 5 защото всеки има да носи своя си товар. 6 А тоя, 
който се поучава в Божието слово, нека прави участник във 
всичките си блага този, който го учи.  

 
Последният стих тук е нож с две острия: адско и 

райско. Адското е, че този завет на ап.Павел се е превърнал в 
оправдание за изискването на заплата и материално отбла-
годаряване от вярващите и миряните, на които се пропо-
вядва Словото. Под "Райско острие" тук се подразбира един 
много скрит и мистичен момент - самата същност на лю-
бовта, братството и обмяната на частите в божествения 
организъм, както става в тялото ни. Птиците от едно Ято, 
от едно божествено семейство, обменят благата, които 
имат, а други нямат, на всички нива във всички светове - тук 
не става дума само за храна, дом, дрехи и пр. Абсолютно 
всичко, което ни е дадено от Бога, до последния атом, не е 
наше; затова ние би трябвало съзнателно и доброволно да го 
обменяме с другите участници в божествената трапеза, ко-
ито са сложили на нея други неща - всичко, което имат. Ако се 
скрие нещо само за себе си или за "своите си", в един ограни-
чен, кармичен смисъл или с принизен вкус и избор, това е про-
тивене на духа на Любовта и влече след себе си болести, 
старост и смърт - б.п..  

 

 

9 Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се 

не уморяваме, своевременно ще пожънем. 10 И тъй, доколкото 

имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на 

своите по вяра.  
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Последният съвет не осъжда самораздаването и на 
чужди, даже и на врагове, защото в Христовия Път и поучени-
ята на ап.Павел това е подчертано, но все пак го концент-
рира в рамките на духовното семейство - Ятото. На птици 
от други ята и на самотни птици, стига да са с искра Божия, 
ще се раздаваме ако ни останат сили и време и ако сме 
приласкали и нахранили първо птиците от нашето Ято, с 
които сме излезли едновременно от Бога - б.п.  

 

 
 
 

Осиянията от Елма продължават в книга 8 
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