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21.VІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ПЛАМТЕНЕ И ПЛАМТЕНИЕ
ЖЛО / РЖР

Рубенс – Екстазът на Мария Магдалина

2,16 – 4,35 ч.

Трябва да простиш на всички, които не те разбираха, Р., понеже в ранното ти цъфтене само найхубавите пеперуди пърхат над тебе! Съвършената
женственост тук е непозната, освен на малцина щастливци, събудили духа си за абсолютното. Това, ко-
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ето сее правда, няма корени в радостта; неправдата
пък хвърля дълбоки, дълги сенки от скръб през вековете. Съвършенството на ума не се насища винаги с
топлота, а призраците на лунните илюзии бродят
по стръмното несвършване на самосъжалението.
Онзи, който разчита на някого, винаги се озовава
сред печалното пепелище на разбитите надежди, а
бруталността на търсещите да подчинят, неизменно стъклú погледи и вкоравява души и сърца за хилядолетия. Тщеславието трепери прозрачно да обърне
вниманието на другите върху ефимерната си лъскавост, а раненото в смрадта на постоянното отрицание кълбú грамади от черни пушеци в небесата на човечеството.

И само ония пратенички на Пламтенето, от чийто безсмъртен род е твоята същност, се задържат, прелестно свежи и бликащи, по самите върхове
на Божественото. Братята им пъплят нагоре още в
подножието; някои се сгромолясват от самите ръбове на козирките под тежестта на своята гордост,
трети се отлепят от отвесието на идеалния порив
нагоре под напора на страха или общественото мнение. Посредствеността бива акламирана от платени псета на конюнктурата; враждебността получава
наркотичното удовлетворение от сблъскването с
нечия друга враждебност – плебеите на духа правят
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своите петльови спречквания за развлечение на зяпачите и върху гърбовете на ония, които влачат ярема
през всички времена.

И само твоите удивителни сестри – посланичките на Пламъка – танцуват съвсем като огъня, в
празничните мигове на нашето тръпно очакване. Руините на всяка временност и китайските стени на
бъдещите разчети понякога силно просветват от
пръсването на някоя сияйна вселена на внезапното
влюбване! Понеже само внезапното влюбване, без мисъл за последствията, мигновено разгаря самата ядреност на съществата и се разлита на всички страни, пораждайки цели космоси!
Хората още не знаят, че само смерчът на сливанията и любовният вик на ония, които се притежават само за мигове, се равняват по сила на удара, с
който ни застига смъртта. Само мигът носи Присъствието на оная Същност, от която се раждат
всички светове и създания! Онзи страхотен миг на
великото космично задъхване, с който половините се
вписват в най-върховния свят на Цялостта – ето ясната цел на всяко стремление, движение и пламтение. Не са никак архаични тия три свещени думи, понеже стремежът, движенето и пламтенето са само
далечен отблясък от своите прародителки, който не
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угасва никога в Битието. Онуй, което вие наричате
“движение” се нарича “двúжене” – то се свършва.
Стремежът е еднодневка на вечността, а пламтенето – само плоско изображение на Великото Божествено Пламтение.
С молбата “Пламтете!”, вселената слага Божествен печат на пламтение във всяка своя нетленна
монада, а не на пламтене. Искрата Божия се познава
именно по пламтението – пламтенето свършва неизбежно с печалното си окончание като сажда. Само
оня, който е покрил своята искра Божия с плътното
многопластие, слоено от сажди, само той съжалява
пламтенето, понеже не познава пламтението. Само
оня, който пламти с пламтение, не допуска нито една сажда в пещта на спомените си, понеже той не
живее със спомени. Миналото за него е пламтящо
настояще; благодарността от върховните мигове блажена сегашна реалност; отсъствието на укор и
осъждане – абсолютна гаранция, че не сажда, а тъкмо искра Божия се недри най-дълбоко в сърцето му!
Водородът става на хелий – това са почти сто
на стоте в Битието. Онзи свръхнищожен процент
от процента, в който себето се кондензира като сажда на аза, се нарича аморфен въглерод на съзнанието и става причина за всички тежки страдания. С
проституцията също не сте наясно - туй продаване
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на падналите жени по стъгдите е само най-ведрата
форма на проституцията... Проституцията – това
е всяко продаване на пламтенето, с цел себето да
навлече дрипите на аморфния ”аз” или искрата Божия
старателно да се покрие с тежките сажди на подсигуряването, преднамереността, прозаичния компромис, битовата облага.
Търсенето на вина, сиреч очернянето – ето
най-верният симптом на егоцентричното поражение
на сърцето, чиято мотивация е била проституцията: подмяна на настоящия миг от пламтение, с умисъл за бъдещо подсигуряване на плътта – на онуй,
което пламти само веднъж и се превръща в сажди завинаги. Проститутката по сърце повече никога не
може да пламти, понеже се е самоизпепелила от егоизъм. Тя превръща живота си в съскане – прозвището му сред народа е “вампиризъм”.
А ти си точно обратното: пламтяща вечно Искра Божия, понеже не съжаляваш!

Тази, до която е посланието, съученичка на Х., не го получава, понеже зла ръка го унищожава или нарочно не й го предава, въпреки че е изпратено. Виновната, още млада жена, си
отива от този свят много скоро след този случай. Естествено, това може да е само съвпадение и ние не бихме могли да
правим никаква връзка - б.п.
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27.VІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ГОРБАЧОВ ЩЕ ОСТАНЕ

Михаил Горбачов като студент

10,00-12,00ч.
- Дали ще остане Горбачов в сила?
-

Сред върхушката от предатели се оформя

срив на неговото влияние и препоръчвам денонощно
бдение в тия няколко върховни дати, за да помогнете на преодоляването. Шансът да остане Михаил е
голям, но има и план, който предвижда неговото елиминиране, с което да направят необратима контраофанзивата на светлите сили. Преди окончателна-
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та победа на светлината, понякога необходимо е реакцията да се освободи за мощен комплот, та да се
възвърне период на мракобесие, с който да се възбудят преданите на Небето за окончателно взимане на
връх.
Моята воля е Михаил да остане, но малко се
безпокоя (дори Аз се безпокоя понякога...), че слабото
разпространение на Новото Слово не подготви достатъчен гръб на Михаила и може да се наложи мрачният вариант. Посветените всъщност дирижират
всички официални събития. Много направихте с поставянето на прозореца, тъй че да разчитаме, че светлият вариант ще победи. Най-важното не е печатното, а ръкописното и устното разпространение на
новото Слово.
Сега

експресно

можете

да

съобщите

на

приятели формулата, която ще произнасяте по всяко време за подкрепа на Михаил и Белите Братя в
Русия.
ОРЗИН, ОРЗОИН, ОРЗОИН!
Което ще рече: “Сломи, о Сломяващ всяка зла
съпротива, волята на враговете Ми!”
Дава се знак, че формулата и цялата информация се
привеждат в действие.
Някои приятели анализират хороскопа му – защо е
роден на 2 март 1931 г. и защо е избран за президент на СССР
точно на 15 март 1990.
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28.VІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ЗА ГОРБАЧОВ, АРХИДЕИТЕ
И "ЛАРИСА"

Михаил Горбачов и Раиса Максимовна като млади
(По някави причини, Елма я нарича “Лариса”)

10,40-11,45ч.

ОМ! ОМ! ОМ!
Най-великото поздравява пътника нагоре, и като пътник “Сат” – Бог сам вечни – сега го използва
като мост между родината на Сат в земна форма и
скорошната родина на Елма, отново в плът на Земята. Става нещо невероятно: сега Моят мил пътник
прави особена връзка с аудиторията на Михаил.
Готовност в него се намери, пробудих го от следсмъртния сън, просто понеже нямаше друг по-подхо-
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дящ дух, свързан с вас и свободен в пространството
(в момента се чу пропукване откъм телевизора...- б.п. ).

Слава, слава, слава на партията, която мнозинството ненавижда, ала Аз сега присъствам в нея!
Решенията Ми са необратими. Д. живее сега практически напълно будно, а го направих военен единствено с цел, тези няколко минути в момента да Ми
послужи за проводник между военната върхушка и
културната в съветска Русия. Работата изисква портретът му сега наистина да се сложи пред екрана
на телевизора. Поместете за миг портрета и сравнете ухото му с ухото на Миша. Та после, при друг
контакт, ще кажа нещо повече за Д.
А сега – нека протече силата чрез Моста!
И казвам: Михаил слезе спешно от полето “морúн”, понеже партизаните на Черната ложа бяха овладяли най-плътно партията и цялата власт. С идването на архангела на земята, какъвто е сегашният Михаил Горбачов, той става пряк носител на Делото, Словото и Меча на Михаил – архангел на епохата на Водолея. Полето “морúн” е от нова божествена област на тотвселената, в която се появиха
предишните архангели, обитавали доскоро духовния
свят. Сега тъкмо е моментът да ви въведа в обителта на новия клас божествени същества – възкръсналите архангели.
Победата на Михаил е неминуема! Няма какво да
наклонява везните: те са по закон в абсолютно рав-
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новесие във велики моменти като сегашния. Тотвселената се прояви с ново творческо качество, неочаквано дори за боговете от най-висш порядък: способността на Тот да претопява карма чрез сродност.
Претопявахме я и продължаваме да я претопяваме
чрез страдание, мъчение, труд; творчеството наймощно я претопява също; саможертвата, милостта,
служенето са Моята най-свещена изява като Кристал в Битието. Ала Аз съм ви говорил, че възкресение чрез сродност, поне доскоро, никой не беше постигал на физическото поле, тъй като собственото
право и страхът от любовта неизбежно заливаха малкото огънчета на надеждата, че архангел, серафим
или дори елохим ще бъде разбран от някоя сродна
душа.
А сега направете чаепитие, за да наслоите “казар” от спирален тип върху течащите токове откъм
вас през портрета и екрана към залата на Първожреца.
От 10,55 до 11,00 часа тримата присъстващи се изправихме пред портрета и телевизора и извършихме споменатото “чаепитие”. В секундата на последната глътка и от
тримата, директното предаване на откриването на конференцията от залата на конгреса в Москва завърши – б.п.)

Архангелите сега имат ново название: “архидеи” – понеже “ангел” е общо понятие за същество
от духовния свят, а те преминаха в божествения.
Старият образ на архангел Михаил като меченосец,
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който мери на везните греховете на хората и ангелите и изтръгва душата от тялото й, за да я заведе
на съд при Бога, е вече архивен. Рьорих, Моят влъхва,
полски гражданин в момента, трябва да нарисува
новия образ на архидей (архидеус) Михаил. При това,
коригирайте: подобно на Авраам и Иисус, той сега не
е Михаил, а Михиúл. Произнасяйте го по възможност
с удължено “и”, с което ще влизате в пряка връзка с
него. А Михаиил в Русия също произнасяйте така.
Само да имат нещастието враговете ми да му сложат крак в момента! Те не знаят що значи препънат
архидеус! Туй би повлякло стотици хиляди трупове
към моргата и общите гробищни ями – понеже няма
да има кой да копае гробове. Въпросът е обаче в това, че архангел може да бъде препънат, ала архидей –
никога. Само Аз си знам колко коства на един архидеус да пожертва абсолютната си младост и красота,
та да добие малко сланинка и плешивина, за да може
да напредне в политиката... Туй не ви е Америка, за
да приемат на престола левент като Линкълн...
Старческото обезобразяване е непременно условие
за приемане в светската йерархия. Сега обаче Коля с
най-решителни мерки ще помогне на Миша с млади,
красиви, вдъхновени лидери в партията; и нещо още
по-важно – с безпартийни. Аз се мъча не по-малко от
духа на Миша, че трябва да се разговаря с разни андроидни бутафории около себе си, а самият той да е
напълно нормален, жив и с монада в недрата. Ако не
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беше този изключителен чар на Горбачов, неговата
усмивка, благородство и интелигентност, скоро светът нямаше да се обърне с изненада към Съюза. С
Миша съвсем не е свършено; о, той тепърва
започва!... Той ще приложи плана на Космоса, борбата
и жертвите на стотиците милиони славяни, и
особено руси, да не отидат напразно.
Тя, Индия, си знае работата! Бог въплъти триста милиона индуси в руски тела в момента – иди, че
им проповядвай атеизъм... Та те получават припадък
от смях още при първата дума на някой проп- или
агит-, прочел някоя и друга брошурка от по петнадесет страници против религията... В Индия пък се намират в момента без изключение всички загинали руснаци от Втората световна война; сталинистите и
чекистите – до един, та да придобият и те малко
мистична и духовна култура, а същевременно да направят абстрактното у индуса в социално, практическо благо. Сега се явяват едни млади индийци, които
съвсем не приличат на индийци. Те ще променят стара Индия и ще свалят Царството Божие на земята. А
сърдечните връзки между съвременна Индия и Русия
не са никаква тайна.
Христос сега казва: през следващите пет месеца Михаил, в сътрудничество с Михаиловите предни постове в Америка и по целия свят, ще помогне
на жадуващите за свобода, демокрация, духовно общуване. Реакция ще има, но тя ще помогне много за
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възвръщането на Светлината на трон. Сам Аз не
планирам детронация на Михаиил, но ако видя, че още
не са го последвали всички, ще се наложи да го съборя
чрез андроидите, та после вълнáта да бъде необратима. Повтарям обаче, няма очертана рязка програма в този план. Обещал съм и ще изпълня: този път
доброто трябва да победи! Аз никак не идеализирам
земния Михаил Горбачов и мога да ви открия някои
негови недостатъци, обаче това не е важно за вас.
Относно белега на челото му Аз ще ви говоря специално, като намерите ясна снимка – неговата форма
е точна прогноза.
А за Лариса ще дам специално послание, което
трябва да стигне до нея с цената на всичко. Тя ще се
разпише с букви от кристално злато в духовната история на Вселената като първата царица, която е
успяла до отпечата официално още в същия век Словото на Бога на една планета и да даде пълна свобода на неговите апостоли да строят обителите на
Новия Изгрев в необятната руска земя! Стегнете се,
очаква ви много работа. Лариса съм подготвял още
от най-древен Египет за настоящата й мисия. Ако
архангелите ставаха в един миг архидеи, то божественото същество Тонанна, живеещо в илухимния
свят, сега осъществи най-невероятното – стана
опора на апостол! Такива нови Еви и Евридики се
очакват на полето на великата борба, понеже архангелите се превръщат в архидеи не чрез страдание, а
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чрез блаженство, само когато едно женско създание
се е осъзнало да не се противопоставя на тяхната
върховна мисия, а да ги подкрепя с любов и преданост
в тяхната мисия безгранично. Бог подарява на Лариса слънчев знак, с което се подпечатва небесният
договор между царството на Елма на небето и царството на Елма на земята. Името на Лариса отразява нейната първа победа на верността още в найдревна Асирия (прочетете името й обратно).
Приемащият осиянието, водач на тролейбус, бързаше
да отиде на работа. Във връзка с това, Елма отговори:

- Ако трябва, ще спра тока, но продължавай. Само още три изречения:
1. Посланици на Братството ще бъдат поканени от полския папа, за да направи сегашното Дело
Божие официално, тъй както някога папата прие Кирил и Методий.
2. Михаил и Лариса ще организират второто
велико покръстване на славяните в Беинсанството и
Елмианството.
3. Живата Школа на Сведенборговата Агарта в
Скандинавия ще празнува посрещане на апостоли от
България, за да даде модел що могат серафими, в съюз с пратеници на Кристалния Човек.
(Информацията се привежда в действие.)
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СОН, СОНОН, СОНОЛОН!
Покръстване, Разпръсване, Възкръсване!
Коментар: по някаква причина, Елма изменя името на съпругата на Горбачов от Раиса в Лариса. Не всички изказвания на
Източника, които приличат на прогнози са такива; или ако са
прогнози, те са условни. Прогнозата с папата не се осъществи във вида, който е съобщен; такава мисия "Лариса" би изпълнила, ако приятелите се бяха постарали личните послания от Елма до Михаил и до нея да им бъдат предадени. В такъв случай, виртуалните "прогнози" са само сугестии, с надеждата да окажат въздействие. Но има и други варианти: ако
някой има мисия, диктувана отвътре, нищо не може да го спре
да я изпълни – не са нужни тогава външни средства и подтици. Защо тогава не ни е известно "Лариса" да е дала път на
точно това, за което се говори в осиянието? Или тя ще бъде
"царица" с такава задача в някое бъдещо прераждане? Но нали
е казано "още в същия век"? Това, че от 1988 г. оглавява благотворителна организация, а от 1997 - „Клуб на Раиса Максимовна“, говори в полза на благородните й стремежи и дейност, но думите на Елма за Словото Божие чрез нея вероятно
са само посаждане на тази семка в душата й за в бъдеще. Също може да важи и за прогнозата във връзка със Скандинавия.

На Раиса с любов
Чуждестранен печат
Последният съветски президент Михаил Горбачов създаде фондация на името на починалата си съпруга. Твърди, че помагайки
на другите, намалява болката от собствената си загуба
По списание Tatler
“Страхувах се, че няма да искам да живея повече”, казва Михаил
Горбачов, спомняйки си травмата от бавната и мъчителна смърт
на съпругата си Раиса. Бившият президент на СССР прави пауза и
поема дълбоко дъх, преди да се опита да разкаже за страстта и
болката в необикновената им любовна връзка, която го поддържа
в стремежа му да промени света.
“Бях напълно съсипан в първите траурни дни. Казвах си: “Животът ми загуби смисъл и не искам да продължавам напред.” Раиса
беше човекът, с когото споделях всичко. И не можех да понеса
мисълта, че тя вече няма да е до мен. Бях рухнал - започва да говори Горбачов и добавя, - това беше любов, истинска любов
между нас. Уникална връзка!”
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Изминали са седем години от времето, когато той е седял до нейното болнично легло, в което ракът бавно я е убивал. Едва наскоро Горбачов започва да овладява мъката си. Никога преди не е
говорил за опустошителната загуба или за флирта с мисълта за
самоубийство.
Двамата са женени цели 45 години и Раиса изиграва решителна
роля той да стане най-великият реформатор на XX век - човекът,
който слага край на комунизма в Русия, помага за свалянето на
Желязната завеса и падането на Берлинската стена. Горбачов е
убеден, че със своята съпруга трябва да подели заслугите за перестройката и гласността.
Когато се влюбва в Раиса като млад и беден съветски селянин
през 1950 г., Михаил Горбачов изобщо не си е представял, че след
повече от половин век шивач от “Савил Роу” ще лети от Лондон
до Москва, за да го издокара с бяла вратовръзка и фрак - дрехи,
които повече прилягат на цар, отколкото на бивш комунистически
лидер, за събитие в нейна памет. “Преди това никога не съм носил дори вечерно сако”, казва през смях Горбачов за своята нова
аристократична премяна. Но преди няколко седмици той облякъл
шития си по поръчка фрак и отишъл на вечеря във фамилната
къща на графовете Ърл Спенсър в Алторп, за да постави началото на Фондацията на Раиса Горбачова. Тази благотворителна
организация, създадена да помага на болни от рак пациенти, особено на деца, както и фондът за изследване на болестта към нея
са последният му затрогващ жест към жената, която е обичал.
Те се женят през 1953 г. при трудни обстоятелства. И двамата са
бедни московски студенти Горбачов дори не може
да купи нови бели обувки
на своята булка
и Раиса взима назаем. Той трябва да понесе и униженията на сталинските бюрократи, които отказват да повярват, че са женени,
въпреки брачното свидетелство. Всяка нощ в 11 часа служителка
звъни по телефона на Раиса в тяхната студентска квартира, за да
й направи забележка, че “в стаята има незаконен посетител”. Но
напук на нежеланата намеса, любовта им расте.
“Първата ни среща беше случайна, като пръст на съдбата. Спомням си много добре как мой състудент влезе в стаята и каза:
“Миша, току-що се запознахме с едно много красиво момиче.
Хайде да идем да я видим в клуба на улица “Стромянка”.” “Какво
толкова - отговорих, - и в университета има хубави момичета...”
Но щом я вижда, остава поразен. Изтърпява сладкото мъчение на
първоначалното ухажване, докато се опитва да впечатли елегантната, приличаща на балерина Раиса, дъщеря на железопътен
работник, момиче с остър и любопитен ум. “Тя беше човек на теориите, философ и аристократ по природа.” В началото Раиса се
колебае за връзката им, тъй като току-що е скъсала с друг. “Не
трябва да се виждаме повече”, казва тя. Той отвръща: “Ще чакам.” “Два дни по-късно разменихме най-съкровените си мисли и
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открихме с почуда и радост всички неща един за друг, които ни
направиха още по-близки.”
Женят се тайно на 25 септември 1953 г. На сватбата не присъстват
дори родителите им. Горбачов е напълно омагьосан. “Можеше да
говоря с друг човек, но винаги гледах да уловя ръката й. Винаги
се държахме за ръце и бяхме страхотни приятели.” Когато Горбачов е на 21 години, Раиса сънува, че двамата са на дъното на
дълбок тъмен кладенец и отчаяно се опитват да излязат. “Ръцете
ни са порязани и болката е ужасна, но накрая все пак се изкатерваме, а някой вика: “Врагове, врагове, зложелатели!” И тръгваме
заедно към хоризонта, към слънцето.”
... В топлата лятна вечер Горбачов се вози в колона от шест коли,
полицейски сирени свирят, както когато минава важна делегация.
Автомобилите си пробиват път през запушения градски трафик
към частна дача за вечеря, давана от Александър Лебедев, енергичния млад руски олигарх, който притежава 31 на сто от “Аерофлот”. Неговото семейство е съорганизатор на вечерята в Алторп и той е сред първите руски новобогаташи, които започват да
дават пари за благотворителност.
В Чеховата гора с борове и бели брези, на около 30 мили от Москва, конвоят спира. Горбачов пъргаво изскача от колата, издокаран с черен костюм и без вратовръзка, с рожденото петно на
главата му толкова разпознаваемо, колкото устните на Мик
Джагър... Бодигардовете му дискретно се нареждат около него,
докато той влиза във вилата на Лебедев. “Новият капитализъм.
Страхотно!” - шегува се Горбачов по време на разходката из
новата къща, която има вътрешен басейн, камини от бял мрамор,
а пирът е като за крале. Наскоро в интервю за “Файненшъл
таймс” той критикува стремглавото увеличаване на броя на
новите милиардери в рубли, настоявайки, че техните богатства
трябва да бъдат споделени с повече обикновени руснаци.
Горбачов се възхищава на златната душ-кабина, след това
любопитства защо в спалнята има две легла с балдахин. Той е
любопитен и ироничен, но не завижда на богатствата на юберкапитализма в някогашния сив комунистически свят. Като млад
баща, Горбачов бил толкова беден, че куфарът служел едновременно за детска количка, креватче и маса...“Не сме гладували, но
средствата ни бяха оскъдни.” Не се ли чувства странно да е членувал в комунистическата партия, а сега да седи сред руските
милиардери? “Винаги ще бъда по-свободен, отколкото са те.”
Точно както някога умело е използвал старите членове на партията, за да докара промяната, сега Горбачов използва готовността
и състоянието на Лебедев, за да осигури по-добри възможности
за болните от рак. Най-близкият западен еквивалент на Лебедев е
милиардерът и медиен магнат Майкъл Блумбърг, кметът на Ню
Йорк. В тениска на Dsquared и джинси Лебедев е млад, ренесансов човек - бивш кандидат за кмет на Москва, депутат, филантроп, реформатор и ключова фигура в новата руска олигархия.
Работил е в руското посолство в Лондон, преди да се впусне в
бизнес кариера. Изключително щедър е. Това, което прави Горбачов особено доволен от новата благотворителност, е че Раиса
почти сама е прокарала идеята за нея в Русия, след като тя не е
била одобрявана или пък е била финансово непосилна в про-
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дължение на десетилетия.
Боно току-що му се е обадил.
Двамата радетели за глобални промени обсъждат новите си кампании. “Ако Боно присъства на учредяването на фондацията на
съпругата ми, двамата ще пеем! Опитайте се да спрете руснак и
ирландец, когато се заемат с нещо...” - казва той. Горбачов е
общителен, внимателен и закачлив. Лесно е да се види защо
Маргарет Тачър се запалва по него след мрачната ера на Брежнев
и предишните съветски лидери. “Най-голямото му качество е
обичта му към хората, всички хора” - смята дъщеря му. Ирина е
кардиолог и ослепителна руса майка на двете внучки на Горбачов
- Анастасия и Ксения. Ирина придружава баща си при повечето му
пътувания и ръководи фондацията в Москва. Двамата се държат
за ръце, шегуват се, закачат се и са очевидно привързани. Той
разказва как наскоро се видял с Тачър и как тя все още много
иска да е на кормилото.
Точно като Тачър, Горбачов се озовава изместен от властта заради партиен заговор. Той е на ваканция в Крим през август 1991
година, когато къщата му е обградена. Става затворник в
собствения си дом и животът на него и на семейството му е
заплашен.
Това не е първият път, когато семейството му е жертва на държавен терор. През 30-те години Сталин праща дядо му в затвора.
Горбачов си спомня разказите на дядо си, как ръцете му са били
пъхнати зад вратата и чупени. Друго отвратително мъчение, на
което го подлагали, било налагането на мокра овча кожа върху
тялото му, с която трябвало да седне върху гореща печка. Дядото
на Раиса също бил арестуван. Той бил екзекутиран. Непоколебимостта на Горбачов да сложи край на тоталитарния режим се
дължи на подобни ужаси от времето на Сталин. Той си спомня
също глада, предизвикан от безразсъдната политика през 40-те,
както и сцените на войната. Като тийнейджър, той видял
подпухнали трупове на войници от Червената армия със счупени
черепи и изгнила плът. Те лежали в калните окопи и ями
непогребани, с изцъклени очи. “Тази гледка ни изгори, беляза
характерите ни и погледа ни към света” - казва Горбачов.
Пучът през 1991 г. не е много по-различен от това, което се
случва на цар Николай и съпругата му Александра. Но докато
през 1917 г. семейството на царя е избито, Горбачов и роднините
му се изправят срещу враговете си и оцеляват. “Казах им съвсем
ясно, че няма да направя каквото искат.” Предателите в КГБ и в
армията настояват Горбачов да се оттегли от поста си. Два военни кораба отрязват всякаква възможност за бягство по море.
Но Горбачов не бяга никъде. Той говори без никаква горчивина за
падането си от власт. Било е плашещо и по кафкиански абсурдно.
Телефоните са отрязани, пази ги въоръжена охрана.
Не смеят да ядат храната, която им дават похитителите,
заради страх от отравяне. Най-лошото е, че са предадени от хора,
на които са се доверявали и които са издигнали.
Горбачов казва на жена си и децата, че никога няма да се
предаде, независимо от последствията. “Разбира се, че се
страхувахме за живота си. Това беше най-ужасното и страшно
време” - спомня си дъщерята Ирина, която била във вилата с
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децата си. Всички били безсилни, когато заговорниците обявили
по държавните телевизия и радио, че Горбачов е негоден да
управлява. По това време Раиса припада от стреса, причинен от
коварството на т.нар. “Извънреден комитет”, който ръководи
пуча. “Мисля, че това отключи болестта й. Така че цената, която
платих за перестройката, е огромна. Загубих жена си!”
В дневника си за този период Раиса пише: “Сграбчи ме усещането
за неизбежна опасност. Какво ще направят? Главата ми пулсираше. Въртеше ми се само една мисъл: трябва да скрием Михаил.
Но къде? Изведнъж, само за няколко секунди, усетих ръката ми
да се вкочанява и отпуска и думите не можеха да излязат от устата ми. Мина ми през ума: “Удар!” Слава Богу, помощта бе наблизо - семейството ми, докторите. Сложиха ме в леглото и ми дадоха лекарство.” Напрежението за нея е огромно. Отнема й цели
две години да се почувства по-добре, но остават много скрити
последствия.
Раиса получава диагнозата рак чак през 1999 г., когато вече е
твърде късно. Тя добре знае пагубната сила на болестта. Веднъж
Раиса посещава болница, където майки я молят на колене да помогне на децата им. “Те плачеха и буквално бяха протегнали ръце
като просякини - спомня си Горбачов. - Това така силно я разтърси, че тя поиска помощ от мен.” Горбачов дава част от премията от своята Нобелова награда за мир, а Раиса дарява хонорара
от книгата си “Надявам се”, за да бъде създаден медицински център в Москва. Това води до отварянето на още 50 центъра из
цяла Русия. Фондацията на нейно име е завършекът на това начинание.
Последните дни на Раиса са най-мъчителните, които Горбачов е
преживял някога. “След първия преглед лекарите ми казаха, че
може да е рак. Отидох при нея и тя ме погледна много изпитателно в очите - знаеше, че винаги съм й казвал истината. Продължаваше да ме гледа и ме попита: “Е, какво е? Ще умра ли?
Умирам ли?” Казах й: “ Какви ги говориш? Лекарите още не са открили какво ти е. Казват, че кръвта ти е зле, но не са сигурни, и
утре летим за Германия, където докторите ще ни кажат.”
Започва отчаяна битка за живота й. “Опитахме всичко. Президентът Клинтън и канцлерът Кол предложиха помощ. Сестрата на
Раиса има същата кръвна група и нейни стволови клетки щяха да
й бъдат присадени. Но Раиса издъхна два дни преди това да
стане.” В последните й дни Михаил отива при нея по обед и остава до полунощ, докато тя заспи. “Преживявахме отново живота
си, случките, и тя черпеше сила от това. Попитах я:
“Помниш ли първия път,
когато те целунах?”
Горбачов се усмихва, когато си спомня нейния закачлив отговор.
“Тя каза: “Не”, а аз й отговорих: “Значи не си много сериозна по
отношение на нашата семейна история, щом не помниш такива
основни моменти...” Ние възродихме много спомени от времето
ни заедно и аз виждах колко е важно за нея да се увери, че е
имала прекрасен живот. Никога не загубих вяра и надежда - тя
също не го направи. И когато лекарите ми казаха, че положението
е толкова тежко, че мозъкът є започва да отказва, а сърцето да се
предава, аз ги помолих да направят нещо. Казах им: “Направете
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повече от това, на което сте способни!” В ранната сутрин на 20
септември, в 2,57 ч., Раиса почина. Само четири дни преди нашата
46-годишнина от сватбата.”
“Двамата говорехме, когато тя загуби съзнание. Лекарите се опитаха да я стабилизират с апарат за изкуствено дишане, но без успех. Времето намалява малко болката, но в онези първи дни беше
нетърпимо. Мислех си, че съдбата е ужасно несправедлива към
мен. Не можех да разбера защо трябваше да стане така. Болката
намаля през последните две години, но все още усещам присъствието й, особено когато вляза в нейния кабинет в дачата ми.”
Раиса е все още в мислите му денем и нощем, дори и в сънищата:
“Чувам телефона да звъни, вдигам го и тя ми казва: “Здравей.”
“Ти ли си?” – питам - и точно тогава се събуждам.”
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=152&aid=3962

29.VІ.124(1988)г.
София - Изгрев

САМИЯТ АЗ ПОЕМАМ ЗАДАЧАТА

14,10ч.
Във връзка с поставените от Елма задачи в осиянието
от 21.ІІ.1988г., един от приятелите се обръща към холизатора с молба последният да влезе във връзка, за да се иска отговор на някои въпроси. Забележително е, че предния и същия
този ден (29 юни) холизаторът по един удивителен начин бива освобождаван от служебните си задължения поради необхо-
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димостта да протича в тези дни информация. И в двата дни
машината, на която холизаторът работи, е в ремонт, и то
след като месечният му план е преизпълнен, така че за него
това е необходима почивка, през която да влиза във връзка,
без да понася финансови загуби. По времето на контакта, извършващ се в местоработата на приемащия, наоколо работят много хора и един от тях се приближава и сяда наблизо,
но бива отстранен чрез молитва.
- Указания за задачата през лятото?

- Атмосферата на планетата изисква да ускорите изпълнението на задачата. Обявявам тази задача за открита. Не определям точна дата, ала ще
присъствам, особено след като сте Ме предупредили, че сте готови, през всички съботи и недели от
предстоящото новолуние нататък. Когато се съчетаете правилно и пълно и сте сигурни, че ще можете да отидете някоя събота и неделя, съобщете Ми,
за да приветствам не само като фон, но и като Първодвигател. Изкарайте съвсем бързо копия от това
осияние, понеже има шанс да се съгласят поне две
същества за двойката на Шестото езеро – да бъдат
в течение на задачите. Щом като се уговорите – почвайте. В случай на провал, т.е. непълна комплектност, просто не тръгвайте или си идете на екскурзия свободно. Настоявам за неделята, въпреки повечето туристи, понеже само Уран и Слънцето са в състояние да оживят това действо. Прегледайте ефемеридите, ако искате да изберете най-подходящата
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неделя, макар че Аз мога да ви я кажа отсега, но не
правя това за да бъдете свободни и по причина на
празнините в деветорката. Заживейте с мисълта,
че това сега е най-спешната ви задача, а в случай, че
не успеете до съборните дни (19 – 25 август), приложете резервния вариант на първото езеро, именно в
този върхов интервал. Помислете и за дублиране на
двойките и “самотника”, та в случай на пречки, веднага да замените. Ако някои са пушачи, да не пушат
поне по време на изпълнение на задачата. Това е основното; ако има въпроси - задайте .
- Критерии за разпознаване на двойката сродни души?

- Самият Аз поемем задачата. Има един съвсем
последен вариант – на Шестото езеро да отиде самичка сестра, която отговаря напълно на Венериния
принцип, и да усети сродната си душа по вътрешен
път. На такава бих дал особен начин да направи контакт с любимия се през вековете, когато ще изпълнява задачата. Но за да се оживи действото, в такъв
случай ще се наложи сестрата от Шестото езеро и
братът от Мусала още същата неделя да се срещнат на някое самотно място на Рила, макар и в ниското, и да постоят прегърнати и безмълвни известно време. Понеже инак няма как да протекат токовете. Ако не посоча класическа или потенциална двойка
на Шестото езеро, потърсете само сестра.
С това приключих.
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30.VІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ПАК ЗАСЕКРЕТЯВАНЕ НА
РАБОТАТА

Оцветител “мистик-хамелеон”...

16,55ч.

Секретността сега става абсолютно задължителна! Въпреки положителните качества на вашия
стар и нов приятел, оставете у него впечатлението, че работата е абсолютно прекратена, понеже
той е под наблюдение и не е изключено да му наложат да говори дори и това, което не би искал да говори. В такъв случай той трябва да знае, че не се извършва никакво разпространение. По същата причи-
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на и скрийте веднага всички материали, като намерите за през този месец някое съвсем неутрално и
неизвестно място за работа. Въпреки че сте

под

Моя плътна закрила, дисхармоничните между най-добрите приятели създават пропуквания, през които
може да се вмъкнат вражески сили.
За Мен даването на кармичен урок е по-важно
дори от разпространение на Словото, тъй като
тези уроци са за назидание – да си помислите и да се
изправите, за да не се случи същото, когато ви се
даде свобода и възможност за работа с много повече
хора и материали.
Работата във В. може да продължи, но при самото писане не трябва да има никакви свидетели, за
да може после материалите да се разпръснат изведнъж на много различни места.. Повтарям: този месец
е месец на изпитание. В него може да се свърши много работа, но в пълна и дълбока изолация.
Ще си помисля дали да не подложа на ревизия и
безпрепятственото заминаване на вашия общ приятел. И това не зависи от никой друг, а от самия него. В зависимост от това, доколко той правилно ще
прецени кое от информацията да остави на приятелите и кое - лично за него.
Желателно е да се видим час по-скоро в този
състав, защото имам да ви казвам важни работи. Давам ви среща утре на местото, колкото може по-рано след 8 часа. С това не казвам, че не му гласувам
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доверие, но казвам, че все още има какво да учите.
Например, цялото послание за техническата база на
Братството, за работата по теория на полето, невидимите летящи обекти от поле и пр. не е адресирано само до определени личности, въпреки че
там назначавам йерофант на техническата база. Аз
винаги работя паралелно с много същества, така че,
като се изключат конкретните имена и коригират
датите (бе даден код за камуфлажни дати - б.п.), информацията трябва да стигне до всички, защото тя е предназначена за всеки, който може да се почувства такъв йерофант.
Фактически, лични остават само формулите и
най-конкретните задачи. Аз съм, Който имам особена връзка с него и си разрешавам да подсказвам на
изпита, поради което трябва да кажете час по-скоро
на вашия приятел тези последни думи, за да не би,
дори и от най-добро желание, да затрудни по някакъв
начин мисията си в момента.
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2.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ТОМА
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ГЛАВА І
9,00 – 10,00ч.

1 Това съм аз, Тома невярвалий. Тома, който стана найвярващият от всички невярващи и най-невярващ от всички
вярващи.
2 Относно описанието в
Свещеното Писание, а именно
как съм се съмнявал във възкресението на Христа, та ми
разрешил да пипна раните Му,
трябва сега да кажа, че туй е
само една алегория.
3 Аз, още като Го видях, се
засрамих толкова, че нямаше
нужда да се приближавам и да
протягам пръст към раните
Му, ала простите вярващи са
раздули случая, та така стигна и в книгите до посетнешните християни.
4 Поклон пред Оня, Който ни предаде тайната на
възкресението! Тази тайна някои апостоли знаят, а
някои се преобразиха още тогава.
5 Учителят никога не възкръсва самичък.
6 По-малки възкресения стават с още неколцина
ученици, но възкресения приживе - т.е., пълна
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промяна на облика, душата и
тялото им.
7 Тия, които възкръсват
така, минават вече свободно
в по-горните царства на Отца; а ония, които не възкръсват приживе, са от оглашените, които само приказват,
ала още имат някаква собственост.
8 Притчата

за

богатия

няма сила само за този отделен случай, ами е притча –
врата за всички ония, които
са последвали Христос.
9 Богатство не са само
пари и скъпоценности, къщи и
дрехи, земя и роби.
10 Богатство, казва Учителят, е всяко нещо, с което се ограждаме, та на него да разчитаме.
11 Той стоеше една сутрин пред синагогата в
Смирна. И приближи се един жених, па му рече:
“Праведнико, сложи ръка на благослов, та да опазя
невестата си от ухищенията на лукавия.”12 А Господ
го

погледна

продължително

и

му

рече:

”Рабе

плътски, ти сестра си за робиня ли имаш, та я
държиш под ключ, чуждо око да не се радва на
хубостта й?
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13 Този, който посегне на
свободата на брат или сестра, се праща в студеното
царство на Сатаната след
тленната смърт!
14 Богатство, прочее, не се
счита само товарът на камилите или ковчежетата в скришните ви стаи, а богатство
нечестиво е всяко притежаване на човек, подобно притежаването на осел или ослица.”
15 А женихът тогава рече
на Учителя: ”Ти, Пророче, говориш странни работи. Още
преди отца ни Авраама е
казано: “Съпругата е кост от
костта на Адама и тя трябва да му се подчинява с
подчинение безропотно”.
16 Тъй, както говориш Ти, излиза, че съпругата на
праведния трябва да се покорява на други господари,
а аз съм платил за нея три товара сребро и двадесет делви с тънки благовония!”
17 Ала Исус нещо не рече, а се обърна към учениците си и народа, па сложи ковчежето на Юда на
земята и рече: ”Прочее, минете всички, па си вземете колкото има жълтици и сребърници.
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18 Ти, уд адов, дето си купил толкова скъпо сестра си
от Господа, ела, та си напълни пръстите и очите с богатства. Купувам ти стоката!”
19 И като се приближи женихът, онемя, онемяха и другите. Юдиното ковчеже се
пълнеше с блестящи монети,
колкото и да вземаха от него
прииждащите.
20 На жениха пяна му излезе
от устата.
21 Той почна да граби и
трупа

в

дрехите

си,

па

крещеше като някой бесноват
на двамата си роби да тичат в къщи за камили с
кошове.
22 Та като натрупа се сребро и злато колкото
един човешки бой и дотърчаха войници под командата на един стотник, братовчед на жениха, оградиха купа и обнажиха мечове.
23 Тълпата растеше и всички викаха, ала Учителят се възкачи на едно сикло, та да не Го смачкат, и
възвиси глас над всички, та млъкнаха.
24

“Стига ли ти откупа, женихо?” -

“Притурù

още, сега се отвори благодатта на небето за мене,

3034

Необятното говори – книга 11

та щом искаш оная смахната,
нека я продам с придатък.”
25 Тогава Исус рече нещо на
въздуха пред себе си и купът
се удвои, та стана до три човешки боя на височина. Войниците наоколо изпопадаха от
неочакваното уголемяване.
26 В туй време почнаха да
викат: “Направете път на камилите!” И други римски войници

проправиха

път

през

тълпата.
27 Рече тогава Исус: ”Не
пипайте среброто и златото,
понеже огън небесен ще ви
пояде! Бъди честен, женихо, и
Ми доведи първом невестата.”
28 Ала алчникът не Го слушаше, а разбута грубо
войниците и посегна да грабне направо с коша, колкото може повече пари.
29 Вик на страх и изумление се изтръгна от пришълците на стъгдата, понеже кошът се подпали и
пламна по-ослепително от самото сребро и злато.
30 Тогава женихът се отдръпна с обгорени ръце и,
пълзейки в нозете на Учителя, зарида с голям глас:
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31 “Снеми, снеми, снеми, Ти,
Който имаш сила, бремето на
алчността от душата ми!
32 Снеми тая черна кожа от
ръцете ми и ми върни здравите ръце!
33 Аз вярвам в Тебе, Исусе,
Който си Христос, Син Божий,
пратен да ни съдиш и благославяш.”
34 Ала Учителят стоеше
строг над всички и не помръдваше.
35 “Докарайте невестата
му” – викнаха някои от тълпата.
36

Тогава,

разтреперан,

женихът, през виковете си от болка, нареди на
слугите си да доведат неговата несретна невеста.
37 Не след дълго, те се върнаха, като я водеха за
верига.
38 Господарю, дай ключ, откъртихме стената от
оня край, ала откъм ръцете й веригите не можем
отключи.”
39 “Рабе нещастний, що си сторил на тая
неволница, та си я вързал с верига? Що ти е
направила? Къде е да я види баща й и майка й, като
си я купил толкоз на сметка?”
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40

“Ама тя не искаше да

прислужва на трапезата ми и
се държеше като бесновата,
не искаше да я натиря в брачното ложе!”
41 “Нещастний, не знаеш
ли, че това е дева, ангел Божий, който не бива да пристъпва в ложе на смъртник? Прочее, напусни веригите, сестро
небесна - и нека бъде волята
на Отца Ми над тебе!”
42 Тозчас веригите паднаха
от ръцете й и тя плачешком
се хвърли под сиклата, дето
стоеше

възправен

Господ,

викайки: ”Господи, аз вече ще
слушам, няма вече да правя своето си, а онова, което
Отец иска от мене!”
43 Тълпата се беше отдръпнала, поразена и
удивена от случилото се, а сам Учителят слезе от
сиклата, наобиколен от апостолите, поведе за ръка
Анна, а тя просия с всичката си небесна хубост пред
всичките, понеже намери отново Баща си.
44 Тая Анна остана сред нас още дълго, ала се
помина в същия час, когато разпнаха Съвършения.
45 За тия души, които Господ откупва от
техните

господари, Учителят специално

ми е
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говорил, понеже ме назначи за
съдия на познанието и наставник на мъдреците.
46 Тая Анна, рече по-сетне
Той, бе ангел от девите на небето, та се криеше от лицето на всички, понеже не искаше да я “осквернят”.
47 Ти си свидетел обаче как
я сквернеше женихът й насила
в нейната килия, а пускаше и
богатите пияници да я сквернят...
48 Не ще отмине чашата
на гнева Божий нито ангел,
нито божество даже, ако от
боязън, инат или горделивост
не се подчинява на гласа на Отца в сърцето да се
обменя с ближните, а се подчинява на гласа на
Сатаната - студен и недостъпен, и високомерен да
бъде.
49 “А що стана с жениха й, Господи? – попитах го
аз насълзен. Оправиха ли се ръцете му или останаха
изгорени до кост?”
50 “Той Ме нарече “Иисус”, повярвал, че Аз съм
Христос, Син на Бога Живаго, и с това ръцете му
станаха нови. Амрон продаде всичките си имоти,
раздаде на бедните половината, а другата половина
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вложи в полза на Братството.
51 Отиде после, па се покая, та навлече козеница. Амрон и до днес се моли в една
пещера, близо до Синах, за опрощение на греховете си, та
Аз често го посещавам и му
говоря.
52 Безпътник на плътта
следва да поживее до триста
и повече години по пещери и
пустини, а пък ангелите на
прекалената

самовлюбеност

следва още по-дълго да се отзиждат от тъмницата си и
тръгнат

помежду

сираци,

бедни и жадуващи. Те никога
няма да се върнат при Мене, ако не послужат на
мнозина със служба старателна и премилостива,
служба богоугодна, соединителна.
53 Соединяваш ли си с ближния в името на Бога,
ти си вече творец, а не само ангел,
54 ала и не разрешавай на ближния си да те обвърже с коноп или злато, а пътя си напред продължавай!”

ГЛАВА ІІ
14,43 – 16,18ч.

1 Цялото праведно Царство Христово праща
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синовете си на огнено кръщение по земя като тази, ала
има и такива, които са определени да бъдат Синове на
Познанието.
2 Такъв съм и аз, Тома онзи, който разделя, разграничава, тънко различава цветовете и нещата.
3 Будно е моето съзнание, аз рядко спя.
4 Ясно съзнание малцина имат за този свят. Ала
един от следовниците на Небесния отговаря тъкмо за
познанието
тънки

на

неща

малките
на

и

земята.

Верният в малкото е верен в многото. Христос на
мен го каза, а за познанието на малките неща Той
отделяше повече внимание, отколкото говореше за
Небесното Царство.
5 Ето тия дванадесет, които бяхме около Него,
отговаряха за различни неща в Братството - ту за
греховете и тяхното изкупуване, ту за вярата, ту за
осияването свише.
6 Пък на мен Учителят ми подари най-малкото
– Христовото учение за природата и нейните
поделения, сили и прочие. Ризницата на природата
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например - онуй, което е оградата на естеството, - ми
я показа Господ като светящо обкръжение от нещо самодвижещо се около всяко
ангелско и природно създание.
7 Сега пращат насам и
натам посланици да проповядват Словото на Учителя,
ала мен Той ме остави в сянка, понеже отвори зрение на
очите ми вътрешно, с което
виждам повече малкото, отколкото голямото.
8 Просеното зърно на вярата не е нищо в сравнение с
малкото познание, понеже пред него вярата е както
Голиат пред Давид.
9 Праведните души се спасяват чрез вяра и пребивават в сините небеса на най-горните светове.
10 Ала смирените деца на Отца са отдавна
спасени и те нямат друго блаженство, освен познанието на малките неща.
11 Тъй говори веднъж Господ Христос, събрал ни
на празника Пасха, като разгръщаше красната Си
мантия: “Истина, истина ви казвам. Всяка нишка от
тази мантия е една пътека към Отца, а колко
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трудно се тъкат нишките!
Тъй и Божественото Царство представлява седем такива мантии, една в друга загърнати, и сияние силно със
седемте краски на Завета Господен излиза от всяка мантия.
12 Тия, които са верни на
Царството Божие, Аз ги наричам “тъкачи”; но преди да са
били тъкачи, те берат. Берачите още по-малки са от
тъкачите, понеже повече се
навеждат, а колкото по-малък
си в Царството на Мамона,
толкова по-голям си в широкото Царство Небесно.
13 Берачите са първите приятели на познанието, понеже отбират това, което не го яде нито ръжда, нито молци го ядат.
14 Небесните Истини, Правди, Небесни Блаженственици са големите работи, на които апостолът
е този, що зидарите отхвърлиха от ъгъла на къщата - Симона.
15 Ала Аз реч ви говоря сега за мантията на
Бога,

на

съсловие.

която

берачите

са

Първото славно
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16 Самотни сте още вие,
берачи на светлите гледки и
наблюдения!
17 Аз ви говоря постоянно ловци да станете на хора,
ала тук са рибарите по съдба и призвание; но и златар
имам Аз помежду вас, и от
него

ще

нията

тръгнат

на

поколе-

златарите,

на

берачите, предачите и тъкачите.
18 Първо, най-първо от
всичко е окото ти да отбира
най-хубавото от подвижните
пазарища

и

стъгди

на

човешкото царство.
19 Потопява ли се окото ви в лошото, грозното, нечистото,
20 вие не сте берачи, а сте плътоядци с очи;
радва ли се сърцето ви на развала, прах, кал, крамола
и прочее – не сте синове на Отца, а сте още деца на
Лукавия.
21 Живееше един нищ под дверите на храма, та
просеше милостиня от вярващите, когато излизаха
от проповед.
22 Ала приказките за него говореха, че е много
особен и не взима всеки асарий и всяка друга дребна
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монета, а една бута обратно,
та даже я хвърля на земята,
па приема само лъскавите и
новите.
23 Прочее, дойде при него първосвещеникът на синагогата и му връчи цял сребърник, ала вехт и замътен.
24 Той си беше прехвърлил сребърниците предварително и още вътре в синагогата отдели най-калпавия за
нищия.
25 Поклони се лицемерно
на последния, па му подхвърли
парата, а онзи я вдигна от
земята,

па

я

замери

по

първосвещеника.
26 Тоя фарисей се обхвана от бесове и повика
слугите от храма да напъдят просека надалече,
викайки: ”Нечестивецо, не ти ли е достатъчно, че
сам първосвещеникът те дарява със сребърник?”
27 А оня му отговори: ”Фарисеино, лицемерецо,
аз не искам милостиня от тебе, нито от ехидните в
тоя храм, нито пробвам кой ще ми даде повече, ала
Господ ме прати тук на стража, да видя Славата Му
у бедните и позора на света у богатите.
28 Запомни, митаре, от род митарски, който
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навлече хитон на първосвещеник: не е многото в много
пари, което прави душата да
се провре в Царството Божие,
а малкото от малкия асарий,
но да избереш от двата поновия.”
29 Тъй са и берачите от
Царството Божие.
30

Те

събират

само

онова, което е съвършено на
Земята,

за

да

се

всичко

останало,

събере
което

притежават, ведно с Отца
им, горе на Небето.
31 Берач събира с око, но
с ръка не пипа, щото ръката
осквернява

онуй,

що

окото

е

отбрало

като

Божествено.
Тъкачите пипат, ала те са следващите по
пътя на малкото познание, което води през тясната
врата, по тесния път към Отца ми.
Предачът, отбрал само първокласен памук или
вълна, се нарича още “първомислител” – работник на
нивата Божия и в дома Господен, който търпеливо
премисля всичко, що е отбрал с очите си, та го предé дълги дни и години с тънкото вретено на ума си.
Берачът още не е напълно Христов, понеже още
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позволява

да

се

отклонява

мисълта му от едно поле на
друго, от едно пазарище на
друго, от един памукопродавач
- на друг.
Ала предачът влиза вече
в тайния път на Отца ми,
понеже неговата мисъл не се
отклонява.
Истина,

истина

ви

казвам: предачът се намира
още по-горе от берача и по
вяра в Небето, понеже не се
бои да прекъсне преденето,
когато викачи и стотници се
мъчат

да

го

прекъснат.

Предачите - туй са на Небето
мислителите, а на Земята – писари и книжовници.
Предачът преде на вретеното, а писарят
наприда Слово търпеливо, буква по буква...”
Като рéче Иисус това, пазачът на онуй книжно
хранилище, пред което Учителят ни говореше, се
усъмни дали е добре заключил и се помоли Господу да
се прекъсне за малко, та да иде да провери.
Пламна тогава Иисус от негодувание и се
измени обикновено кроткия вид на лицето Му: “Сине
човешки, що мислиш - че Небето няма власт да пише
със собственото писмо всичко онуй, което пишат и
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не пишат човеци и ангели?!
Спокоен бъди - и прочее,
ето ти ключа от хранилището, що беше отключено от
пет часа насам, ала никой
досега не е влизал.”
И пазачът на хранилището се чудеше заедно с другите как може тоя човек да
отключва и заключва врати
посред бял ден отвъд главните порти, които и сега са
заключени, та да му дава сега
за нея ключ от вътрешните
врати,

след

като

ключът

стои на ключарна халка и
пазачът

никога

не

го

е

снемал.
И поведе ни тогава Учителят към пазарището
на тъкачите, и сред подвикванията, продължи да
разправя.
“По-горен е тъкачът от предача в Царството
Божие, понеже одеждата се тъче нашироко, а
преденето проследява само една мисъл.
Сноването на различни мисли и мъдрости,
втъкаването на нишката на твоята мисъл посред
нишките на мислите на другите – това се нарича
вече широта Божия, та затова тъкачът никога не е
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намусен и не се сърди, когато
му прекъснат тъкането.
Тъкачът знае коя мисъл
след коя мисъл следва, а Отец
го учи как да преплита в съзвучие и съответствие противоположните мисли и мислите, които са на кръст.
Предачът будува да не
се прекъсне нишката и затуй
се удължава носът му, както
носът на Сина Божий, но и на
фарисеите;
будува

да

ала
не

тъкачът

се

прекъсва

съчетаването на нишките в
платното

на

мъдростта

человеческа и божествена.
Тъкачи имаше още в Египет, ала те тъкат и до
ден днешен познания за човешкото Царство, ала за
милост и жертва още никой досега не е тъкал.
Слушайте, слушайте, оглашени и вярващи! На
тънко вретено прилича умът на праведника; и на
стан от ароматно дърво е подобен умът на
апостола. Ала има и още по-горни – кроячите, които
са мъдреците на Царството Божие.
И там има закон връз закон на познанието,
когато не трябва да режеш, преди да си мерил до
седем пъти.
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Туй, кроячите, са вече
Небесните ученици на Речта и
Словото, които до седем пъти
премислят, преди да отрежат
някоя дума, та да я кажат на
ближния.
Кроячът

има

око,

по-

остро и от това на предача,
понеже се отправя нощем с
очите на кроячите в самото
Царство на Новия Йерусалим,
че да вземе мерки за кроежа на
цялото Царство Небесно..
Тъкачите още не могат
да

пътуват

с

колесници

Небесни, понеже се разлива
нашироко

мисълта

им

и

мислят за много неща едновременно

- и това е

тяхната служба на Царството.
Ала кроячите съм ги виждал да летят на
небесни колесници по безчетните домове на Отца
ми, разпръснати като бисери нощем по синагогата
тъмна небесна!
А има още и шивачи, па и по-горни от тях, за
които Учителят ми е говорил, та съм ги виждал как
шият плътта на живините земни и небесни, тъй
както се шият дрехи от опитните майстори по
палатите на първенците.
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Още много неща ме научи
Този, Който ми възложи това
тънко бреме на плещите – да
се съсредоточавам с око и с
мисъл в малкото, за да позная
плана на голямото.
Още ме научи Той, с едно
духване как да променя медника на сребърник, а сребърника
или пиринча или свинеца - с
най-чисто злато.
Даде ми Господ Словата,
с които да превръщам дървени
въглища в диаманти и пръчката

от

-

плет

в

жива

лозница.
Като
това,

научи

ме

на

всичките

ми

даде

тайни

всичко

думи

на

болестите, с които Небесният прогонва бесове и
вдига несретници от постели.
Та когато възкръсна, самият аз не повярвах в
началото, че Онзи, Който възкресяваше мъртви, сега
не може да си излекува собствените си

рани от

разпятието.
Сега пишат някои, че не съм бил повярвал във
възкресението Христово...
Не, повярвах, познах Го веднага - и трепет
Божий ме разтресе от радост и щастие; ала не
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можах да разбера що е язва
Христова и защо Учителят се
явява на народа с кървящи рани от гвоздеите.
Прочее, как се превърнах
от Тома в по-горен служител
на Царството, понеже разбрах що значи рана Христова
и колко повече струва тя от
езика на чудесата и от цялата Мъдрост Небесна, ще ви
разкажа по-сетне.
(Евангелие на Тома ще се довърши след изпита и осъзнаването на
едного, когато върне осиянията,
които сега не иска да върне. Елма
нарече един от приятелите “Тома”,
считайки го за една от проекциите
на този велик апостол – б.п.)
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3.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ОТРИЦАНИЕ И УТВЪРЖДЕНИЕ
С ГЛАВА У БЪЛГАРИТЕ

Стоян Венев – “Шоп”

16,30 – 17,30ч.

Българите не са единствени, но са най-силни в
това клатене на главата. Посоката “горе-долу” свързва с умствения свят, а “ настрани” – с астралния.
Туй ще рече, че за българите онуй, което казват
другите народи не е умно, а на чувствата им не
вярват пък никак. По-дълбоко, това е свързано с прокарването на токовете. Ако целият свят на петата
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раса дава път на менталните енергии и сили със
своето утвърждение, то българинът от край време
утвърждава емоционалното, а интелектуалното го
заприщва. От туй има две важни следствия. Отрицателното е, че се удебелява черепът на българина
отгоре, а се стънява отстрани, понеже дебела глава от ум и разум не разбира... Положителното от
туй движение на главата у българина е здравият череп, с който троши канони, династии и епохи. Цялата тая работа има отношение към науката за духовните подлези и надлези. Там, дето чужденецът ще
мине направо, българинът ще мине настрани; там,
дето чужденецът ще спре, българинът ще му намери
колаят, пътечката.
А сега - за минералното тяло.
Макар и остатък от вакхически времена, когато нисшият астрал на Родопа почва да разширява
черепите и телата на коренното население поради
хоризонталните си токове, туй отрицание има и
един положителен ефект – способността да се опънеш дори и на евридическото начало, когато то е
откъснато от орфическото. Туй лунно население на
Балканите от чисто брахицефален тип, което тлъстее и кокалее на ширина, не поиска, нито можа да последва долихоцефалното братство на Агарта от
върховете и платата на Рила, където вилнееше Евридика.
Целият Запад, с връх испанската антропомор-
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фия, стеснява черепа, особено в скулите. А скулите
трябва да имат една широчина. Изтокът поначало
дава духовната ширина на скулите, ала туй, специфичното, което отклони долихоцефалите на Агарта
от плана на първоучителя Орфей, беше същото онуй
отрицание, което опропасти и Родопа. Евридика и
Родопа не искаха по никакъв начин да се срещнат и
обменят опит. А Родопа беше божество – алохим, както вече знаете. Херувимът Евридика се опълчи на
един алохим, от което не последва нищо добро. Следствие на този древен конфликт е превъртането на
егоцентралните токове на една фаза от 90 градуса,
с което се измени и клатенето на главата при отрицание и утвърждение. Туй, което е по линия на сърцето на Родопа, българите трябва още дълго да го
утвърждават, понеже някога го отрекоха, а ония от
канибалското племе на Родопа се налага още дълго
да отрицават онуй, което им поднасяха тогавашните противници на Орфей от старозаветна Агарта.
Туй е сложно и трябва да го поясня. Адептите
и съзерцателите от етерна Агарта, които отрекоха пътя на Oрфей, който бе път на синтез, сега въплъщавам в телата на простите българи, които
дебелеят в трикатни къщи, возят се на собствени
катафалки на колела и се тъпчат вечер с месища
пред телевизорите. На тия /бивши/ окултни кукувици
и религиозни скумрии Господ сега се присмива, като
ги вижда как грухтят и се охранват, забравили
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небесните възторзи.
Казал съм ви, че напоследък физиогномиката се
изменя коренно и че трябва да си ясновидец, за да
прозреш през една съвършена форма коренното плътско говедо; и в един хамалин, брашнар или касапин –
въплътен съзерцател от Хималаите. С туй сменяне
на ролите и атрибутите Аз не само давам уроци, но
и се стремя да коригирам нарушеното равновесие.
Вие имате една приятелка, която бе съвършено
изпосталял будистки монах от най-крайните, а сега
е пищна “секс бомба” и полудя от непонятното несъответствие на духовните й идеали със сегашната
й печална съдба на постоянно ухажвана и насилвана
от най-елементарни мъже. В приказките и фантазиите си тя е все още будист, и то чистокръвен, с
всичката пропаганда на брахмачария, а в поведението си е парцал, подхвърлен от съдбата на поругание.
Бог не е жесток, но вашата духовна или плътска жестокост, трябва да се срещне със своето отрицание, за да види какво сте причинявали на другите. С една дума, превъртяната фаза на отрицанието и утвърждението с глава у българите се дължи
на онова грехопадение, но и служи едновременно на
карма да приковава духовете на крайностите към
разпятието на тяхната противоположност, за да не
стават повече катаклизми на земята, отколкото е
поносимо. При все това, орфическите школи създадо-
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ха изкуството на съвременна Европа и нейния найфин мистицизъм; богомилите разпалиха гностицизма, а днешна божествена България пробужда света
за подвиг отново чрез въоръжението на превъртяната фаза, от което и млякото /киселото/ става само
при вас, на Балканите.
Въпреки че това “объркване” в главоклатенето
стана по-късно, и то като плод на ганьовската простотия, то е мистичен израз на кръста с квадриална
фаза, необходим за покълването на минералното тяло на Балканите. Яснозрящите от високите полета
виждат едновременно не само милионите аборти,
смърт и раждания, но и този специфичен акт на отрицание, който ежесекундно се извършва от хиляди и
хиляди български глави вертикално. С това те казват “не” на петата раса, която е вертикална, и “да” –
на шестата раса, която е хоризонтална. Ето как
Бог превръща всяко астрално падение в будическо възкресение; и всяко умствено отклонение – в атмично
подвижничество!
Ония от вас, които усвояват западните езици
и култура и могат да движат главата си според случая, са подходящ мост между петата и шестата раса и Аз им препоръчвам да запазят и двата кръста.
Същите дълбоки основания мога да изтъкна и при
различните видове кръстене на религиозните християни, при ритуалните им жестове от най-различно
естество, в зависимост от епохата и националнос-
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тта. Този, който не е приключил с инволюцията, може да си виси надолу с главата колкото иска. Онзи,
който е станал вече християнин, престава да бъде
растение. Ала има и поздрави и традиции, които отменям по целесъобразност. Така отмених през последните години от Школата поздрава на Братството,
макар и даден от самия Мен по-преди, понеже се превърна в механична и лицемерна сектанщина.
Та питайте още, ако ви стиска...
- Има ли значение посоката, от която се започва
движението с главата?

- Разбира се, че има не само значение, а и сила.
Проследете, че българинът утвърждава първо надясно и почти няма случай да започне някой наляво. А
туй ще рече, че още сте си сметкаджии в чувствата
и малцина правят това от разумност. Почнете ли
наляво, но съзнателно, у които не си е дадено по рождение, ще коригирате една ваша лоша черта – да се
съгласявате с умисъл. Ще се върнете към детето,
което се съгласява от добро сърце, от наивност.
Пък някой да отрича първо нагоре с главата,
туй е изключително рядко. Туй ще рече: “Ти не се съобразяваш с идеалното”. А българинът е практик,
материалист. Като отрича, казва: “Реалист бъди,
не ме будалкай”. А туй можете да употребявате съзнателно, за да издигнете поне малко кундалини на
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българина с акта на отрицание, който му е отръки
на българина – като на камилата гърбицата... Щото
съгласяването в него е рядка работа. Съгласява се,
само ако трябва да се оплюе някой... Та и туй използвайте съзнателно – т.е. от ляво на дясно, та да
мръдне сърцето ви поне с половин милиметър надясно.
Ала много по-важно от клатенето на главата е
самата мисъл и думите. Научи ли се българинът да
не отрицава, той ще повдига планини. Отрицаването само в едно е важно: да не тръгнеш по пътя на
бесовете. “Дакането” пък е цяла трагедия, когато се
съгласяваш със същите тия бесове.
Помнете, че искам да ви говоря какво въведох в
подсъзнанието и свръхсъзнанието на човечеството
с нашия поздрав с ръката. Туй не е само символ, но
оръжие. По същия начин ще ви поясня всяко движение
в паневритмията и всяка фигура в пентаграма.
Ако хитлеристите не изнасяха толкова стремително ръката си напред и не образуваха с нея полуквадратура, руснаците и славяните щяха да видят
много по-голям зор. Ала туй е тема за цяла книга –
как се тълкуват жестовете и мимиките на народите.
- Как се тълкува козируването?...

- Козируването означава, че си готов да отрежеш оная част от главата си, която се простира над
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опънатите пръсти. Всъщност, тия резки движения
на черната ложа не са само символ и ритуал, а действително отсичане на биотоковете на главния
мозък от тия на малкия мозък. Те, пръстите,
излъчват остри лъчи надалече.
(Поначало «козируване» идва от «козирка». Козирката,
сама по себе си, е важен и очевиден символ – затъмняване на
Истината и Любовта, за да се вижда по-ясно «реалната»
земна цел. Свързано е и с плюсовете и минусите на Козирога.
В едната си фаза Козирогът е безотказният и перфектен
служител, който изпълнява всякакви заповеди, но другият
Козирог може да се опъне и на монарха така, че да си даде и
живота, но да не се подчини. Това е диалектика).

Полуквадрата или понякога квадрата, образуван
от пръстите към главата, върши същата работа,
както и нацисткото “Хайл”.
А строевата маршировка се практикува за затъпяване на мозъка от ударите върху него. Остригването на войниците няма само отрицателно значение и Аз остригах милиони послушници в света, с
единствената цел да се върнат на земята и да станат последователи. Понеже вие, с дългите коси,
нещо много бърже почвате да ставате учители или
да не признавате побратим над себе си...
Всичко на своето място е.
Ако вие знаехте що сила изхвърча нахалост в
пространството, като си режете ноктите с желез-
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ни ножици, щяхте да си ги оставите да растат като
на непраните факири или като на хищните птици.
Ученикът на зрящите школи си пили ноктите със
специален камък, с което хем не отрязва лъчите, хем
принажда минерално лъчене.
- А с пемза може ли?

- Пемзата не става – много е хлъзгава. Найпростото е да вземете шмиргел от някоя работилница, понеже са от елмазени частици. Общо взето,
да не е стомана.
Бръсненето е същата история. Стоманата не
е цвете. Тя е по-лоша от желязото, понеже съдържа
и въглерод.
Сега, като питате, отговарям ви още неща и
за оплешивяването – бръсненето има много пряка
връзка с него. Жените бръснат ли се? Като режеш
корените, къде ще се дянат клоните? Затуй ония от
вас, които много искат да останат цивилизовани,
нека се спасяват чрез продължително дъвчене на
храната. Туй извлича основни енергии, които ви спасяват търбуха от тлъстините. Вие сега дъвчете по
два-три пъти – и хайде у торбата... А оная торба почивен ден няма ли? Като се умори да мели камъни, тя
казва “майната му” и почва да блъска мъртвата
енергия в мастните депа.
Оплешивяването, прочее, се дължи на слабото
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дъвчене, на бръсненето, на плъшите занимания вътре в помещенията, слънце където не влиза. Освен
туй, се дължи и на суетност – суетността на мъжа
да одобрят неговите постижения. Малкият мозък
наистина секретира някои предпазващи косъма течности; ала туй, че там косата му остава, е понеже
вкъщи той си прави каквото си иска, а в службата –
каквото не иска...
Само тщеславието не е – има и други причини.
Те са творчески, понеже оплешивяват поголовно и
много светии. Ала туй е друга тема, много по-сложна, и с нея ще се занимавам при желание.
- Вредно ли е скубането на веждите у жените?

- Фатално при жените най-вече е скубането на
веждите, понеже се свършва с контакта с умствения
свят. От суетност и нужда от грозота, те се лишават от антени към причинното поле, поради което причинно-следственото мислене у безвеждите кокони се нарушава не за години, а за векове. Някои не
от суетност, а понеже не искат да ги познаят, че са
лъжкини – понеже веждите на лъжците се познават
от пет километра. А мъжките Гани не разбират, че
орловите вежди са признак, че имат връзка с атмичното тяло. Може да са грубияни, ала постигат върховете на духовната воля.
Сега, защо военните си слагат паница и се
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стрижат до паницата? – Понеже те не трябва да
имат личен живот. У плешивците с коси отзад е точно обратното – те на службата са манекени, колкото и успешно да имитират заинтересованост, но
си уреждат домашния, семеен бит.
Сега – за мустаците. Противни са ви, нали?
Потрепервате като видите мустакат... Познавам
само 308 мустакати в историята на човечеството,
които са изпълнявали колективна воля от бяло естество. Всички останали са представители на колективната воля и власт чрез насилие. При всички
останали случаи, мустаците без брада оповестяват
за валидни и изпълняват само човешки закони, пренебрегвайки и малтретирайки природните. Испанските мустачки на “коцетата” се отличават с непочтеност в личните отношения, а много буйните
мустаци настрани са необходими на войводите, за да
съберат в едно народната воля, която е сила пак на
човешкия колектив. Особени са козите бради на “телците”. У източните народи брадите им растат само надолу - отстрани са голи. Същото го виждате в
Египет, но у египтяните туй е продължение на брадичката, поради слабата лична воля на “раците”; те
затуй строиха и пирамидите. В козята брадичка силата не е в насилието, а в стоманеното присъствие
чрез дух. Или това е прословутата астрална сила
на астралната жена, която управлява чрез избор на
обкръжение, а не чрез поголовно налагане на физиче-
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ска сила. Напротив, немските бакенбарди без брада
на брадичката, с ония квадратни лица и челюсти, не
се съобразяват с никакви приближени и газят през
трупове към целта си, понеже са уверени, като всички шизофреници, че са единствени и сами. Козята
брада е по-хитра и се стреми към поддръжка от
приближени. Затуй и ориенталските и монголоидните владетели се задържат по цял век на престола, а
германите търкулват глави много често и създават разпокъсани царства и държави.
Но - да завършим с тази смешна... космология.
3.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

АПОСТОЛИ И ЕПОХИ

18,40ч.
- Защо Тома е близнак?
(Отговаря духът на самият апостол Тома):
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- Аз съм близнак по плът, ала това не е най-същественото, макар и израз на духовното. Самият факт, че отговарям за познанието на тази земя, ме прави близнак по дух. Така че Учителят не случайно се е спрял на апостоли-овчари,
апостоли-земеделци, апостоли-рибари… Апостол-близнак означава не само познание, но и общуване. Близнаците са юнаците на братството, а Христос ми възложи и тая задача - да
организирам обществото през вековете.

Тук вече продължава Елма:

- Филип само отчасти работи с конкретното
познание, понеже е от клона на мъдреците – съчетават небесното със земното познание. Само че за Филипа ще ви говоря друг път. Предпочитам да имате в
ръце Евангелието и да тълкувам според конкретните текстове, според пророци и апостоли. А за Филип
- по-нататък, понеже му възлагам особена мисия, и
тя е свързана с неговата бъдеща мисия във Филаделфия (тук не е ясно дали в случая става дума за Русия или за
американския град с това име).

Посланието Ми към Лаодокия – една от Христовите църкви в миналото - се отнася за цялата Лаодокийска Школа през вековете, а сега - за цяла Америка. Ако вземете Евангелието, ще видите там и
трéската за злато, и начина, по който американците
трябва да я преодолеят, за да станат основа на седмата раса.
- Дали шестата раса не е свързана с Филаделфийската
църква, а петата – със Сардийската?
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- Сардия е краят на петата и началото на шестата раса, понеже “църквите” са входни врати. Туй
значи “църква” – “входна врата”. Значи, че (Сарди и Филаделфия) са врати от петата към шестата, и от

шестата - към седмата. Но Сардийската сега наистина е Братството в Сердика (София), и то ще мине
в един синтез между руснаци и американци; а Лаодокийската очаква светящата раса.

Коментар: Ръкописният оригинал на това осияние е
генерално сгрешен, по причини, които трудно могат да се
обяснят. Затова той никога не трябва да се има предвид. Защо е станало това – неизвестно. Някои приятели, имащи достъп до архивите, ще забележат тази разлика и с право ще
питат: “Защо тук е изменено?” Че настоящият текст
(19.5.2009 г., 22:38:30) е координиран с Елма и лично редактиран от Него, оставяме на вярата на приятелите. Всички знаят, че едно и също осияние, продиктувано първоначално от
Него, в различни времена се променя и допълня пак от Него, но
всеки вариант си остава верен за себе си – Слово е. В сегашния случай обаче има нещо, което би могло да ни разтревожи:
възможно ли е оригинал да бъде грешен? – Възможно е, има
такива случаи, открили сме две или три сгрешени думи. Тогава Елма пробва дали е будно съзнанието ни - като всеки добър
Учител – и допуска съзнателна грешка; или дава дезинформация по други причини. Знаем го като принцип, имаме и два-три
идентифицирани такива случая, за които Той е дал обширни
обяснения.
Но в случая с “Апостоли и епохи” има и друга възможна
причина - разсейването на приемащия поради смъртна преумора. Има и други осияния от Елма, приети при такива обсто-
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ятелства (например, на волана на тролея, при най-гъсто и
тежко градско движение). Но ние сме сигурни, че и тогава
Словото е автентично. Има обаче един случай, когато Елма
прекъсва диктуването и критикува единатора, че се опитва
да води мисълта Му, както се дърпа с въже добитък… Мислехме, че това е един-единствен случай, но сега допускаме, че
такова нещо може да е станало и с ръкописа на това осияние.
То е диктувано на приятел и е с неговия почерк, но преумората на п. може да си е казала думата. Целият проблем е, че в
него Филаделфийската църква от Евангелието се свързва с
Америка, а не с Русия и славянството. Във всички останали
осияния на тази тема, Филаделфийската църква и епоха се
свързва с Русия по принцип и Русия в 21 век, а Лаодокийската –
с Америка въобще и Америка още по-късно. Тази грешка тук е
коригирана и в настоящия текст съответствията са верни.
В някои пунктове те съвпадат с трактовките на Рудолф
Щайнер и Влад Пашов (Щайнер идентифицира “Сардийската
Църква” от Евангелието с някакво духовно движение днес в
Средиземноморския и Черноморския район, а Влад Пашов твърди, че това е Братството на Учителя в България през 20
век.)
Тук може да се допълни, че ап.Филип от Новия Завет, според думи на Елма, се преражда като Питагор и Рудолф Щайнер, а днес е в България. Дали е изцяло той или е една от неговите проекции, това е друг въпрос. Днес великите духове се
раждат в много тела. Както казваме и друг път, идентифицирането на някои приятели и познати с велики личности в миналото, което виждаме и в Новото Слово след 1972 г., няма
нищо общо с обикновената мания на тази тема. Приемаме
абсолютната истинност на всичко, което ни диктува Елма.
Това е логично и по друга причина: Учителят Беинса Дуно до
1945г. постоянно говори, че сега в света, особено в славянс-
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твото и в България, са се родили и се раждат в плът всички
велики пророци, апостоли и гении на всички векове, поради
приключването на една голяма прецесийна епоха (“Скончанието на Века”). Нещо повече – раждат се като хора и хиляди висши същества, които идват, заедно с напредналите човеци, да
помогнат на този процес и на преминаването ни в Шестата
Раса, в новата Вселена. Скромността е първооснова, но трябва да разбираме този процес и да се оглеждаме – “индиговите деца” са неоспоримо доказателство (б.п.)

Св.ап. Филип
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6.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ЩЕ ПРЕКРОИ
КАРТАТА НА ЗЕМЯТА!

Сега всичко зависи от вкуса и избора на Новата Ева и Новата
Евридика, за да слязат нови същества на Земята

Предварителни думи:
Елма и последователите Му абсолютно не приемат
нечисти мисли по отношение на инициативи като тази, за
която става дума по-долу. Всеки е взел участие със свещено
чувство и доброволно, всяка двойка и без това е била интимна
и преди, някои и досега са семейни и имат деца. Когато става
дума за приближаване на Мъжа и Жената, за обмяна на
енергии или зачеване на поколение с монада, Божественото
препоръчва най-чисти места в планините. То разкрива найподходящото космично време за това. Останалите хора се
удоволстват и размножават в най-ниски астрални, битови и
кармични условия и нямат никакъв друг критерий, освен
принизения вкус, “тръпката” и съображенията. Това, което си
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мислят за “любов”, не прекроява светове и вселени.
Ето какво каза Елма:
10,45ч.

- Досегашният състав е крайно подходящ, при
условие, че всички приемат мисията с голяма вяра и
вдъхновение и че подсигурят присъствието си със
сто процента сигурност. В случай, че се явят още
кандидати, задачата ще се удвои по сила, но само
при положение, че се намерят още четири двойки, а
не по-малко – иначе ще се получи дебаланс. Човекът
при Окото трябва да е сам. Той може да има дубльор,
но само ако е възпрепятстван, а не да са двама на
разстояние, както може при двойките. (Тук мисълта на
Диктуващия иска доизясняване или допълване, понеже бе
казал, че близостта при двойките в случая е решаваща – б.п.)

Най-могъщо ще протекат токовете, ако двойките са без дрехи, с изключение на тая на Шестото
езеро, която е свободна – или както другите, или Розата в розова дреха, а Небесният в синя дреха – ако
не изцяло, поне с част от дрехата. По възможност,
останалите участници да дойдат с бели дрехи. Любимата на Шестото езеро - изцяло в розово или с
розова горница и бяла пола или обратно (не може с
панталон); а Любимият – или изцяло в светлосини,
или светлосиня риза и бял панталон (може и къси панталони и др.). Възможно е и дори желателно, момичето да е с розов бански или розово бельо, а момчето
- със синьо.

3069

Необятното говори – книга 11

Не давам никакви конкретни формули за извършване на тайнството. Единственото нещо, което
се изисква, е абсолютната вътрешна свобода, пълната спонтанност и всеотдайност на Всемира и един
другиму. Независимо от това, дали сте единствените сродни души или сте сродни в някаква степен, в
тази свещена нощ призовете в сърцето си Любовта
и я отдайте един другиму и на Бога с безусловна сила, нежност и внимание. Едно само не допускайте –
прозаични разговори и реплики. Препоръчвам тайнството на пълното мълчание – да говорят само душите, сърцата, ръцете, телата. Няма нищо непозволено в безграничието от ласки между души и тела (или
от разстояние, ако така стоят нещата при влюбените на Шестото езеро). С този първи акт на колективната бяла любовна магия, открехвам първата
страница на Неоорфическия път или, по-точно, синтеза на Орфическия, Евридическия и Родопиния култ.
И, все пак, има неща желателни – само по вдъхновение. Задължително или желателно е Самият при
най-високото езеро да бъде в постоянна молитва;
желателно е “чаровната двойка” при най-дълбокото
езеро да пее в най-блажените си почивки от любовното тайнство Моите песни, посветени на Любовта,
по възможност на два гласа, но тихо. Двойките при
Необгледното езеро дори могат да си позволят да си
носят транзистор, но по-добре касетофон, като слушат само класическа и романтична музика. Разбира
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се, могат и да си пеят по свобода както наши песни,
така и всичко в класически и романтически стил.
Двойката при Янтарното езеро обаче е желателно
да пее или да слуша музика в предкласически стил –
Бах, Вивалди или Моцарт, - същевременно пак по вътрешна свобода. В свободното си време и особено
след изгрев слънце е желателно да прочетете някоя
от най-силните класически беседи, а също и материали от типа на “Осияния за радостта”, “Осияние за
Любовта” и т.н.

“Високопланински любими”

Под чистота, целомъдрие, девственост и аскетизъм разбирам не съдържанието, което е вложило в
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тях черната ложа през вековете, а единствено готовността да откликвате спонтанно на импулса за
Любовта, независимо от абсурдността на обстоятелствата понякога или от конкретните съображения. В този смисъл, напълно одобрявам избора на Н.
по вътрешен усет. Самотникът на най-високото
езеро да бъде именно Т., тъй като той действително е Самотник – както по сърце, така и по тяло.
Имаше друг възможен вариант – той да бъде на Шестото езеро със своя сродна душа, а Аскетът да бъде
Д. или Х. или трето лице, но засега останете с тази
постановка. (Буквите тук са кодирани, по определени съображения – б.п.)

В резултат на Първото истинско Орфическо
действо в историята на вашата земя – в случай, че
не отсъства никой и двойките преживеят любовното самоотдаване без никаква вътрешна съпротива,
– токовете на космическите водопади, които се
очакват на тези две дати, ще отидат до още стотици и хиляди самотници и обичащи се двойки по целия свят, които също ще усетят импулса и ще се
отдадат на Празника. Това е гаранция, че през 1990
година ще се положат основите на Европейската
федерация и че мирът ще тръгне по Земята.
От този малък и немалък опит ще разберете,
че спонтанността и всеотдайността без вътрешен
компромис с вкуса на сърцето и без умисъл за постигане на материални и социални придобивки е най-сил-
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ното оръжие на Новия Орфически клас – оръжие, което ще прекрои картата на Земята.
В началото споменах за децата, които могат
да се родят в резултат на вярата ви във вашите
собствени сърца през тази свещена нощ. Тези деца,
ако реша да дойдат, няма да бъдат от обикновена
човешка йерархия и Аз лично ще им дам имената. Те
ще притежават необикновена красота, няма да боледуват никога и ще донесат на родителите си радост
и неочаквани блага, а на Човечеството – повей от
културата на космическите народи. В случай, че има
пропуск, не ще разреша физическото слизане на такива същества, но при всички случаи ще се извърши и
вселяване на пришълци в душите на някои от вас.
Така приключвам.
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12-13.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ТРЯБВА МИ СТРАДАНИЕТО ТИ, А НЕ
ТАЛАНТИТЕ ТИ
ЖЛО / Тойонус

Хосе Ривера – Мъченичеството на св.Себастиян

Това осияние е било предназначено от п. за пълно замраазяване, но Елма казал, че не разрешава. Трябвало и то да
стигне до хората. Даже насочва п. към картина, където има почти пълно подобие на светеца с единатора.
12.VІІ / 23,47ч. - 13.VІІ / 01,30ч.
Преди известно време, точно когато излизах с тролея
си, една кола спря точно пред депото, където работя, и излязоха трима души – двамата в съвършено нови работнически
дрехи. Другият посочи право към мене, двамата ме погледнаха и запитаха: "Това ли е пичлемето?" – "Това е" – отговори
шефът им. Те ме огледаха нагло и насмешливо и чух единият
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да казва: "Тоя е много лесен...".
Не искам сега да цитирам тук случаи от моя “Дневник
на тролийбусния шофьор” – над 150 машинописни страници, в
които се описват корупцията, ужасите и геноцида в софийския градски транспорт. Там се разказва и за два случая, когато колега и колежка се оплакаха от някои шефове - викнаха
журналисти - и на другия ден и на двамата предното колело
на всяка от колите им тръгна самичко пред тях... Аз пък бях
дал този свой дневник не другаде, а в “Работническо дело”
члез братовчедка ми Стефана Билдирева... Главният казал, че
от това нещо не може да бъде публикувана нито буквичка.
От този ден нататък заваля градушка от неприятности. Както на всяко българско място, където съм работил –
от хамалството и миньорството - до Съюза на писателите,
издателствата, БАН и министерството на Людмила Живкова. Сценарият е един и същ.
Скарах се с ортака на новата машина, с когото до този
ден се разбирахме идеално. Държи се като жена, крещи и ме
прави виновен за неща, за които нямам вина. Казал е на един
колега за мене: “Ще го тормозя, докато сам се откаже!” - но
защо не ми каже в очите, че не ме иска ортак, а прави това
подло, по женски? После почнаха да ми дават най-скапаните
машини, опасни не само за моя живот. Преди седмица, при
внезапна техническа неизправност по вина на гаража и дежурния механик, едва не убих с тролея себе си и много хора).
Не ми дават повече от една почивка в месеца; работя по 1012-14 часа. Затова, че повече от година нямам нито едно отсъствие и закъснение и че съм със символична заплата, ограбван най-безсъвестно от феодални закони и робовладелски
порядки, не се посвениха да ми дадат само 12 дни годишен отпуск, от полагаемите ми се 30 за две години.
В личния живот – същото. Абсолютна липса на разбиране, доброта, топлина – пълна самотия. Много добри духовни
приятели, но ... няма къде да спя, освен в някой изоставен
тролей в работата ми, и то по 2-3 часа в денонощието.
Ето и тази вечер. Обаждам се на една добра приятелка,
която наскоро ме покани, и първия път прекарах добре там,
дори се навечерях като хората и можах да поспя на тишина.
Защо тази вечер тя ми каза “ела”, а като отидох с последни
сили, ми каза да си вървя?... Не бяхме се карали - тъкмо
обратното, чудесно съм се държал с нея. Дали не ù е дигнал и
на нея телефон някой, за да се продължи тормоза?...Върнах се
много късно, трябва да ставам пак в 3 без 15, а сега е след
полунощ. Горе и долу пак се веселят и дънят касетофоните
до разтрисане на къщата. Има къде да отида, но там домакинята заключва стаите (веднъж и мен заключи отвън), а и
няма никаква надежда да я видя с блуза без лекета или да
върне дълговете си – не на мен, а там, където трябва. Няма
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надежда да продаде всичко, което притежава, и да остане абсолютно бедна, на издръжка на Провидението. Само при това
условие някои могат да останат при някого – богати хора с
имоти, мнения, страхове, роднини, душевен студ и много приказки не вършат работа.
Наистина, силите и способността да се издържи са на
приключване. Пак остри болки в сърцето, виене на свят, усещане на силно желание да си отида завинаги от този свят и най-лошото - прокрадване на мисъл, че Провидение няма, че
Бог спи или няма понятие от логика и милост, след като оставя създанията си в такива нелепи условия. Контра-отговорът е, разбира се: “Изпичане при екстремални трудности”;
“Изграждане на характер”, “Изработване на търпение”, “Саможертва от милост към по-слабите” - и пр., и пр., и пр.
Добре, но всичко това оправдано ли е, след като се срива вече видимо личността, здравето, младостта? След като
белезите на рухването и отчаянието са повече от очевидни?
Ето – още крещят и думкат пияниците в махалата, а
сръбската кръчмарски музика до сриване на квартала въобще
не трогва милиционерите след 12,30 през нощта – сигурно и
те я обичат?...
Да бъде лишен човек от всичко, всичко, всичко най-насъщно и най-вече, от сън – това не е ли по-ужасно от затвор,
лудница и инквизиция? Плащам ли си за нещо - или е друга причината?...
Източникът ненадейно се включва и продължава мисълта ми:

“ ... а отгоре на всичко, на онзи балкон лае куче,
а на горния етаж също са си взели кутре, което по
цяла нощ скимти и топурка ... – нали това искаше да
допълниш още?"...
Сега слушай:
Казал съм някъде, че Ми трябва твоето страдание, а не способностите ти. Христовите проводници сега са за оплакване повече от всякога! Назиданието, което трябва да получат несъзнателните
човешки души, трябва да бъде нагледно. Казал съм,
че всичко се хроникира на кино в живота – без из-
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ключение! Морето от азове носи на първо място егоизъм – мисъл за собственото удоволствие и сигурност. Там е изключена мисълта, какво е нужно на
другия.
Съжалявам, но няма друг начин засега, освен живи съюзници на Бога да помагат във Великата актьорска игра. Нечовешките, най-ужасни страдания,
през които минавате, владеят тази огромна мощ,
наистина да се превръщат в покъртително средство за въздействие за ония, които са ви ги причинявали. Шпионинът, който ви лъже най-безсъвестно, за
да извлече информация и материали; окаяните отрепки от противоположния пол, които издевателстват над вас, проституирайки или вампиреейки чрез
студ или подлост или обвинения; началници и колеги,
които ви крадат пладнешки – всичките до един някога се поставят в същите обстоятелства! И когато
запитат “защо?” – пуска им се пиесата... Малцина
могат да повярват, че това са наистина техните
образи от последния им живот. Ала има специална
методика, за да се уверят: гласът не се изменя много през вековете. Като си чуят гласа – познават се...
Ти не си виновен – не изплащаш никаква лична
карма, освен с майка си. Ясно е обаче, че най-интересното ще го кажа друг път, понеже ти се вие свят
безбожно, а трябва да ставаш след не повече от час
и половина. Трябва обаче да опънеш ремъците с
последни сили и – ако потрябва – да паднеш под ко-

3077

Необятното говори – книга 11

лелата...
Когато още един Моцарт си отиде от нечовешко страдание и лишение, белким се трогнат някои,
та да направят нещо за Словото и носителите Му...
(Редактирано за последен път 21 години по-късно, след
много тежко психическо и физическо натоварване и премала
от преумора. Жилищният проблем обаче е решен стабилно:
таванче от пет кв. Метра с прозорче като в затвор... Има
даже и тоалетна, в която не дават да се пуска водата.)
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13.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ОТГОВОР ЗА АСТМАТА
ЖЛО / Лорàлна

Световно движение “Безплатни прегръдки”
(между непознати хора)
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19,10ч.

“Су, Су, Су” – това е духовната формула, която трябва
да произнася, ако (Л.) иска да се
съпротиви на етерните плазмодии, предизвикващи асмоидното
й страдание. Планински екскурзии над 2000 метра – поне веднъж е седмицата, ако иска да се
излекува.
Но гръдните заболявания
до едно са белег на открито
серафимно тяло, а серафимното тяло обикновено боледува и
жадува за преизобилна любов,
каквато вие на Земята не обменяте по най-различни религиозни и светски причини. Туй
нещо, астмата, представлява
присъствие на етерни духо-ве–
мъчители, така наречени-те
“вадидушници”,

пращащи

хората на бедната ви планета в гробищата, поради невъзможността за полиграл-на
обмяна.
- Що е “полигрална” обмяна?

3080

Необятното говори – книга 11

- Обмените биват полиграмни, полигрални и полистeлни. Ще ви дам подробни разяснения, когато стигнете до въпроса за значението на аспектите.
Нуждата, която трябва да
имате в Новия Път по отношение на етерните енергии, се
нарича “нужда от разнообразие
при обуването с най-различни
сродни души и тела”. Това не е
пропаганда на разврата, а основно правило на божествената обмяна, според което свободните граждани на Вселената
не живеят постоянно с едни и
същи хора в една и съща къща,
а има дни, в които периодично
гостуват на различни места –
не само денем, но и през нощта.
Трябва да има обмяна на аурните течения с най-различни хора, а туй е невъзможно при сегашния ви морал. Също, от огромно значение е начинът на
хранене. Тук не само вегетарианство се иска, но и пълно суро-
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воядство. Особено са полезни
плодовите сокове, с връх лимоновия сок.
Абсолютно задължително
при астматичните и астмоидните заболявания е тичането
за здраве – но не по градските
улици и паркове, а нагоре и
надолу по планината, особено
сред борови гори. Трябва обаче
да се наблегне върху идеотерапията, профилактиката и катарзиса.
Словото на Бога слиза
не само като поток от сведения, а като пречистваща сила, променяща понятията и
представите във вашето мислене.
Побързайте да направите
опит да й дадете от новите и
класическите

беседи,

които

преизобилно съм давал и давам.
Това ще изиграе огромна роля
за оздравяването на Лорална,
но и ще я подмлади изумително. Ще разшири сърцето й и ще
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я направи още по-одухотворена
и силна в живота.
21.5.2009 г. 17:52:39
Толстой, Достоевски, Чехов и
още много писатели, психолози и
лекари през всички векове правят директна връзка между белодробните
заболявания и липсата на любов.
Става дума за “изобилна и пълна любов” и “изобилен и пълен живот”. Така
наречените любими и близки не могат да ни доставят това. То всички
болести, престъпления, самоубийства и нещастия се дължат общо
взето на това, обаче белите дробове реагират най-чувствително.
Вероятно самият Шилер и самият Бетовен не са си представяли
как ще изглежда на практика най-великото им произведение “Ода за
Радостта”, с поантата ù “Прегърнете се, милиони!”
Тук става дума да се прегръщат непознати, драги приятели!
Теорията за “непознатостта” и зомбирането ни да обичаме само близки
и познати е най-главното оръжие на
интервентите – така те завземат
за хиляди години нещастните планети като нашата и генерират гробищата по вселената. От многовековен опит всички знаем, че досегашните опити на човечеството за прегръдки хич не са били щастливи и
безплатни – особено “законните”...
Всички си спомняме прекрасния
филм на Ричард Къртис “Винаги любов” (Love actually, 2003г.) - апотеоз
на нуждата от любов. Тя е по-голяма, отколкото нуждата от въздуха.
И наистина, без любов човек първо
престава да диша нормално и тръгва към гробищата, а с любов е точно
обратното. Помним колко гениално
режисьорът и операторът увен-
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чават тази идея във финала на филма:
документални
епизоди
със
скрита камера с обичащи се хора,
които се прегръщат – особено при
посрещане по гарите и летищата.
Първо цели-ят екран се разделя на
два сектора, после на 4, 8, 16, 32 – до
безброй... Просто трогващо до сълзи!
С тази разлика, че дори и в този
филм все пак става дума за любов
към предпо-четени, близки, познати,
а във Веч-ния Свят и Новата Вселена
нещата не стоят само така.
Безсмъртието и вечната младост и
щастие
имат
много
помощни
източници.
Именно в този дух, днес се
случи още едно интересно "съвпадение", както биха го нарекли скептиците. За нас обаче “съвпаденията” са
стотици и хиляди и те не спират
нито за ден. Случката преди малко е
поредният акт на Вечното и Будно
Присъствие. Тия неща са редовни,
особено при работа със Словото. В
случая, минути преди отварянето на
настящото осияние за астмата, по
интернет изпращат едно документално филмче със заглавие “Безплатни прегръдки”. Вижда се стройно
и хубаво момче, което носи вдигнат
плакат с този надпис. Минувачите го
гледат с усмивка и почват да ходят
назад от удивление, а някои непознати направо идват и му се хвърлят на
врата – естествено, повече момичета.Той не отблъсква никого. Носи
резервни плакати със същия надпис и
веднага ги раздава на желаещите.
Така по улиците на един голям западен град тръгват и други пионери
на божествената любов – и хората
щастливо им се откликват. Жаждата на човешката душа за неограничена и спонтанна обич няма да изчезне никога! Може да видите това в:
RJdd4

http://www.youtube.com/watch?v=vr3x_R
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Ако човек влезе в интернет и напише на английски “free
hugs” (безплатни прегръдки), търсейки изображения, към днешна дата - 21 Май 2009 г. – за 1/10 от секундата ще излязят
над 7 милиона снимки! Оказва се, че заради хрумването на едно момче, това се е взривило като ядрена експлозия по цял
свят и в момента хората в много страни са луди от щастие.
Прави силно впечатление, че момичетата са преобладаващи!
Това ли е «слабосилната» душа на жената, която била много
по-долу от мъжа по еволюция и нямала никакви шансове да се
издигне до висините на Духа, понеже не била създадена от
Бога? (Твърдение на един съвременен руски проповедник)...
Ето един програмен плакат на въпросното ново световно движение, над който пише: “Подари някому една безплатна
прегръдка!”

Отдолу се изяснява целта на това движение:

“За световно обединение и изцеление”
В резултат на тази новина, на нас ни се прииска да запитаме Елма какво ще каже за това ново движение. Той отговори, но каза да не се записва. Смисълът беше, че това е
най-страшният удар върху Черната ложа в историята на земното човечество и че то става причина горе да вземат
решение планетата ни да не се унищожава...
По всичко личи, че вече се е родило новото поколение от
безсмъртни и възвишени същества, предимно момичета и
млади жени, за което Словото пророкува още от началото на
20 век. Това са въплътени богове, богини и ангели, както и на-
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преднали човешки същества, отдавна завършили своята земна еволюция. Те са дошли да ни спасят. Всичко останало, което не може да прегръща без замисляне, отпада като скраб и
остава за претопяване или възпитаване при много по-трудни
условия в Старата вселена. Разбира се, замисляне е нужно,
обаче пред човекободобните без монада, а не пред хората с
искра Божия.
В осиянието има три термина, известни само на познаващите “Канон на математическата аспектология”. Елма
обещава да ги тълкува във връзка с видовете любов: “Обме-

ните биват полиграмни, полигрални и полистeлни”.

Това е голяма тема, която рядко се изучава на земята – повече се разглежда в Школата нощем на Небето. Тук може да се
каже, че аспектите (централните ъгли), произтичащи от
правилните многоъгълници, имат отношение към така наречената “илухимна” любов – любовта към сродната душа и семейството, към собствената йерархия. Производните от централните ъгли на тъповърхите преплетени многоъгълници
се свързват с алохимната любов (любовта към всички и обмяната с всички), а тези от островърхите преплетени многоъгълници или звезди са израз на елохимите - богоравните божества и хора, които могат и едното, и другото, без това да е
противоречие за тях. В публикувания вариант на КМА в Русия
през 1995г., два от термините са разменени (-гралите и -стелите), което в бъдеще трябва да се поправи.

Страници от статията “Канон математической аспектологии”
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13.VІІ124(1988)г.
София - Изгрев

МИКОЗИ И ЕЛОХИМНОСТ
ЖЛО / Д

Ритъмът на елохимите
20,00ч.

Относно гъбичките се препоръчва упорита борба първо срещу самия себе си, после срещу обсебителите; и, накрая, срещу резултата от разпиляването
– пробива в астралното тяло, който пропуска духовете на микозите. Аз не препоръчвам гризеофулвина,
понеже той удря често в черния дроб. Ако приложите
самолечение, правú накисване в гореща вода всяка вечер, изрязване и изпиляване на ноктите, колкото се
може по-често и война с йоденото лекарство или подобно силно средство; пчелният клей е подходящ в
случая. Ала никакво отпускане – борбата трае пет
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месеца без прекъсване. Препоръчвам тактиката на
неритмичното прилагане на няколко различни силнодействащи тинктури и пасти. Приложи също ефекта на удара при пълнолуние, т.е. точно при пълнолуние да се изпилят основно ноктите и ги намажи отново изобилно. При три поредни новолуния, без да изоставяш постоянните процедури от същото естество, излекуването е сигурно.

Възможно е и моментално изчезване на микози и
екземи, на брадавици, пъпки, бемки и пр., ако човек
вземе твърдо решение да не прави компромиси при
общуване с непълноценни същества и да следва неотклонно само една линия на поставена висока цел. В
случай, че успее да проведе този курс поне 3 месеца,
резултатът няма да закъснее; но може и веднага,
ако решението му е толкова силно, че гаранцията
предварително покрива не само 3 месеца или 3 години, а целия живот от сега нататък.
Поначало серафимното поле отваря душата за
любовта, саможертвата, мистичното единение с духа и душата на други същества, ала с това отваря и
вратите за обсебители. Ако искате да се развивате
хармонично, трябва да работите върху мюонното
тяло, с което се отличават всички велики майстори,
виртуози, специалисти. То се превръща в минерално
под въздействие на най-тежките страдания, а и - ако
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човек е съзнателен - на многочасова и многогодишна
работа само в едно направление, за постигане на пълно съвършенство в овладяването на някакъв обект
от материален характер, свързан с умението на ръцете.
Трябва да се посветите на Словото и Делото с
такъв устрем, с какъвто се отличават Майсторите
на Човечеството. Мюонното тяло не знае компромиси от социално естество, а серафимното пък не
знае компромиси от материално естество. Първите
се отдават на жаждата за съвършенство в някаква
тясна област, а вторите – на жаждата за обмяна на
любов.
Възлюбените на Елма – съществата с пробудено елохимно тяло – се отдават на единия или другия
импулс свободно, без те да са в противоречие. Които
са въплътени на планетно ниво, те просто си разпределят времето: време за работа над себе си и
над поверения им органен свят (инструментариум) и време за отдаване на нуждите на други същества,
според техните представи за щастие. Този, който
не смесва тези две времена, е елохим, понеже няма
разделение на съзнанието в него. Когато работи на
нùвата си, той не допуска абсолютно никакво отклонение на мисълта, чувството и волята си поради съчувствие, милост или състрадание; ала отдаде ли се
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на втория поток, с първата работа е приключено в
съзнанието - той е изцяло майка, грижовно крило,
самоотдайна сила на Битието! Останалите същества се самоотдават, но страдат, че нещо тяхно се
губи в момента; работят, ала мисълта им не е в работата, а извън работното време.

Един елохим на земята: Алберт Швайцер (1875-1965)
(велик лечител, музикант, органист и проповедник)

Сега на теб казвам: ако решиш да разпространиш Новото и Класическото Слово във Франция, на
равнището на съвременната компютърна и печатна
техника, а също и с красиви ръкописни шрифтове, ти
ще постигнеш първата степен на мюонна кристализация. Като резултат, ще ти се даде виртуозно владеене на любим музикален инструмент. Това може да
стане още в туй прераждане (сам почувствай кой е
този твой инструмент). Въобще, Аз виждам илухимността при тебе в тия две фази – работа над Словото и музика. Особеното при тебе е, че милостта
по серафимна и илухимна линия ще се прояви като
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музикална терапия на душите. То ще дойде не по линия на мюонното къртовско усилие, а като резултат
с работа със Словото – там трябва да бъдеш "мюонист"!
(Привежда се в изпълнение)

АМИН !
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20.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

СЪЕДИНЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЩАТИ
“При условие, че се работи с
вяра по Моите указания - не само
за разпространение на Словото,
но и според указанията за работа
с Делото, - туй може да се почне
още през деветдесетте години.” (из текста по-нататък).

Това се случва на 1 ноември 1993 г.

11,20ч.

Пращам привет на теб, който пое напреженията. Без този подвиг трябваше ударът да се понесе
от приятелите. А сега - одобрявам ролята на Божия
Монах, определен за най-високото езеро на Балканите, т.е. съдбата на Европа. Всички събития,
насочени към образуването на Европейски щати се
дирижират от Посветените от това езеро. Агарта
се премести на Скакавците, но “Окото” си остава
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мост и канал за оправяне работите на Европа и
европейците по дух на цялата Земя.
Що е европеец? – Европеец в духовния свят е
всеки, който открива Новото, последва го и
прилага правилата и внушенията му за сваляне
на Царството Божие на Земята. Няма значение тялото: може да си монголец, евреин, абисинец – щом
откриеш Новото, си европеец. А в божествения
свят “европеец” се нарича онзи, който се саморажда чрез мъдрост. Понеже сегашната епоха на
Водолея се нарича “Епоха на Мъдростта, на ученичеството”. Сега не “преде” вече монопринципът –
той изигра своята роля. Сега е полипринципът –
онуй стремление да се съчетават сродните сърца,
души, умове и духове по групи.
Та в Русия сега няма място за самоизтъкване на
индивида. Прави се Нов Човек в нея, Колективният
Човек: онзи, който вече е станал индивид, но съдържа
нещо повече – желанието за сдружение. Америка също е силна в сдруженията – там е силата й. Даже
специален знак си има – “&” – знакът “сие”. Но забележете: там са предимно двойни сдруженията –
еди кой си плюс еди кой си. Понеже близнаците по
двойки се раждат предимно. А полисдружение тепърва се очаква от руснаците, въпреки че те отдавна
правят опити. Правят опити, но с насилие, кръв, с
неотчитане особеностите на отделния човек.
А монопринципът не може да се заличава. Не е
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възможно никога! Ето, Франция, Англия, Германия се
наведоха пред войните, ала техният индивид лесно
не може да бъде смлян. Те са стълб в това отношение. Съвсем друг е въпросът, че Азът на балканеца,
на индиеца, на кавказеца, на планинските народи въобще, е нещо много по-твърдо и несмилаемо даже от
себето на ония европейци. Понеже “многото” е силно,
само когато е атомарно, в молекула хич не го бива.
Пък Азът е молекула, и то молекула елмазена. Само
че в много по-друг вид, отколкото вие си представяте молекулите във вашата химия. Елмазът взимате
за чист въглерод, а той е молекула от божествена
гледна точка, тъй като духовното поле на елмаза е
атомно. Вие познавате атомния диамант, ала
молекулният още не го различават всички.
Та ако Ме питате сега, то “Окото” - или Леденото езеро под Мусала - отговаря на ония основни
народи в Европа, които отговарят за огнените и
въздушните знаци в Зодиака. Туй са Овните – немците, Лъвовете - французите и Стрелците – англичаните. От въздушните, Водолеите са руснаците,
везните са италианците, а близнаци са ония американци, които живеят в Европа, а също и някои други
нации от тяхното естество. Това ще го кажа подробно по-нататък.
Ами къде са сега другите народи в Европа? Скандинавците са Рибите, а евреите са тяхната
противоположност – Девите. Не само евреите; се-
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митите поначало са Деви, но от Европа са евреите.
Сега Козирога къде е? - Туй са българите.
Не само “Окото”, но самият връх Мусала, с “Окото” наедно. Най-високият връх на Балканите се нарича “Мусала”– съдържа Моето елмазено име, малко
изменено. Елбрус – там съм малко по-ясен. Еверест Чумулунгма, съдържат Ме също. Туй съм Аз – най-високият връх на Земята – Резецът, Острието – Онзи,
Който се издига над всички!
Ако планирам сега Моят проводник при “Окото”,
след бдението, да се изкачи на връх Мусала, то е
понеже искам от “Окото” – Европа - да се излъчат
само ония най-съвършени души, та да се изкачат на
върха на Човечеството – езотерична България. В
бъдеще направете това от най-високото езеро под
Елбрус и от най-високото под Еверест. А може и в
Алпите да сторите същото, но в едно и също време.
Тогава ще свържете школите не само на европейско
ниво - ще положите основите на Световните щати.
Памир също е много важен –“ Покривът на света”.
Особено осияние ще имате за него.
Та ти се приготви сега, само направù още следното: пречертай очертанията на трите основни
езера: най-дълбокото – “Сърцето”; най-обширното –
“Душата” и най-високото – “Духа”, а също и най-незиблемното – “Ума” (дето го викате “Черното езеро”),
та ги наложи на един лист, съответно точно разположени по посоки, мащаб, разстояния и пр. Тури им
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истинските имена. Аз съм дал вече някои от тях. А
“Черното” наречете още “Влон”. С тази дума се влиза
в контакт със съществата, които живеят там. Найширокото – “Смрадливото” - още се нарича “Батáх”,
сиреч “плъзгане на душата в безкрайността”. Оттам се приплъзва будическото тяло със специално
душевно настройване, та се отключва неговата програма за разпръскване до най-големия му обем – обема на Вселената. Там важи формулата: “Душа, обширна като Вселената”. За “Окото” е онова: “Дух мощен
като Бога и едно с Бога”, само че първата част се
отнася за Мусала - върха, а “едно с Бога” е само Рон езерото.
“Сърце, чисто като кристал” се отнася за “Сърцето” от Седемте езера, а “Ум, светъл като Слънцето се отнася за Влон.
Помогнете си с тия формули. А ти, след като
начертаеш плана, там го ориентирай правилно, според посоките, самосъсредоточи се и произнеси, освен
формулите и имената, които съм дал, и следната
“нáдма” (непреводима за вас дума): “Европа, Рила те
зове да станеш център на Световните Щати!”
“СЕЩ” – туй на наш език значи “сещам се”, а то
е същото, дето се знае като “Еврика”. Тя, Европа,
произхожда от “еврика”, т.е. Евридика, понеже тя
новите неща обича повече от всичко. Орфей и Евридика са обединени в елмаза и полето на елмаза. А когато разберете персонажите на основните европей-
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ски митологии, ще видите що значат техните имена
и ролята им в организма на Обединените Европейски
Щати.
Туй, което сега ще направите, ще обедини
страните от СИВ със страните от ЕИО в един
общ организъм, и това ще победи много скоро,
помнете Ми думите!
При условие, че се работи с вяра, по Моите
указания - не само за разпространение на Словото,
но и според указанията за работа с Делото, - туй
може да се почне още през деветдесетте години.
Настава Новия Век, обаче Златният век за Русия, понеже Словото се прехвърля там – те са по
Словото, предимно. А Делото ще се почне пак от
Балканите и ще се свърши най-добре, “с връх”, т.е
съвършено, в Скандинавия, понеже те са на върха на
Зодиака. Не оня връх – Козерожкия, - а съвършеният връх на Цялото – Божественото. Там, дето водата не се изстисква от елмаза, дето Евридика не
бяга от Орфея в преизподнята.
Оная, дето се хвърли в морето, та последва
Моя Скитник в световете на холивселената, сиреч,
божествена Холандия, се наричаше Сента. Тя последва любимия си, след като нямаше условия да бъдат
щастливи на Земята. Тя се хвърли в морето, “самоуби се”, ала туй не е правилно разбрано. Туй е самоубийството на егото от черен, балкански тип, което
Сентите от Севера го могат,
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Божествената Сента прави своя избор

а българките, кавказките, индийките още не го могат. Те се държат за егоизма си като упорити кози.
Ала това ще ги държи в пъкъла – не отстъпват, не
могат да се “удавят”, да претопят гордостта си,
“правдата” си, собствената си истина, страховете
си, съображенията си, притежанията си – особено
астралните - и да последват оня, който е цялостен
във Вселената на Цялостта.
Холандецът – той е пилигрим – пришълец; той
търси оная сестра, която може да му остане вярна.
Ала що значи това – пуританската вярност ли? Не,
туй значи да се откажеш от себе си, да се откажеш
от традициите си, от общественото мнение, от
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рода си, от собствените си съждения - заради онзи,
който плава свободно в Цяловселената – Вселената
на Бога.
Туй значи да се хвърлиш морето след него!
21.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

КОТЕШКИЯТ МАРШ И
ЕВРОДОРОВИЯТ КЛАС

Друго си е с дресьор вкъщи (има какво да ядеш...).
Пък и “дресьор” значи “обличащ” – и дрехи ще си имаш, като
корепетитора на тази снимка...
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13,04 – 16,06ч.

Времето настава, ала още имате проблеми с
участниците. В бъдеще, когато човечеството ще
развие интелекта и сърцето си и ще има култура,
инициативите на неоорфическия клас, който наричам
още “евродоров” ( Евридика + Родопа + Орфей) или
“мармагиисов” (Мария Кротката + Мария Магдалина
+ Иисус), ще се разпространяват мигновено. Устно
или ръкописно (никакви печатащи или вълнови устройства), всяко начинание на Елма ще се оповестява
начаса по цялата вселена. Това става и сега, но на
вашата Земя малцина го възприемат, а за прилагане
– във вас Ми е надеждата.
В досега оформения състав има не само количествени, но и качествени пробойни. Само две двойки
отговарят във висока степен на изискванията. Август, с изключение на съборните дни, не е подходящ
тази година за орфически тайнства. През него се пускат на свобода съществата от Морето от Азове и
егоизмът, подлостите, пречките, малшансовете и
катастрофите отново ще се надигнат. Вие бихте
могли да ги понамалите, ако успеете да оформите
групата. В бъдеще, само дума като кажа, веднага ще
я изпълнят не една, а хиляди тройки, петици, шестици, осмици, деветорки, 12-орки!
Сега ви давам най-елементарното староорфическо упражнение, нещо като началните упражнения
на Байер или свирене на Котешкия марш с един
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пръст... Ала и за това не сте готови: едни още коригират Божественото, други попушват, трети се тъпчат с яйца или месо, а четвърти са се загрижили за
“морала”... Ето, по двойки съм ви поканил – това е
“Котешкият марш”... В цялата ултравселена няма
нито едно същество, което да не е голо, а някои от
вас не смеят да преплуват едно езеро, и то късно вечер, без да свалят всичките си фереджета....
Ала, ако сте си пипнали някого в мрежата и ви е
сигурен домашен аргатин и чучело за словесно боксиране, помийна яма на ревността и злобата ви –
това вече е “морално”...
Добре че имам ученици и приятели по други места, които ме чуват – и добре Ме чуват! Освен че Ме
чуват, те Ме и слушат, а като слушат – изпълняват. И то не като вас – робите на родовите и обществените забрани и заповеди, - а изпълняват, слушайки душата си. У Мене няма нищо насилствено;
тия диктувания сега, които ви давам като патерици,
са една пародия – в културните човечества импулсът иде еновременно у мнозина и те се събират в нужното време и на нужното място без никакви външни
уговорки. И извършват действото спонтанно, тъй
както работят органите на вашето тяло, тъй, както дишате. А вие трябва всичко сами да премислите... Преценявате кого? – Баща си, Който ви е създал! И накрая, след кандърма, едно приемате, друго
отхвърляте, трето прекроите по старата мода...
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Ако можете да видите как вашият морал и вашият
скептицизъм крачат като шарените гащи на циркаджията с два различни крачола, щяхте да се изпопревиете от смях, като алохимите. Виж, херувимите не
се смеят на тия неща, те ви се смеят за друго. Херувимите обаче ще имат да слизат на Земята, за да
изпробват на гърба си теориите си за морала.

Сега, препоръчвам да предложите и на С. – туй
е една поправителна сесия. Тя има всички данни да
бъде един нов човек, но – опитайте, да видим звънти
ли вече динята. Тя да си повика приятел – веднага
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ще дойде. Той е отдавна готов за Новото. Па има и
още двама-трима измежду вас, които могат да бъдат неин партньор на онова езеро.
Опитайте и с П. и Б.; с В. и М; сондирайте и
М.М. и Ю.П. (ако имат предвид с кой да дойдат).
Аз зная, че като дойдат руснаците, проблеми
няма да има – те са Мои почти всички. Онуй, дето ви
го казах преди войната, че в Русия 10 милиона са
масони и 10 от Бялото Братство, вече не са еднакво
число – Белите Братя са много повече. Работата е в
това, че искам в първите евродорови класове да има
само българи. Българите сте инат, твърди глави.
Нали знаете колко се вари шопска глава? - Турите я с
един камък в тенджерата, и като омекне камъкът,
варите шопската глава още три дена...
Та и ако Аз успея да ви накарам да уврите - поне
9 души българи, – поне Котешкия марш с един пръст
да изсвирите правилно, после ще дойдат от цял свят
интелигентни хора. И триа ще има, и квартети, и
секстети, и цели оркестри.
А за благото, за наградата, да не говорим.
Моите приятели от Агарта, от Шамбала, само това
чакат – да почнете веднъж. Ще ви разтворят всичките си библиотеки, всичките си видеотеки и пр.
Моите летци вече слизат и контактуват с някои от
вас, които не са циници и не отблъскват Любовта,
Мъдростта, Истината.
Ако ви кажа, че за едно изпълнено упражнение
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може да ви повозя на “летяща чиния” или да ви телепортирам замалко на райска планета, ще се съблечете голи и с Квазимодо билям - и хоро ще играете!..
Понеже сте още синове на Сатаната, затова! За вас
ябълката на грехопадението – познанието на нещата, които не са Любов - все още е по-голям стимул,
отколкото самата Любов. Търговци сте: “Ще омекна,
ама за да ме повозят из космоса; да получа някое източно самадхи...”
А Любовта трябва да е награда сама за себе си.
23.VІІ.124(1988)г.
Отваряне напосоки на тома “Който дойде при Мене”,
във връзка с инициативата.

Отляво:

“Заради избраните, онези дни ще се

съкратят. - “Кои са избраните? – Това са умните хора. Когато умният човек дойде в къщата
ви, веднага ще съкрати страданията ви.”

Отдясно:

“Ние построихме железница. Ще

ми бъде приятно да бъдете първия пътник,
който ще пътува с нея. Само това искам, вие
да минете пръв по новопостроената железница.”
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24.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ВЕЛИКИ ПЛАНИНАРИ
ЖЛО /ДН

21,30-23,30ч.

Трябва да отговоря първо на проблема ти с главоболието.
С този проблем се отличават всички ония, които в предишни животи са употребявали мозъка си
тъй напрегнато, че той се е задръстил с енергии,
вещества, образи и идеи тъй гъсто, че не е възможно само едно прераждане, за да се разреди туй
напрежение. Понеже вие сте още пета раса, расата
на интелекта, а жаждата за познание у вас е огромна, то през всички ваши животи сте събирали
толкова много познания, че наистина сега товарът
се усеща. Не е слънцето основната причина при
тебе. То е само пусковият механизъм, външният
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фактор, който е отприщил сейфа на предишните
животи. По принцип, жаждата за познание е чисто
човешка жажда и Аз съм казвал,че ако стомахът
трябва да се предпазва от много ядене, то умът обратно, трябва да яде много. Само че зависи какво яде
и как яде.
Тъй че, знаейки вече основната причина за твоето главоболие – не самата жажда за изобилно познание, а претъпкаността на умственото тяло с
подробности, които не са от сферата на вечността,
а от човешки работи, – ти можеш да се излекуваш за
три години, ако започнеш специални упражнения по
самоотпускане – туй е методът за тебе. Йогите,
съвременният окултизъм, съвременната психохигиена дава множество методи за изпразване на мозъка
от излишната информация. По принцип, цензурата в
мозъка играе именно тази роля, но при теб тя още
не се е възстановила, тъй като свръхинформацията
от миналото надделява над нейните ускорителни и
очистителни функции.
Понеже ти винаги беше социална личност, политическа личност, то и баластът от тези области,
който по необходимост влизаше в тебе в огромни
дози, за да можеш да контактуваш с много хора и да
реагираш професионално качествено, в момента те
е задръстил сериозно. Благородните намерения са
налице и винаги са те ръководили, обаче не случайно
светиите се отдръпват в горите и планините (аске-
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тите, йогите и пр.) – с единствената най-висока цел
да се пречистят от шума на света и да подготвят
духа и ума си за възприемане на космичната информация. Ти разбираш всичко това, но още си в цикъл на
продължаване на тези контакти - както информационни, така и с хора, с които контакти допълнително
се задръства мозъкът ти. Случаят в казармата,
както и слънцето, са само пусковият механизъм. С
това радио на гърба (радиостанция), също нещата
не са случайни, тъй като всяко нещо, което става, е
символен език на Битието, та именно радиото е
символ на разпространението на вълновата информация, т.е. радиото е туй, което е мозъкът за
човека. Ако причината за главоболието ти беше
друга, а не именно претовареността на мозъка от
обществена и друга информация, то припадъкът ти
и повръщането в казармата не биха станали с радиостанция на гърба, а с нещо друго или поради нещо
друго, което щеше да бъде символ на причината за
това главоболие. В бъдеще вие, разглеждайки преражданията си детайлно от принципния свят, виждайки абсолютно всичко, което сте извършили, на екрана на причинното поле ще видите, че всеки предмет, всяка вещ, всяка дреха, всяко същество, с което
сте се срещали, са символ, белег на проблема в момента; и ще видите колко неслучайни са всички тия
неща. Ще се научите на тоя символен език.
Сега препоръчвам “савазана”, т.е. самоотпус-
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кане с особен тон - тонът на предкласиката. Ти непременно трябва преди заспиване да имаш поне половин час на отпускане, при което да не разрешаваш на
абсолютно никакъв проблем през деня, на абсолютно
никаква мисъл, дори и духовна, дори и от сферата на
твоите най-дълбоки тежнения, да нарушава спокойствието на духа и душата ти. Представи се безкрайно, но тъмно море; представи си, че лежиш в необятно нощно море; при това на небето няма никакви звезди, но няма и облаци. Представи си това, ако можеш.
Ти не трябва да си представяш никаква сетивна
информация; не трябва да има нито една светлинка;
не трябва да чуваш никакъв звук. Морето, в което
лежиш на гръб със затворени очи, трябва да бъде
плоско, без нито една вълничка. Тогава, в тази пълна
тъмнина, в тази абсолютна тишина, представяйки
си това всяка вечер, всяка вечер, всяка вечер – в
продължение на тези три години, - ако можеш да си
подсигуриш този половин час, преди заспиване, - то
знай, че няма по-подходящ метод за теб, тъй като
това ще претопи излишната информация. Не се безпокой, ако в един момент почувстваш отпушване и
видиш в съзнанието си много неща, които не можеш
да контролираш. В този пълен мрак, който ти си
представяш медитативно, в тази пълна тишина, в
това блаженство на самоотпускането, ще започнат
да се явяват образи и мисли, които не трябва да те
тревожат. В смисъл, не се опитвай да ги премахваш,
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понеже било казано, че не трябва да допускаш нищо
да те тревожи. Ти не трябва да бъдеш инициатор на
мисли и образи, но ако те се появят, а те ще се
появят непременно от подсъзнанието ти, не ги гони,
защото точно туй означава процеса на освобождаването от тях. Вие знаете защо пищят ушите –
туй е излизане на свръхмерните звуци и шумове, с
които се претъпква мозъка ви през деня. По същия
начин ще се получи и при тебе, и при хората с твоя
случай – нещо като ментално пищене на мозъка, т.е.
обратно изливане на информацията, придобита през
вековете, макар и по благородни мотиви и съображения. Така че, ти трябва да съумееш да не допускаш в
тези часове, в тези минути на самоотпускане, да
бъдеш инициатор на образи и идеи – туй изисква
самоконтролът! Но когато, независимо от твоята
воля, те започнат да се изливат – отпусни ги като
една река: да се оттече в небитието и да отиде за
смилане в съответната ремонтна област на умствения нисш свят. Понеже нищо не се губи, тези мисъл-форми и мисъл-енергии отиват в едно поле, в което се премоделират, смилат, стопяват и отново
тръгват по света в девствен вид, поради туй, че те
все пак съдържат в себе си божествена енергия. Ето
един особен момент, който вие не сте го знаели досега. Туй, което се намира във вашето подсъзнание,
трябва да си бъде пак ваше, независимо от това, че
трябва да се освободите от негативното в него. Ако
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вие не разберете този закон, има опасност да се освободите от тези отрицателни съдържания и да
пуснете свободно тази енергия, тези съдържания, да
се върнат в така наречените “преработвателни полета на менталната енергия и менталните форми”,
без обаче да направите опит, поради незнание, да си
ги върнете. Понеже, ако знаете как да си ги върнете,
то е едно богатство, от което може да се ползвате.
Запомнете - и специално ти запомни: това е тема,
на която ще ви говоря подробно, тъй като е нещо
неизвестно в световната окултна наука, а може да
бъде и трябва да бъде източник на сили и енергии,
неподозирани още от човечеството.
Вие сега, когато на сън се освободите от
всичкия този шум, повечето от вас губят тия неща,
а главоболието, както и другите болки, особено мозъчни, са само израз на това – свръхенергия, свръхинформация. При удари, комоцио и инсулти, причините може да са механични, но още в дълбока древност тяхната причина е била обществена или информационна. С тази разлика обаче, че в твоя случай
ти нямаш специално карма във връзка с главоболието, т.е. ти не си от ония, които са извършвали жестоки и активни интелектуални насилия, поради което това трябва да се плати с някакъв вид мозъчен
тормоз - механичен или органичен. Ти просто, както
споменах, от жажда за познание и свръхкомуникативност, с цел помагане на обществото, наистина си се
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претоварил с информация и контакти, от които
сега трябва да се освобождаваш. Това е чисто медитативният, основен метод. Мога и ще ти кажа и
други медитативни методи за теб.
А сега искам да се спра върху обективно-социалния метод за освобождаване от това свръхнапрежение, който също ще даде изключителен ефект за побързото преминаване на главоболието. А туй е: въпреки твоята богата и контактна личност, въпреки
това, че ти си едно малко слънце за много хора, необходимо е съзнателно ограничаване на контактите, на количеството на хората, с които общуваш,
с единствената цел да си помогнеш по-скоро да се
ликвидира с този мозъчен проблем, след което отново ще минеш на по-широк фронт.
Известно е, че този, който е от соларен произход, т.е. слънчев; този, който е Аполонов, мъжки
тип, той е призван да контактува с много хора, да
помага на много хора, да организира много хора. Обаче сегашната ти професия, колкото и да е благородна, създава неизбежно условия за контакти с прекалено много хора (визирам и самите бригади). Колкото
и интересни и перспективни да са тия контакти, те
те претоварват допълнително. Не се касае само за
конкретната информация при разговори с хора, за потока от физиономии, но касае се и за прекаленото
смесване на аурите, независимо от това каква е
дистанцията, тъй като един лидер, ако той е на

3111

Необятното говори – книга 11

трибуната, а пред него минава манифестация, той,
гледайки това море от хора, фактически се свързва
вътрешно с проблемите на всички тия хора. Да бъдеш истински масовик, да бъдеш лидер, да бъдеш организатор, това е върхът на човешката еволюция.
Мога да кажа - последното, най-високо посвещение.
Обаче туй е само за мъдреци, които са преминали
през фазата на интимния цикъл, на затвореността
за контактите и са насъбрали нужната енергия, за
да могат да издържат после на свръхнапрежението,
свързвайки се с всички тия хора, с масите.
Тъй че, ако чувстваш, че въжето ти си затяга
професионално, ти си достатъчно мъдър да разбереш, че го иска самата съдба. Разбира се, Аз не желая да става нещо, с което в бъдеще да се лишаваш
от професионален път, на който държиш, тъй като
свободата е основният закон. Но ако реалността е
решила да се освободиш за няколко години поне от
свръхконтактите и баласта на свръхинформацията,
преминавайки в някакво по-тихо поле, то ти можеш
само да се радваш на това.
Разбира се, напълно възможно е и оставането
на този план, независимо дали в туй ведомство – в
плана на широките социални контакти. Обаче тогава трябва да се продължи с още една година проблемът ти с главоболието. Ти имаш и някои други, подребни проблеми, но те се решават по-лесно. А сега
е краят на тази конкретна информация, с което
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слагам началото на Посланието на Духа Божий до
теб.
- Няма ли да се даде конкретна формула за самовглъбяване?

- Относно формула: в случая с главоболието,
това не е препоръчително, въпреки гигантската
мощ на Словото, на формулите, тъй като дори и
мисловно, та камо ли словесно, при това самоотпускане не трябва да вълнуваш съзнанието си с какъвто
и да е звук. Но ти си прав, че формула ще има сила,
само че произнасяна вече извън този половин час на
самоотпускането, т.е. по всяко време на деня, когато се сетиш за нея. А тя е следната:
ОНОН, ПОНОН, ПОЛОНОН! – Което, преведено
по-разширено, ще рече: “Съзнанието ми се освобождава от образите на множеството и се съсредоточава в полето на единството!”
Сега, като се говори за монотеизъм, моногамия, монопринципи въобще, се има предвид именно,
възвръщането на психиката към единството на съзнанието; а полипринципът, въпреки че е свързан с
универсума, със свръхинтелигентността и свръхконтактността, т.е. туй е принцип на Мъдростта, ако
е лишен от принципа на единството, разкъсва душата на хиляди и милиони парчета! Ето защо и най-великите посветени, дори от ранга на Орфей, дори от
ранга на Кришна, Рама, Заратустра и пр., в един определен момент са имали нужда от съпруга, т.е от
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Онази, Единствената, която може да изиграе ролята
на фокуса на съзнанието, което, разпръснато до този момент в множеството, да се възвърне към Единството. Вие знаете от Сведенборг и от други източници, че великото съпружество, семейството, домът, за някои най-висши същества, са напълно достатъчни те да се чувстват щастливи, цялостни,
съвършени. Те нямат нужда от никакви други контакти. Има не само такива съвършени човеци, но и ангели и божествени йерархии от същества по двойки,
които никога не се срещат с трети човек, освен съществата, родени от тях., т.е децата им. А те са,
както съм казвал, и на друго място, напълно и дълбоко щастливи! Трябва да ви кажа, че идването на шестата раса на Земята, расата на сърцето, ознаменувано от появата на нов тип жени, не изключва този
принцип, както вие си мислите от повечето информации, а напротив – включва го като централно ядро. Не съм проповядвал никога нито полигамия, нито
разврат, нито разкъсване на съзнанието от множество интелектуални и емоционални обекти. Аз винаги съм проповядвал първо единство на съзнанието,
първо концентриране на мисълта, духа, сърцето и
душата в една единствена точка, и чак оттам – разпръсване към множеството обекти; но вечно възвръщане към единствения обект!
Относно работата, т.е. професията: сега визирам една възможност - по принцип една, а те мо-
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гат за бъдат няколко, на практика, от които да избираш. А тя е, наистина, да отидеш на работа в чужбина, обаче не по хуманитарно-идеологически проблеми, които да разкъсат отново съзнанието ти с
множество хора, въпреки че работата ти с множество хора отново ще се възвърне към теб след години, тъй като това ти е призванието – на лидер.
Но засега най-уместно е да използваш някои възможности за някакъв тип техническа или търговска дейност, за някакво ясно поле, за някаква кантора, която
да водиш така, че да бъдеш свързан с абсолютния
минимум делови хора, т.е. да имаш тъй необходимото ти спокойствие, работно време, крайно благоприятно за теб и, същевременно, добра финансова
база. Туй никак не е невъзможно. И ако някога Аз отхвърлих търговския вариант на твоята професия,
то бе за тогава, понеже досегашната ти роля там,
където работиш, фактически не е никак малка, въпреки проблемите, противоречията и сблъсъците.
Понеже, работейки в полето на младежта, ти предаваш енергии, мисли и съдържания по канали над и отвъд видимите - и фактически разпръсваш Новото по
света. Само че, в момента, в който чисто биологичните ти реакции, както и професионалната съпротива в тази област стигнат до особено остри проблеми, винаги е за предпочитане някакъв по-затворен
професионален вариант.
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- А преводач?

- Преводач също е възможно, но по някаква тясна техническа, научна, търговска, а може и хуманитарна област, обаче с ограничени контакти.
АСТРАН - АСТРАН - АСТРАН
ИНОМ - ИМОМ - ИМОМ
Така звучи твоето име, което съм ти дал от
глъбините на вечността. Съставно име – туй не е
често явление. Такова име се отличава със сложност
на самата монада. Полиади не се раждат, те обикновено се получават по пътя на еволюцията, инволюцията и синволюцияна. Ала Бог, т.е. Абсолютният,
Тот, Който е творец, има правото да извършва експерименти. И един от тях е създаването на полиади.
Ти, въпреки множеството си въплъщения не само на
тази Земя и на тези полета, си един от особените
случаи на роден полиадно, а не монадно. Оттук и произтича сложно-съставното ти духовно и божествено име.
Що ще рече “роден полиадно”? Туй ще рече слизащо същество, а не същество възхождащо. Монадите възхождат през времето, пространството и световете, за да се превърнат в полиади. А полиадните
същества се възвръщат надолу, идват от горните
светове, слизайки по многобройните стъпала на въплъщението във все по-гъсти и по-гъсти светове и
материи, за да донесат благословението на божес-
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твения свят в тези различни светове. Полиадното
съзнание – туй е божественото колективно съзнание. Същество от полиаден тип не е само една монада. Туй са обикновено две, три или седем монади,
обединени в едно цяло. Работници като тебе са многостранно надарени, не защото монадата се е развила в много посоки, а защото представляваш няколко
същества. Най-честите случаи, с които сте се срещали, е когато в едно същество живеят няколко. Ала
твоят случай няма нищо общо с това, понеже онуй е
събиране на няколко духа в едно тяло, било по пътя
на вмъкването, било с някаква особена цел на Провидението. При всички случаи обаче това са отделни
монади, които веднага след завършването на кармичния цикъл или на задачата се разпръсват и никога повече не се събират, освен в отделни случаи. Туй, което вие наричате “молекулярна биология”, съществува и в горните светове, само че туй вече е, тъй да
се каже, “молекулярна психология”. Както молекулата е сложно-съставно явление от повече атоми, а
особено една биологична молекула вече е цяла верига, каквито са органичните молекули, така и една
полиада представлява сбор от няколко, понякога десетки, а дори и стотици, пък и хиляди монади, обвързани в едно.
Тройна е твоята полиадност, така че думата
“полиади” случая има отношение към разбиването на
твоята полиада на повече от дванадесет монади. Но
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те са групирани в три основни групи монади. Слънцата, от които идвате, са Ан, Остéл и Торáн.
Ан – туй е централното слънце в божествения
свят, което пък дава възможност на елохимите да се
проявят. То отговаря на любовното течение на Битието. С останалите две слънца, запомни, ще те
занимая подробно друг път, понеже сега условията
не позволяват; но те ще ти разкрият две трети, образно казано, от твоята полиадност. Торан, специално, е обратният образ на Ан. Така че ти съдържаш
точно толкова силно алохимното начало, както и
илухимното – понеже Торан е звезда на илухими.
Не възприемайте всички думата “планета” и думата “звезда” във вашия елементарен класически
смисъл. Аз имам многобройни понятия и думи, но
видимите звезди са само бледа илюстрация на туй,
което се нарича “Център на съществуване”, излъчващ светлина, живот, сила, смисъл и щастие.
С този малък увод, тази част от цялостта ти,
която ти представляваш, отговаряща на естеството ти “Ан”... - Искам да кажа, че въпреки споменаването на другите ти същности, уводът съдържа информация и енергия, която произтича от Ан и, обратно,
захранва Ан. Туй е сложно нещо, та искам да повторя: самото спускане или възхождане на едно осияние
не е само информационен акт, а и определен тип захранване. Когато ще четеш и преживяваш посланието до теб, повтарям, уводът ще те зарежда по ли-
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ния на “Ан” и ще зарежда самото “Ан” в теб.
Изложението ще бъде свързано с втората ти
същност или звезда, а заключението - с Торан, т.е.
нещото, което се казва за Торан, ще бъде свързано с
Торан и ще захранва Торан, но и ще извлича от там
енергия и информация.
Висшата степен на сложност на тази информация, която давам за теб, произтича от сложността
ти като роден полиадно. Ти си много по-разностранен, отколкото сам предполагаш, тъй като няма област, в която не би могъл да достигнеш върховете.
Полиадата поначало са постигнати върхове,
т.е. полиадата слиза от върхове. За нея проблемът
не е изкачването, а слизането от върховете – слизане на Небесния Скиор. Ето образът на полиадното
същество! Ако има спорт, който ти препоръчвам,
туй е слизането от планините, а в случай че си настроен и нямаш проблеми с коленете – ски-спускането, слаломите преди всичко, т.е. виртуозността на
скиора. Ето един спорт, който напълно отговаря на
ония Плутонови същества - полиадите, които слизат отгоре. Туй нещо, скиорството, е цяла философия, както и всички останали спортове и занаяти,
всички области на живота са израз на една дълбока
символика. Скиорството е най-подходящият символ
на алохимите, както и на атмическите същества от
полиаден тип, които трябва да слязат от висините
в низините с един основен, върховен проблем – спо-
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собността да не паднеш; способността, като паднеш, да станеш моментално; способността да минеш виртуозно през най-опасните терени.

Туй, че се движиш в една бяла, снежна стихия, е
символ на атмическия водач, на виртуоза, на самоконтрола, на лидера, който трябва да оцелее и да достигне до целта си. Той лети по стръмните терени
и стени на човешката хлъзгавост – студ, егоизъм,
егоцентризъм! Снегът, в отрицателен смисъл, е
егоизмът, който представлява най-хлъзгавата субстанция, овладяна от майстора-скиор. Пред алпиниста стоят точно обратните задачи. Ти си алпинист
като Козерог. Козерогът поначало е алпинист. Алпинизмът има съвършено обратната символика на скиорското майсторство. Така че, ти си едно особено
удачно съчетание на Иисусовото начало, дошло по
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родова линия и получило едно превъзходно родово
тяло, с мисията, способностите и символиката на
алпиниста - с полиадното същество, слизащо отгоре, чиято символика е символиката на скиора.

При всички случаи, ти си Планинар! Същество,
което непременно прави контакти между върховете
на Битието и долините на Битието. Туй е смисълът
на твоето съществуане! Теб, опитат ли се да те лишат от постоянно възхождане до върховете на Битието, с цел служба на съществата, на хората, и
постоянно слизане от върховете в низините, за да
им занесеш даровете на Небесното Царство, теб,
фактически, така биха те убили. Ти не си равнинно
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същество. Сърцето при теб е богато, ала равнинната психология ти е противна.

Съчетание от твърдо и хлъзгаво...

Този, който е алпинист, той се бори с твърдата материя на егоизма, а този, който е скиор, се бори с плъзгавата материя на егоизма. Те са две материи. Те се разграничават психологически и Аз мога много да ви говоря за технологията на борбата с
тези два основни вида егоизъм – единият е по линия
на минералната субстанция, а другия – по линия на
водната субстанция. Т.е. алпинистът е борецът, който се бори с честен противник - туй е твърдата
скала. Честният противник ти е равностоен противник. Той се бори с теб от противоположна позиция, но доблестно. Докато скиорът се бори с подлеци, лъжци, с мафия, което именно е хлъзгавият те-
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рен, по който трябва да слезеш и да оцелееш, да достигнеш крайната си цел.
Скиорството и алпинизмът са две сфери,
които, запомни това, ще тълкувам подробно във всичките им детайли - не само психологически, а с чисто
спортни атрибути и подробности; та и с техническите приспособления, които носят своята дълбока
символика! Една халка при алпиниста, въжето при алпиниста, пикелът – всичко това са символи на душевни, умствени методи за борба с честния, достоен
противник. Щеките, ските, ако щете приспособлението за закрепване, всичките техники на слалома и
пр. - това пак е символиката на борбата с лъжците в
този свят на “белия” егоизъм.
Забележете: скалàта, обикновено, в съзнанието
на хората е тъмна, черна, като символ на най-плътната кондензация на Аза, Егото. Докато снегът – говоря за отрицателния му символ, понеже съм ви говорил и за неговото положително значение - е образ
на белия егоизъм. Т.е. туй е един камуфлаж – понеже
лъжата си служи с прикритието на истината.
Ако искаш, в скоро време подготви един списък
на основните положения и принадлежности в тия два
спорта, за да тълкувам всеки символ поотделно. Туй
ще бъде полезно за теб и за твоите полиадни побратими, тъй като ще ви даде методиката за борбата
с Лъвовете и борбата със Змиите. Владеейки в съвършенство духовния алпинизъм и духовното скиор-
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ство, вие ще бъдете неотразими! Понеже слаломът
не е нищо друго, освен техниката да се изплъзнеш
от удара на противника точно тогава, когато той
не очаква, т.е. внезапните промени на стратегията.
Докато в алпинизма, техниката на захващане с нокти зъби
на отвесната стена е техниката на оцеляване и победа при
най-страшния и ревностен, но
честен противник. Тук вече не
играе роля само зацепването по
чисто физически начин, а играе
роля използването на левитацията, използването на мисълта, за да прилепнеш на отвесната скала, дори без пукнатини!
Туй пък е нещо, което мога да
преподавам на алпинисти и без
да са духовни алпинисти, след
като узнаят какво се иска от алпиниста, за да
постигне тук психическо прилепване до скалата.
От него се иска нещо основно – да не продава първородството си за паница леща. Туй е само скоба.
Алпинистите са любими Мои приятели – групи, в
които се заражда колективно съзнание, съзнание за
това, че животът на всеки зависи от живота на
този, който е на въжето. Но те трябва да се
обърнат към идеята за сродните души – веригите
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сродни души – и да не продават това сродство за
случайни връзки със случайни алпинисти или неалпинисти. Затварям скобата...

Сега тълкувам името ти, което изрекох в началото, във възможно най-близкия превод: “Планина на
Небесното достойнство, захранваща мириади от
сродни души с виртуозността на планинските реки и
със съвършенството на слизащия и изкачващия се
през всички физически светове!”
Планинар – туй значи същество, което произхожда от висшите светове, но си е поставило за задача и има данните да овладява предимно физическите светове. Той циркулира между долината и върха,
ала неговата роля не е роля на летец. Летците са
“Стрелци”. Има и други зодиакални знаци и планетни
превъплъщения, които са съответни на символиката
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на летенето – самолетно, балонно, ракетно и от неизвестни вам типове. Ти също си и древен Летец, но
от седем века насам си си поставил за задача планинар да бъдеш. Ето защо, препоръчвам съвсем сериозно, поне като една опитност, да преминеш през
курсове по алпинизъм и скиорство, доколкото ти позволява самата ти конструкция, здраве и възможности.

Доколкото няма да има при теб туй спортен
характер, състезателен, ти просто трябва да намериш приятели и да потренираш в тези области и физически. Времето се измерва с ефекта, а не ефекта с
времето, т.е., ако ти откриеш време за тези неща,
ще подобриш здравето си и ще ускориш процеса на
излекуването на главоболието. Даже контактът ти
с планината, независимо от това, дали е в специална
спортна група или ако щеш индивидуално, е от ог-
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ромно значение за разтоварването от онази излишна
информация. Туй време ще бъде спечелено! Печалбата ще бъде не само години, но векове. Казвал съм нееднократно, че идва момент, в който, ако ученикът
не започне да се занимава с музика, не започне да се
изкачва интензивно в планината, съвършено невъзможно става развитието му от този момент нататък.

Когато се отдели полиадата ти от Твореца,
тя приличаше на тройна звезда.
Такива звезди има в пространството – тройни,
четворни и повече. Такива системи са атмическите
тела на полиадите, които живеят в тях. Има диади.
Те, на атмически план, във физически аспект, са двойните звезди. А триадите - туй са тройните звезди. Тези три звезди, за които ти говоря, представля-
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ват също тройна система, обаче не в елементарния
триизмерен, астрономически смисъл.

Понеже с телескоп не могат да се открият тези три звезди близко една до друга. Те могат да се
съчетаят единствено през призмата на свръхмодерните астрофизически представи, свързани с другите
измерения. Във всеки случай, в бъдеще ще локализираш първата от своите звезди в съзвездието Лъв,
втората и третата обаче не са в плоскостта на еклиптиката, а втората се намира около Антарес, само че северно на 2о48’, а Торан е в областта на Пегас, само че е южно, на около 17о. Торан се вижда с
просто око – ще я търсиш и може да я откриеш. Останалите две са от величина, по-малка от 17-та, и,
следователно, трябва само да се концентрираш в
тези точки, ако искаш да влезеш във връзка със свое-
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то тройно звездно тяло. Тези три звезди отговарят
на три основни идеи, с които ще те занимая по-нататък. На практика, сега те поставих в пълна яснота на твоето основно призвание на Земята.
Сега още си във възраст, в която се солидаризираш с други задължения, които те правят в голяма
степен зависим от ръководители, колеги, постановки и пр. Туй е неизбежно, именно за добиване на опит.
За “скиорство” и “алпинизъм” обаче, тройното ти полиадно същество изисква порастване на самосъзнанието, строго ивдивидуален път – път на автор, а
не на чиновник...
Неизбежно ще станеш такъв, но като създател
на институция, чрез която ще контактуваш с държавата и обществото от позицията на непоклатим солист, на неотразим лидер. Няма да контактуваш
чрез молби, а чрез преговори, тъй като ще даваш на
обществото нещо безценно – и то ще те търси
именно като независим “продавач” на ценности, които то не е в състояние да постигне без тебе. Проучвай от сега нататък много задълбочено всички документи във връзка с възможността за производство
на духовни и природни или материални ценности съвършено самостоятелно, по подобие на познатото
правило напоследък, че всичко, което не е забранено,
е разрешено. Ти трябва да проучиш с екип от твои
верни хора юридическите, политическите и икономическите основи за образуване на кооперация, задруга
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за производство на културни, духовни, пък и материални блага като самозадоволяваща се единица, контактуваща с обществото и държавата на базата на
свръхкачествената продукция, продукция на световно равнище. България и системата само може да се
гордее с такива ценности. Ти си свободен да решиш
точно какви ще бъдат тези области, понеже творческите и интелектуалните ти данни са неограничени. Останеш ли чиновник, това ще те кара, по-скоро,
да се чувстваш член на традиционна система и да
унижаваш духа си и тормозиш душата си с плазмодии, които пречат на разгръщането ти като творческа личност. Туй значи да напуснеш сегашната система; то не значи да не се прехвърлиш тук или в чужбина в някакво бюро или нещо подобно, за отпочиване от проблеми и хора, но точно това използвай като база - да обмислиш институцията, чрез която ще
контактуваш с държавата като автор, но отделно
от нея, макар и вграден в нея.
Непременно се запознай с нашия приятел, новия
български и световен гений в областта на драмата,
който казва, че “ние сега се нуждаем не от началници, а от лидери” (реплика от пиеса на Боян Папазов, който
работи и в парламента - б.п.). Цялата работа е, че ти ще

дадеш модел за спасяване на Божественото в сегашните условия и въобще в славянството, а именно
– спасяване на индивида и личността от затриване,
което се получи при насилствените и формални “ко-
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лективни” методи. Това трябва да се коригира, като
създадеш институция, в която да привличаш способните, но изхвърлени от системата хора, и то не само младите - хора, които са едно национално и общочовешко богатство! Туй са скрити диаманти, скъпоценните златни, сребърни и платинени жили в необятната рудница на България, пък и по света, които
обществото изхвърля като “несмилаеми”. А лидерът, който същевременно е й гений, умее да открива
такива и да им намира място в една система, която
не ги тормози с нормативност, а им дава възможност да бъдат максимално ефективни.
Аз съм ти говорил и друг път на тая тема, по
малко по-друг начин, но духът е същият. Засега едно
отдръпване и връщане назад, очевидно, не е нищо
друго, освен връщането на стрелата, наедно с кордата няколко педи назад, с цел да излети после много
повече – стотици метри напред! Това е система, която ти и малцина като теб могат да експериментират и да я наложат като ефективна, с някакво съчетаване на аграрно стопанство на самоиздръжка, с
творенето на някакви културни и интелектуални
блага. Възпитаването на новата личност, като единственото спасение на светлите идеали на ония,
които умираха за тях, може да се прогнозира и реализира единствено на базата на тия две допълващи се
неща – екологично земеделско стопанство на самоиздръжка, което от печалбата натрупва блага и дава
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възможност за прехраната на творци, които не са
конвенционални – създаващи творения или интерпретиращи класически творения в духа на изграждането
на новото съзнание, на новата личност. В такъв
план, ти и твоите приятели на високо равнище можете да се аргументирате достатъчно добре пред
необходимите инстанции, тъй че те да видят двойна изгода от това социализиране на аутсайдерите и
на ония препънати и отчаяни творци, които са неефективни поради бюрократични и други причини – и,
съответно, постигане на еталони в областта на аграрното, а и не само аграрното производство: визирам производството на уреди и машини с екологична
цел, а също и на шедьоври в областта на културата,
на изкуството, на философията, на науката.
Всичко това не е фантазия, тъй като обществото вече узрява за даване свобода на подобни инициативи. Разбира се, това не е план с перспектива за
разгръщане за близките 2 или 3 години, а генерален
план за изграждане на основите му поне в следващите 10-15 години. Но трябва да се почне непременно
отсега.
Скоро ще имате условия и прекалено добри възможности, тези неща да стават с по-малка, нищожна съпротива от страна на бюрокрацията и нужните
инстанции. Така ти ще се превърнеш в един от спасителите на множество хора, в един рудничар на
нацията и на системата. И не само на тях, но и в
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общочовешки план - и ще покажеш на политиците
колко много по-ефективно може да се използва капиталът на човешкото активно и творческо присъствие. Понеже, уви, робството все още процъфтява и
до днес. Робство в най-натуралния смисъл – крайно
неефективно изцеждане силите на работника или чиновника. С това трябва да се заемат психолози, биолози, политици, та ако щете и военни, за да спасят
всичко, което е възможно да се спаси.
Разбира се, туй е максимум-програма, предимно
за размисъл и обсъждане с подходящи хора; но трябват и някакви наченки на социализиране, поне като
програма, която да се представи някъде. Същевременно обаче, вие си работете в тези насоки любителски, приятелски, тъй че не е необходимо да очаквате
одобрението и парафирането, а трябва да засрещнете интереса и одобрението или поне вниманието от
страна на държавните фактори с вече готова продукция - от естеството, за което говоря.
Та казвам: няма държавник, който да не погледне благосклонно един домат, който тежи 40 кила! Та
Аз ли не съм Тоя, Който може да ви каже как да култивирате такава продукция, и този домат да не е
отровен?...
На този етап приключвам с увода на посланието до теб, Моя най-дясна ръка в България и Европа,
тъй като то ще бъде на три части, а с изложението
още не съм започнал... Низината не ти липсва, но по-
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втарям: полето не е твоя сфера. Ти си планинар планинар на духа, планинар в най-високия и най-дълбокия смисъл – и затова планината не изоставяй и физически. Тя е безценен извор на сили, идеи и способности за оцеляване; нещо повече – източник на постоянни победи. Честото, по възможност, излизане над
2000 метра ви зарежда не само с амрална, която под
тази височина може да се получава само чрез Словото, но и ви съюзява със съществата, които живеят в
тези области; така че, когато вие се връщате, “ударът”, който нанасяте, наистина става неотразим...
Сега тук присъстват някои, които са добри като радиоапарати, възпроизвеждат точно, ала те почти никога, в целия си съзнателен живот, не са се
молили, не са способни ученици в това отношение и
затова се получава това рухване, наистина рухване.
Неезичник е оня, който не се срамува и не се лени да
се моли, понеже молитвата е най-силното оръжие.
Т., въпреки всичко, е последен в тази област. [Следващите думи на Елма са към Т.(п.)]: Ти си изпитал силата и

блаженството, ефекта на молитвата, но постоянно забравяш това и ставаш плячка на настроения,
емоции и духове; и на хора, които те разкъсват и те
смъкват в плачевни низини на нисшия астрал. Опомни се, не се изоставяй, понеже не съм те повикал да
бъдеш само радиоапарат.
Та сега, да приключа с увода на посланието към
Моя приятел... Малцина наричам “приятели”.
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Туй нещо, с формулите, не бива да се прекалява
с него, но все пак неизбежно е, понеже е сила. Ето, сега ти давам още една, а тя е: “Кророн, орон, орокророн!” Тази формула, когато се произнася преди лягане, преди упражнението по самоотпускане, сваля поле с необикновена сила, ограждаща аурата от влияния, за да можеш да постигнеш самоизолацията от
външни и вътрешни шумове.
- Въпрос: За И. - очаквания да се роди.

- Ценното в тази душа е, че тя помага на България не за първи път, а туй, че ти искаш да го кръстиш Петър-Иларион, се отнася до тънката му и
здрава връзка с един от седемте Учители на Изтока
и не само на Изтока – Учителят Иларион. Работата,
която ще свърши този слънчев дух, се отличава по
своята абсолютна изящност, откровена дълбочина и
блестяща красота. Той непременно трябва да се занимава с изкуство. Той е представител на орфическия тип нови същества. И за него ще има послание,
но сега не е моментът.
Отговарям на втория ти въпрос: “Имам ли нещо
общо с Юда?”

Христов ученик. Не беше от преките 12 апостоли, обаче ти премина през Христово посвещение
след възкресението Ми, когато влезе в една християнска община в Сирия, по-точно в Дамаск. Там обаче
Учителят Христос те постави на онова огнено изпи-
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тание, което се отличава с необикновено напрежение за осъзнаване на разликата между езичеството и
Христовия път. Ти бе разкъсан между езическите методи на борба и съдържанието на съвършено новите
Христови заповеди. С Юда, като монада и историческа личност, нямаш пряк контакт през вековете, ала
си свързан вибрационно с неговата полиадна същност, понеже, колкото и странно да е туй “съвпадение” с твоя случай, Юда също е от полиадните братя. Ти си свързан с неговата полиада, а не с неговата монада, понеже полиадните братя са свързани
във високите полета. Ти неведнъж си усещал на гърба си проблеми, които вълнуваха и този Христов ученик. Някога ще ви диктувам Евангелие на апостол
Юда, за да видите дали наистина той е предател по
душа или е един от алохимите-актьори, които съвършено изиграват предателството, за да се получи
драмата на Космическия Сценарий. Доколко един Юда
Искариотски съзнаваше това участие като актьор е
въпрос, но той, като дух, съзнателен във високите
полета, знаеше много добре, че това е само тънка
артистична игра. При обикновено превъплъщение,
дори алохими като него не съзнават театъра, с единствената цел да преживеят играта на живо. “На живо” значи да си забравил театъра и да мислиш, че този свят е действителност – да преживяваш болките
и проблемите, и греховете, си реално. В този смисъл, полиадата на Юда има една тънка връзка с тво-
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ята полиада, чисто вибрационно, макар че ти имаше
и една реална среща със “Скитника Евреин” през
вековете, когато в Нидерландия се занимаваше с корабоплаване, та Скитникът веднъж те помоли да го
пренесеш на един твой кораб и се поразговорихте.
Този разговор не се помни в записите на твоето съзнание през вековете, понеже има един такъв закон:
механизъм за изтриване от Акашовите записи на
всичко, което е несъществено. Туй беше един от несъществените разговори, чисто делови, та дори не
съдържаше и някакъв символичен смисъл. Обаче в записа е останал факта на обмяната на особени енергии, с които вие вече сте преплетени по някакъв начин в голямото Битие. По тази причина, именно, ти
усещаш някаква връзка с този посветен, който отдавна, отдавна вече не играе тази роля. Ти обаче, по
линия на тази връзка и този проблем имаш една особена задача: в случаите на сблъскване или разговори
с предатели, да им показваш последствията от предателството и да им разясняваш колко неефективно
е служенето на злото, което отдавна не съществува пред лицето на Бога. Предателството е една психологическа, душевна драма, която, в едно пробуждащо се вече същество доставя възможно най-тежките, най-страшните страдания. Така че вие не знаете в какъв ад живеят политици, ръководители, предатели, престъпници и хора с морални отклонения.
Вие всички ги осъждате, а фактически, в това горни-
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ло на съзнаването на собствената вина, те преживяват, макар и несъзнателно (съзнателно в по-далечно
бъдеще), толкова интензивни страдания - страдания
на съвестта, страдания на причинното поле, та и на
по-високи полета, каквито никакъв затворник, никакъв болен, никакъв страдалец не може да преживее с
този интезитет. Аз изпращам и ангели, и божества
даже в сферите на престъпността, на лъжата, на
предателството, за да изпитат страдания, които
не могат да се сравнят с нищо. Тъй че, не осъждайте
такива, а знайте, че целесъобразността на Провидението е безгранична.
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27.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ИСТИНСКАТА РОЗОВА

15,30-19,45ч.
Една вечер, на 26 юли, на “Синия”, който ще бъде на
Шестото езеро, неочаквано се обажда изключително близка
приятелка, с която не са се виждали много, много месеци. Той
вече е говорил с друга своя, извънредно скъпа приятелка от
детинство, и тя се съгласява да отиде с него като “Розовата
Любима” за действото на това езеро – “Сърцето”. Тя изразява
дълбок интерес към предстоящата акция на деветорката, запознава се с осиянията по този повод и изказва само две
опасения: едното съществено, а другото - не толкова.
Предупреждава, че няма предишното емоционално отношение
към Синия (на което той отговаря, без да е сигурен, че е прав,
че за Шестото езеро са достатъчни хармонията и
платоничният вариант); и че тя... нямала друга розова дреха,
освен жилетка...
Виждайки предварително всичко това, Елма решава и
оповестява, че поема лично задачата със сродните души за
Шестото езеро. Синият, желаейки Розовата да е именно любимата му от най-ранната младост, счита въпроса за уреден
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и затова е спокоен, но...
Изненадите на Елма наистина са в Неговия стил: днешната среща в 15,30 с другата обична приятелка се оказва потресаваща! Тя, нямаща и понятие за това свещено действо,
което предстои, се е облякла с розова блузка и носи розова
чанта и розово сако на ръка. Синият този ден, съвършено несъзнателно е облякъл синя риза, син панталон и светлосин пуловер... Преживяването е толкова силно, че неочакваната Розова не може да се държи права поради внезапен удар в слънчевия възел и сяда на тротоара; след това, неимоверно силното преживяване се премества в главата й. В самото начало
пък Синият преживява вътрешно толкова силно единение с
нея, че то се оказва много по-реално от това, което
преживяват мъжете и жените обикновено – явно ”ударът” в
Розовата е синхронен с това негово преживяване и идва поради Предопределението да се срещнат точно днес – няколко
дни преди акцията на Шестото езеро с другата “Розова”.
Отиват в една сладкарница, за да поседнат – тя просто не може да върви от преживяното. Оказва се, че пият
шейк със сламки, увити с розова хартия, а шоколадът е със
син станиол... Точно пред сладкарницата е вързано “тяхното”
дежурно бяло кученце: почти всичките им срещи през годините са протичали с появяването на бяло кученце по улицата. А
сега се появява и второ; веднага след него – и черно, а после –
черно-бяло... Появяват се и още две, в други разцветки. На масата до тях седи двойка: момиче с розова блузка и бяла пола и
нейна приятелка с бяла блуза и светлосин панталон...
Двамата излизат - и всеки тръгва в посоката си. Синият разбира, че токът за Действото е проведен, работата
на сродните души е извършена предварително, независимо от
това, какво ще стане на Рила след няколко дни и дали въобще
ще стане нещо. По пътя за в къщи, само за 15 минути по безлюдните улици, той среща 15 момичета с розови блузки, от
които две са с партньори със сини панталони!
Чак сега той разбира защо Елма бе казал:

“Самият Аз поемам задачата...”
Всичко това Елма провежда светкавично няколко дни
преди акцията, понеже вижда, че ще има провал с двама
участници в Деветорката: те ще отидат на Рила на
Шестото езеро, ще преспят там на палатка, но Синият ще е
много нещастен, защото Розовата, избрана от него, не го
обича до загуба на съзнание. Той е обещал да бъде
“джентълмен” и го спазва, но Господ се интересува от други
неща.
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28.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

МОЩЕН ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА

20,24ч.
Събираме се, според указанието на Елма, да Го предупредим за датата, която сме избрали за извършване на действото: 30-31 юли. Един от участниците обаче пристига със
силното вътрешно чувство, че избраното време не е подходящо и с ясния за всички астролози аргумент, че това се пада
на разсип.
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- Сега да ви кажа: туй с тия две дати наистина
бе недоглеждане, ала Аз нямам навик да се отдръпвам, когато видя свещен ентусиазъм. Разсипът е канон, абсолютен закон (да не се започва нищо тогава).
Дори и Аз се съобразявам с него - Аз, Който съм създал Небето и Земята, Природата и Духа, Деня и
Нощта! Съобразяването на Абсолютния, на Баща Ми
обаче не е като Моето съобразяване – Аз съм длъжен
да се съобразявам със законите, ала Той не е длъжен.
Туй, което е почнало, не може да се развали. Астрологически закон е: ако почнеш една работа при пълнене на луната, тя не се разваля при празнене. Вие
може да сте недогледали, ала Аз съм окат, та се наложи незабавно да коригирам пропуска чрез работата на Самия върху шестото езеро и въобще неговата мощна конструкция, с което нещата тръгнаха.
(Точно по времето, когато се срещат в София без уговорка “незаплануваната” приятелка в розово и приятелят в
синьо и на нея ù прималява от силата на преживяването, Самотният вкъщи работи с духа си по своя мощна конструкция
над изображението на Шестото езеро. Нали той има заръка
да отработи предварително, и после и на място, работата с
всички езера? – б.п.)

Не съм толкова глупав, та да пропусна такъв
момент. Работа, която почне спонтанно, се отличава от всичко нагласено. А подслушвачите вече знаят
какво ще правите в събота и неделя. Те планираха да
провокират работата – подслушвачи не само от невидимия свят, но и от видимия. Сега обаче едната
половина от работата – най-важната – е свършена.
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Тъй си гледам работата, че едното да включва всички числа, та даже и с работата на Самия вчера пак
ще е достатъчно. Прибавката е в това: неговата
сила е от такова естество, че не само Европа може
да покрие, но и цялата Земя. Всеки друг “Божи Монах”
на негово място, повече или по-малко, би отговарял
предимно за Европа. Единс-твената Ми бележка е, че
силите, с които борави, са на такъв висок волтаж, че
по-неподготвените си изпатиха вчера...
(В същия час и минута, и друга участничка в деветорката усеща тока, но и тя болезнено. Тия неща ги знаем, понеже, по инструкция, всеки си водеше записки във връзка с действото и после ги сравнихме и отразихме – б.п.)

Същевременно обаче, пак Аз допуснах това, тъй
като всичко става под Моя пряк контрол. Туй, че някои възприеха силата болезнено, се дължи на техните клетки, които ще трябва да се пречистват. Туй
не значи, че те не бяха единствените в момента, които бяха и могат да работят в това велико начинание.
Преодолявайки пречките, които ще имате сега,
понеже сте вече в потока, вие ще видите какво значи
Бог по време на разсип. Този, който се оплаква от нещо, напълно ще му изчезне проблемът: болест ли е –
ще си отиде; недостатък ли е – ще изчезне; мъка ли
е – ще се превърне в радост. В сегашната практика,
лично Аз положих основите на Новото Човечество,
но Новото не може да дойде, ако не се ликвидира със
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старото.
Напълно одобрявам вътрешния импулс на всеки
един от вас, който би искал да участва тази събота
и неделя. Много силно устремените нека отидат – с
тях съм и те ще видят това. Пречки ще има, но ще
има нещо над пречките, което отговаря на Абсолютния – Онзи, Който изненадва. Само едно помнете и
знайте: в случай, когато нещата пречат отвън, работникът свършва работата отвътре. Където и да
се намирате, ако не успеете да стигнете до завéтните езера по една или друга причина, вие просто
произнесете техните истински имена – и ще бъдете
там. Пространството няма никакво значение.
Почувствайте сега и сега решете, съгласен ли
е приятелят, който вече сне основната енергия, да
участва на 30 и 31 - или той не усеща това като необходимо? В такъв случай, той е напълно свободен,
понеже с най-високото и най-дълбокото езеро работата, на този етап, е извършена. Не е излишно да се
отиде и триизмерно, но притурка няма да има – ще
има радост в едно изпитание.
Със самия факт, че прогнозирам и изпитания –
нещо, което се разбра от Самотния, - Аз постилам и
тръни по пътя на човечеството през август, септември и октомври тази година. Туй значеше черното
куче, след като видяхте двете бели. Двете бели са
символ и антена на работата, която се извърши на
тия две основни езера (Леденото (Окото) под Мусала и
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Шестото от 7-те – б.п.). Едното бяло беше завързано

за дървото. Туй показва, че не са свободни още ония
на Сърцето – още са вързани за родовите си дървета и не могат да си позволят пълна свобода. Оттам
дойде болката в главата и стомаха на Розовата
(Истинската Розова) – родът й налага още да мърси

кръвта си с нечисто хранене и плътно домашно присъствие. Оттам ще дойде и утре вечер напрежението с двамата на Шестото езеро, ако въобще ги
допусна до там. Най-нежно закрилям останалите,
въпреки предвидените проблеми, ала Синият очаква
чудо с тази Розова (която е поканил)... Нежността,
обичта ангелите раздават без умисъл, но не е тъй
лесно ноаите да изключат мозъка и да отритнат
страховете си. Нежността и пламъкът стават неудържими само в резултат на нечовешки, многовековни страдания. Само тогава човек почва да мисли
какво му е на другия и е готов да прави това, което
спасява от студ именно другия. Не одобрявам избора на тази, която още не е готова да пропусне токовете неудържимо, но не обвинявам за това нея.
Дори ще й направя голям подарък, задето се съгласи
въобще да участва – тя се вълнува от Моя глас, чувства, че единствено Аз я разбирам. Въпреки това се
наложи да потърся за свещеното събитие оная Розова, която се разтърсва от съприкосновението си със
Синия като от гръм. Сега вече много скоро роднините й ще я освободят – отнемам им плячката!

3145

Необятното говори – книга 11

Черно-бялото куче, която се появи пред нея и
Синия, означава волята Ми, на предстоящия излет
да проведете токовете на Всемирната Ложа – не
само добрини, но и проблеми - плащане на дългове от
страна на човечеството. Кафявото куче и още едно
с подобен цвят са проводници на токовете, които ще
свалят приятелите извън деветорката. Самият
шум по време на сваляне на информацията в момента (един от присъстващите си щрака с един фотоапарат...)
показва, че така трябва да бъде – не само благодат,
но и плащане. Понякога възлагам на Моите и тежко
сътрудничество – провеждане на карма. С тия три
месеца, които предстоят, си разчиствам стари и нови сметки с ония, които си мислят, че могат да
минат и без Бога. Ала в същото време събитията
ще очертаят мощен път към свободата осияния и явления от огромна важност за новия
път на праведните.
Тези съботи и недели, с които почва новото пълнене на Луната, наистина са подходящи, но тъй като вибрацията е седма, с тях ще може да работи по
собствен план и усмотрение само Самотният. Що се
отнася до Деветорното Действо, най-подходящо е
времето на Събора (20-21 август). Същият състав,
ако не остане, работете да се изпълни от други, но
приемете сериозно задачата, както приехте и сега.
Ще има някои изменения, но в детайлите, понеже нито едно действо не се повтаря по същия начин. Под-
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гответе и двойката дубльори, които да подсигурят
работата срещу провал (на Махарзи) (Първото езеро
от Седемте в Рила планина).

Сега ви желая приятно и полезно прекарване и
се обръщам към ония, които се опасяват: не се страхувайте! Малко ли е да се очисти светът чрез вас?
Всеки проблем, който ще имате, е очистване на милиони души! По-подходящи от вас нямаше. Защо разположих на двата полюса на Необгледното езеро, освен приятелите със сносно здраве, и по един с проблем в това отношение? - Самото езеро не е добре,
затова и съм избрал такива, които да помогнат на
милиардите болни и нещастни. Няма нищо по-сладко
и прекрасно от болката! И казвам на по-ячките: не се
стремете непременно да се дотътрите да езерото
с цената на всичко. Ако се появите там разбити напълно, повече страдание ще принесете на братята
си по света. Спрете се там, където се намирате,
при първия по-силен проблем от физическо естество. Не е изключено пак да намерите вода, та символично и магично действо да се принесе. Споменете само името на Необгледното. Ако пък се върви
леко, без проблеми, бавничко отидете там. При всички случаи ще Ме срещнете по пътя, и то не веднъж!
Приятелите разправят изумителни работи за случките по пътя.

Привърших, питайте, ако има нещо.
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- Какво става с гърлото ми, защо ми се губи гласът?
(пита Х.М – “Космическият Принц”)

- Не давам глас на оня, комуто е определено да
мълчи! 15 века по трибуните на пренията са напълно
достатъчни... Дал съм точни указания за причините
и методите, свързани с гласа ти. Сложù в съзнанието си, че не плащаш лично задължение, а част от
онова на Елада и Франция, които не могат да млъкнат лесно. Това не е проблем за теб, понеже си мълчалив и смирен по душа; а по ум и по дух, както те виждат, то е по-различно, но е по-искрено, отколкото у
мнозина. В теб няма задни мисли, та затова те обичам като син (без думичката “като”...)
- Може ли да се направи експеримент за ограждане на
мястото, където биха отсядали приятели, и за огнена лъчева
защита от духовно естество? (пита В.)

- Специално при вас, петимата, които сте се
събрали в атмическото тяло на брата, който пита,
мощта на защитната и огневата дейност обявявам
за неотразима. Не е нужно да питате, действайте
според импулса.
- Какво означават пожарите около мен, когато бях в М.?
(пита К.)

- Този, който работи със Словото, трябва да
приеме неизбежно факта, че нещата около него се
катализират в прави и обратни реакции и благословението върви ръка в ръка с наказанието. Ангелите,
които те съпровождат през вековете, се отличават
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с огън – през всички векове те бяха огнени ангели!
Така те видяха и стражите от затвора, когато ти
разплавих веригите. Трябва да ти говоря още, но на
четири очи.
- По часове, какво да се прави сега, в събота и неделя?

- Конкретните указания са дадени, всичко останало почувствайте и съобразете сами. С някои за в
бъдеще ще работя по-разграничено във времето и
действата, но сега работата е по свобода.
Коментар:
Както и друг път, не цитираме тук сведения от интернет за събитията през следващите три месеца на 1988 г.,
прогнозирани от Елма в това осияние, защото се радваме на
изпълнението на пророчеството... Това би било жестокост.
Нито считаме, че цитираното по-долу изчерпва всички случаи, имани предвид от Него, тъй като кармата и дихармата
се изпълняват на много нива, повечето от които не могат да
бъдат регистрирани официално, статистически. Също, няма
солидна гаранция, че степента на добрите и нещастните събития през този период е по-голяма, отколкото по всяко друго време, но такава тенденция се наблюдава. Точна преценка
не е във възможностите ни. Поначало 1887, 1988 и 1989 г. са
VII, VIII и IX вибрации, така че и без конкретна прогноза можеше да се очаква, че те ще са най-кармични и най-силни в деветгодишния цикъл – и в минус, и в плюс. Но не само вибрациите по тази система са фактор – трябва да се гледа и астрологически. Чернобил се случи през 1986. Ако вземем положителното за тези три години, нима политическата свобода
на Източния блок не дойде точно през 1989? А конкретно за
тримесечната прогноза на Елма тук, че “в същото време

събитията ще очертаят мощен път към свободата
- осияния и явления от огромно важност за новия път
на праведните”, това може да е било валидно и за края на
войната между Иран и Ирак на 20 август, отнела до този момент живота на поне милион човека.
Ето и други събития:
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August 8 – 8888 Uprising: Thousands of protesters in Burma, now known as
Myanmar, are killed during anti-government demonstrations. – Хиляди убити!
August 28 – Seventy-five people are killed and 346 injured in one of the worst
airshow disasters in history at Germany's Ramstein Air Base, when three jets from
the Italian air demonstration team, Frecce Tricolori, collide, sending one of the aircraft crashing into the crowd of spectators. – една от най-тежките въздушни
катастрофи.
September 12 – Hurricane Gilbert devastates Jamaica; it turns towards Mexico's
Yucatán Peninsula 2 days later, causing an estimated $5 billion in damage. –
Ураган причинява големи нещастия, равностойни на 5 милиарда долара.
October 5 – Thousands riot in Algiers, Algeria against the National Liberation Front
government; by October 10 the army has killed and tortured about 500 people in
crushing the riots. – Отново масови военни убийства.

29.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ПРОВЕДОХ АКЦИЯТА САМ

Проведох акцията сам, предварително - под носа на ония, които искаха да овладеят и разтурят работата. Сили, които се мислят за прави, шпионират
най-плътно всичко. Страшно опитни са, с успех игра-
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ят двойни, тройни и четворни игрички, но не подозират, че Аз и чрез тях си свършвам работата. Те са
хипнотизирани че не са Мои клетки и изпълняват
най-различни чужди поръчения, водени от самомнение, страх, гордост, плътен атеизъм, простотия
над гушата и цинизъм над темето на простите им
глави. Не знаят, че мога да размажа мравуняка им, че
всеки ход на всяка мравка Ми е предварително извèстен, че торбата на ужасите, болестите и катастрофите Аз я изсипвам от време на време над
мравуняка.
Между тях има по-разумни обаче – които са
Мои “шпиони” в средите на простите. Под “прости”
разбирам политиците, религиозните и окултистите, считащи, че държат козовете в ръцете си. Но в
тия среди има и много интелигентни хора, които Ме
разпознават през вековете и жадно четат Словото
Ми.
Първи изпълнения на обещанието на Елма, че “този,

който се оплаква от нещо, напълно ще му изчезне
проблемът: ... мъка ли е – ще се превърне в радост”

-

и пр. Ако не се счита едно друго важно събитие, което последва два дни след пробиването на прозорчето, стана освобождаване на стая в един апартамент след 15-годишно принудително съжителство. А при друг участник в деветорката,
неочаквано роднините от страна на бившата му съпруга се
съгласиха той да се срещне с дъщеря си, която не са му позволявали да вижда цели 14 години, даже и на снимка.
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29.VІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ВЕЩЕСТВОТО “ИЗДИН”
И АНАПСИХОЗАТА НА МОНАДИТЕ
ЖЛО / КТК

18,00ч.

Чистотата ти се увеличава неимоверно, оттича се старото и светлината ти просветва вече и
през тялото, не само от главата. Това обновява постепенно и ония милиони, с които си свързан. Обаче
ти си сам горе, а те са тъй тежки още, че да ги извлечеш, никак не е лесно. Атлас, Тантал, Херкулес,
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Крали Марко – всички титани и силни личности са
имали точно тоя проблем: необикновен подвиг за повдигане на необикновен товар; победа на необикновен
противник. Тръненият венец още кърви на челото
ти, понеже ти го сподели с Учителя повече от всички, та приеми още малко пътя на страданието, като
път благословен, път единствен.
Прилагам нови методи сега с тебе, които дават видим, чудесен резултат. Новото е да не си сам,
а да те облива с нежност, разбиране и грижи най-напредналата женска душа на тази планета; а всъщност тя е мъж горе - и то какъв мъж!
Сега ти отговарям, отговарям на всички коя е
божествената сестра Инолария, която е твоята
сродна душа. Тя не е на този свят, а в полето на душата, което на изток наричат “будическо”, ала сега
се е вселила и присъства много често тъкмо в тази,
която ти е най-скъпа на тази земя. Няма да прогнозирам, но ще кажа: ако някога се появи женско създание, което може да обича така съвършено като нея
Бога, Словото, Делото и ближния и те обикне и теб
не по-малко съвършено, то именно твоята Инолария
ще бъде пак в него.
На полето, на което тя се намира, Праматерията и Прадухът са в девствено състояние. Праматерията там е сложно вещество от “издúн” – непреводимо понятие за вас. Прадухът пък се появява на това поле със силата на интуицията – онова, което е
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основната сила на сродната ти душа. Праматерията й не е нищо друго, освен кондензирана нежност,
работеща за събуждане на монадите от сън. Монадите спят, те са в “анапсихоза”, т.е. будическа анабиоза, и се отварят за въплъщение, само след като
бъдат пробудени и се изправят – понеже те плуват в
първичния океан от милост, подобно на спящи, блестящи риби, с необикновена красота и ангелски лица.
Инолария е същество от женска полярност,
обитаващо именно това море, плуваща в него и над
него и пращаща струи от нежност към тези спящи
души. От тези струи, напълно подобно на слънчевите лъчи по въздействие, те отварят бавно очите си
през хилядолетията – и започват бавно да се изправят. Сънят им се прекъсва - и щом дойдат до напълно вертикално положение, изведнъж ги поема потокът на вертикалната сила – поток от мюонно естество. Така тези души се посаждат в различни почви
на различни планети, след като са летели устремно
надолу, подобно на семена.
И ти представляваш една такава душа, Павле!
Ти не беше още напълно пробуден, когато Инолария
направи още една съществена грешка – от прекалена любов. Тя те изправи предварително, преди още
да си се пробудил, и вихрите на въплъщението те
отправиха отново надолу, към Икло. Тя се надяваше
да те пробуди напълно в твоето ранно детство, но
искаше твърде много. Затова ти беше доскоро спящ
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приживе. Оттук иде твоята трагедия. С пълното
ти пробуждане, макар и постепенно, се зае астрално
и причинно (т.е. принципно) онази, която сега е до
тебе – най-близкото същество по вибрация и еволюция до Инолария. Понеже в божествения свят няма и
помен от противоречието, което съществува в адските зони – противоречие дали да обичаш или да не
обичаш повече от една възлюбена, - ти сега се обикваш за вечни времена не само с монадата на Инолария, но и с монадата на нейната носителка в момента. Тройка неразделна става тя, та тройката, за която мечтая и Аз, се оформя вече в световете –
трима сте отскоро! Ти обичай двете, но и те ще те
обичат тебе – едновременно и поотделно.
На практика, одобрявам всичко, което вършиш,
обаче настоявам да почиваш повече. Не насилвай физиката и психиката си, колкото и мощен да е импулсът на духа ти за подвиг и работа. Не желай да се
подобри състоянието ти по-скоро. Колкото и да са
очевидни резултатите, помни винаги, че ние двамата с тебе, плюс още един брат, ще носим трънения
венец докрай, понеже най-силните носят най-много.
“Свиркай” си обаче, въпреки всичко и заедно с
всичко – и нека пее душата ти от радост, при всеки
повод за радост!
Още веднъж настоявам: с музиката не се бави!
Ако още не се решаваш за инструмент, почни уроци
по солфеж, пеене и пиано, за обща музикална култу-
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ра. Когато укрепнеш, те искам цигулар.
На Рила ти откривам едно преживяване, за каквото ти копнееш. Има реални шансове; и като стане,
можеш да го разкажеш и да го опишеш, за насърчение
на приятелите.
Почивката обаче е първото условие. Може да се
движите като охлюви, но хармонично трябва да
бъде изкачването.
- Защо чувствам постоянно носталгия по нещо прекрасно, което съм загубил?

- Абсолютният свят, от който идваш, е толкова красив, че не можеш да не изпитваш носталгия по
него. Особено при непълна пробуденост за новото
поле, носталгията е повече от остра. Помни, че
трябва да притежаваш едно подобно преживяване от
твой брат, написано от него. Ти ще го разбереш подобре от всички. Така се и казва - “Носталгия”. Ти ще
станеш много добър приятел с този, който го е написал. Просто, вие сте сродни души от миналото.
- Вярно ли е съновидението за изграденото минерално
тяло? (Болнична стая, в която се виждам с моя много близка
приятелка. Медицинска сестра й казва, че съм изградил
минералното си тяло, но е много гъсто и трябва да се
разреди.)

- Сънят ти не е сън, а действително преживяване. А плътното ти минерално тяло е особен слу-
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чай, който се среща много рядко. При падането ти в
материята, още спящ, ти нямаше необходимите “парашутчета”, които имат повечето божествени семена. Просто се заби в материята като метеор!
Оттук и страхотните болки и до ден днешен, но и
прекондензираното минерално тяло. Туй, което с
другите ще стане с векове, ти го имаш вече. Наистина, налага се разреждане, но туй става вече - и
всичко е наред. С теб ще говорим за органите и функциите на минералното тяло – помни това!
- Защо енергиите в тялото ми постоянно падат надолу?

- Понеже ти си учил векове наред твоите питомци от църквата да се съсредоточават само нагоре, сега трябва да компенсираш тази огнена практика със смъкване на енергиите надолу. Аз съм ви казвал, че прекалената молитва, пост и религиозни
практики изхвърлят огромни количества прана от
планетите, където има само духовни, но не и божествени същества.
Със свличането на енергиите надолу си призван
да промениш практиката на религиозните и да отвориш тяхното кундалини за кръгово, а не за стреловидно движение само нагоре. Болезнено е, но ти бъди
благодарен. Бог си знае работата. Като почнеш с
музиката, ще почувстваш как се върти енергията.
Само музиката може това, нищо друго!
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- Спящото ми състояние само за това прераждане ли се
отнася?

- Предимно за този живот. Ти просто не искаше
да се връщаш, понеже светът е много груб за тебе.
Понеже се надяваше, че 100 години поне, по земно
време, ще можеш да преспиш в нирваната на онова
будическо поле. Ако провокирах Инолария да те пробуди преждевременно, това се наложи от върховните
времена, които настават на тая земя. Ако би пропуснал тази среща с приятелите и тази необикновена
възможност пак да бъдеш в нозете на Учителя, следващия път трябваше да чакаш още много. Рискувах с
принудителното ти слизане като метеор и с всички
опасни последствия, само по тази причина.
А туй, което сега вършиш със Словото и което
никой от приятелите не се зае с такъв устрем и
мощ да прави, променя бързо минерализацията ти
от гъста в нормална. Само това да стане, което направи досега, печатайки, стига за 500 прераждания
на един обикновен човек! Понеже никой не е размножил повече екземпляри от теб, то душите, които ще
се спасят чрез теб, ще бъдат повече от ония, които
спасихте досега чрез другите приятели. Сегашната
точна сметка показва, че самоубилите се поради това, че новото Слово не е стигнало до тях, са нарастнали на 54,000 души по света - т.е., тия хора не биха
се самоубили, ако вие вече си бяхте свършили работата. В това число не влизат тия, които са си оти-
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шли от болести, а те са много повече.
Словото, което сега идва, се отличава от Библията и Евангелието по туй, че е абсолютно оригинално, нередактирано и неокастрено. Затова счетоводството Ми, без да пренебрегва истината, която
е останала неосквернена в класическото Слово, констатира много повече загинали поради немарливостта ви да Го доведете до знанието на другите народи.
Трябва и да ви утеша: по линия на веригите сродни души са се спасили повече от 60 000 души по света, поради туй, че сте се посветили на Словото и
Делото. Печатът не е божествено средство, но засега нямате нови средства. Ала и без печат, работата се върши - по каналите на сродните вериги.
- Какво е тълкуването на съновидението, в което видях
ръка, която държеше малка картичка със ситно изписан
текст и ми се внуши мисълта, че имам поздрави от “Министъра на Виделината”?

Също не е сън, а реално послание. Светлината
носи знанието, а виделината – мъдрост. ”Министърът на виделината” - това е пред теб стоящият Тома, който отговаря, от апостолите, за Мъдростта,
науката и практическите приложения в Делото. С
тази картичка Аз предварително те известих за срещата с брат ти. Ала не се разочаровай, ако мислеше,
че това трябва да е някой не по-долен от Учителя.
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Самата виделина е Учителят, а неговите “министри” са апостолите. В тези физически тела вие сте
нищо, ала като духове, от 2000 години насам, а някои
и от повече, сте отговорни за по 1/12 част от зодиака на планетата, а и за един подобен сектор от вашата галактика. Дребните букви са негов код, като
представител на анализа в Битието. Малкото е
онуй, с което се отличава божествената наука! Прочее, този, когото виждаш, е само 1/5 част от споменатия “министър”, който е нещо по-голямо в атмичния свят и представлява 5 звезди на небето, като
негово атмично тяло, така че за тези звезди ще му
говоря на него отделно.
Работата ви и в миналото беше тясно сътрудничество, понеже Павел беше много образован, а Тома се занимаваше с научни проблеми още тогава.
- Но апостолите, с Павел, стават 13...

– Когато се изключи Юда, на негово място поставям Павел.
С това настъпиха нови времена на Земята още
тогава, понеже гностическото начало на християнството се пое тогава от вас. Само че се разделихте
така: холическият принцип – по твоя линия, а аналитичния, т.е. мюонния – по негова. Но за това, какво
представлява един посветен, последвал Рама, Кришна, Христа, Хермес, Заратустра или Учителя сега,
ще ви говоря друг път, понеже това е тема необят-
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на.
В петото измерение, един апостол може да прониква през абсолютно всички мозъци на съществата
по Трите Вселени, понеже е казано: “Само чрез Мене
ще видите Бога”. А сега Аз ви казвам: “Само чрез
апостолите ще видите Мене.”
(В този момент влиза Р., за да си вземе вечерята. Един
от присъстващите го моли да вземе и две парчета хляб –
б.п.)

Р. не го отлъчвайте, нито Й., понеже чрез тях
се помага на всички нещастници по лицето на Земята. За да падне по-скоро римската власт, която още
е на трон, макар под други имена и националности,
трябва Р. да преживее най-страшните премазвания.
Но сред римляните се родиха ученици, та трябва, заради тяхното поддържане, да не скъсвате напълно с
Рим. Така всички най-страшни зверове, деспоти, тирани от историята, пред които трепереха милиони
роби, войници и господари, ще легнат в краката на
апостолите, както виждате в момента. Преди вие
му се молехте да не разпъва на кръст християните и
да не ги хвърля на лъвовете по арените, а сега той
ви се моли за парче хляб и една керемида над главата... Прочее, вината му не е по-голяма от вината на
някои от вас, които станаха причина за арените и
кръстовете... Той беше само изпълнител на карма.
Ако се помирите или поне търпите, това ще стане и
между угнетените и властниците по цялата земя.
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- Каква подкрепа да му оказваме?

- Материална – да, битова – да; но не и на гордостта му и на жаждата му за надмощие.
Онзи, който се провали сега, ще провали мира
на Земята.
- Какво е тълкуването на съновидението за обмяната
на двете звездни човечества?

Това е факт, това е една реалност в момента,
и ако ви опиша съществата, които сега се обменят
от тия две звезди; ако ви опиша техните посещения,
празници, светли приятелства, тяхното взаимно
щастие, обмяната на научни и културни постижения,
новите творби по повод срещата им в Космоса, вие
ще кажете: “Ее, бива, бива, ама чак толкоз...” Това ще
опиша при друг контакт. Само едно знайте, че при
общуването си, след като вече вашите човечества
са се обменили, всяка ваша негативна мисъл, чувство
и действие създават ями в пространството, в които
се погребват хиляди пътуващи от единия свят в другия. Аз ще ви кажа един ден съмнението как убива съществата във Вселената, подозрението, ревността, недоверието. Огорчението, например, даже и когато е справедливо, лишава от въздух дробовете на
всички обитатели на планети от вашата подвластна система. Огорчите ли се – умират милиони разумни същества в страшни гърчове от липса на въздух!
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Ала вие не сте автомати, нито божества, та да не
се огорчавате, тъй че смъртта на тия същества е
също предвидена, понеже и те имат нещо да учат.
За подобни твърдения, инквизицията или съвременната наука би ви осъдила на клада или на лудница моментално... Та мога и да не отговарям на въпросите
ви, ако ви стана много...
- Описаното по-горе за всяка монада ли се отнася?

- Отнася се за всяка монада, обаче тия, които
са във връзка с Бога, са много по-отговорни и имат
много повече човечества, за които са отговорни в
Трите Вселени. Затова съм ви казвал, че най-съвършеният ученик е този, който през целия си живот не
е допуснал нито една отрицателна мисъл, нито едно
отрицателно чувство, нито една отрицателна постъпка. Да осъдиш някого вътрешно, та дори и да си
прав, туй е по-лошо, отколкото да вземеш сатъра и
клъц - главата на кокошката на дръвника... Тука кръв
се лее, вие какво си мислите! Не само езикът, но и
мозъкът кости няма, но кости троши.
Сега да не мислите, че не водя точно счетоводство? Всичко Ми е на отчет, та като хлъзна
някой ден оня с голото самочувствие под колелетата на лимузината, по компютър съм го изчислил, ама
по компютър!...
Ала светът не е толкова страшен, това вече
се оттича. Едно по-точно съответствие показва, че
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Словото Ми – само една дума от Него помислена –
претопява 100 хиляди отрицателни мисли. Написана,
превръща в положителни 500 000 отрицателни чувства, а изговорена правилно, коригира 2 000 000 отрицателни постъпки. Туй, същото, превърнато в дело на часа, а не след 5 секунди или 5 години, умножава
горните числа не по аритметични, а по геометрични закони.
И така, не бойте се! Колко думи вече имате от
Словото? - Само да си ги държите по папките, пак е
сила. Понеже там Словото се бори също: на една дума – 100 отрицателни мисли, 500 отрицателни чувства и 2000 отрицателни постъпки...
А сега, пращам ви още една прекрасна душа, с
която ще направите силна връзка. Това е Маорания –
същество от ангелския свят, което идва отдалече.
Чрез нея ще дойдат и други приятели от нейния
свят. Когато дойде, ще я познаете по гласа й – той е
сладък и мелодичен. Скоро ще бъде - бъдете будни:
има белег на ръката над китката. Дамгосах я още
във Фландрия, когато взе една питка от ръцете на
просяка, за да нахрани умиращото си дете. Това дете сега е между вас. Ще познае някогашната си майка и повече никога няма да се разделят. Просякът
още тогава прости, понеже беше ангел на земята и
изпитваше хората. Той прости, но карма не прощава.
Поради това, белегът носи символа на онова, което
поставя личното чувство над космичното. Когато се

3164

Необятното говори – книга 11

сприятелите, специално ще тълкувам този белег.
Ако приеме Словото, а това е неизбежно, белегът
няма да бъде повече кармичен печат за нея, т.е. ще
стане мъртъв белег.
- Защо усещах тялото си изтръпнало при суровоядския
режим и въздържанието от храна?

- Туй изтегляне на двойника е по причина на режима, а и на работата със Словото. Обаче при тебе
това винаги е било болезнено, понеже - повтарям ти учеше през вековете религиозните да се спасяват от Земята с аскетични практики, а това не е
още Божествено, то е духовно.
Турих някои спирачки по пътя на оттеглянето
нагоре, понеже ти при първа възможност би избягал
завинаги... Сега те оградих със скъпи за тебе неща
на тая Земя, та белким поостанеш малко по-дълго...
Ако практиката ти през вековете се уравновеси с
практиката ти от нов тип, ще премахнеш болезненото излъчване - и тогава, при пълна гаранция от
твоя страна, че ще се завръщаш, ще те пусна из другите светове съзнателно, за да разкажеш после на
земните хора за красотата и величието на Царството Божие. С болката обаче вие сте много по-полезни
– примирете се с това, покрийте с покривалото на
смирението и се опрете о ствола на търпението.
Все пак, ще ти дам някои указания за мистични
парфюми и мехлеми, с което ще се облекчиш значи-
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телно. Питай специално.
- Каква е връзката ни с Надя?

- Тия, които бяха в Египет, не могат да не си
спомнят душата на Египет. Това, че Надинка сега е в
тяло и че е имала отделни човешки прераждания,
съвсем не значи, че тя е престанала да бъде самата
душа на целия египетски народ. Туй е несъизмеримо с
вашите понятия; и когато в бъдеще ще можете да
видите облика на такъв национален ангел, ще разберете пред кого сте се намирали. Туй, което прави сега Египет да плаче, е доброволната роля на южната
школа, която той е поел, за да има космическа драма.
По-самотен от “Египет” сега няма, въпреки че всички
я обичате; но обичта не е нещо абстрактно, отдалече. Ако не беше тя и ако не беше Радий, Аз вас въобще не ви виждах – понеже през тях минават най-големите премазвания напоследък. Рим и Египет си
плащат за някои неща, паднаха страхотните им
многовековни империи, ала Рим и Египет са още живи
и още плачат сега пред вас, на колене. Туй е редно,
понеже вие плачехте пред тях, а те не ви виждаха –
бяхте много малки пред “величието” им.
Разиграва се такава космическа драма, която
сегашните зрители на космическата аудитория гледат със затаен дъх! Тази малка стая в момента е поголяма от всички сцени на света, на официалния
свят. Понеже се играе последно действие и всичко е
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абсолютно на живо. Пропадналите монарси и императори, фараоните, първожреците, един по един се
връщат и се влачат унизени в прахта на нозете на
апостолите! Това изтръгва въздишки и възгласи на
огромно душевно удовлетворение у всички зрители
от небесните светове в момента. Повечето роби на
фараоните и на Рим сега са на райски планети и звезди, в райски полета. Но в предаванията на живо, които се обявяват в определени часове по всемирно време, всички същества прекъсват замалко работата
си, за да видят поредния “спектакъл”. Те се радват
предимно на осъзнаването ви, но на практика почти
няма такива, които да се радват, че предишните тирани са наказани. Понеже, да се радваш на Правдата,
когато тя наказва, означава че още не си за райска
планета или звезда. Както децата си затварят очите и се гушат в скута на майка си при кървавите
сцени на екрана, така и деликатните божествени същества се отвръщат от тези епизоди, от космичните предавания, където се вижда колко страдат и
как биват наказвани ония, които са държали на материалното, които са насилвали.
С Надя имаш връзка не само от Египет, но и от
Юдея – и там тази връзка беше по родова линия. От
там се получи известно биене на аурите, понеже родовата връзка не води до друг резултат. Но когато
се срещнахте в Христа, почна претопяването на тази дисхармония - и сега беше останало съвсем малко
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от нея. Просто, тя се проявява, само когато сте наблизо, на тясна територия. Това обаче съвсем не
значи, че не трябва понякога да сте наблизо, понеже
трагедията не е в близостта, а в постоянната близост. Постоянната дистанция също е трагедия, така че важен е ритъмът. За всяка двойка сродни души
има определен ритъм на присъствие и отсъствие.
Ако го налучкате, и вашите две човечества ще започнат да се обменят в Космоса...
Ако ви кажа Египет на кои човечества в ясновселената отговаря, ще се изпопребиете да молите
Надя за милостта й да ви приема понякога... Понеже
от вашите приятели няма представител на ясновселената.
Вече казах, че когато тя дойде следния път помалко натоварена, ще лъсне користта ви като тепсия на месечина... Понеже няма, няма, и скоро няма да
има по-красиви жени от египтянките, от представителите на ясновселената! Нефертити от кои беше?
Ако сте “тарикати” ще почнете да я ухажвате още
сега, за да си хванете ред в другите прераждания...
И казвам: който прескочи булото на Майя и навлезе в същността, ще разбере откъде извира дълбочината. Онуй, което ви казах за котешкия марш, си
важи. Едно по-сложно упражнение от типа на “Кукувица кука...” изисква гостуване на различни приятели, а
не само по двойки. Ала къде е казано, че сте решили
да се излекувате изведнъж или да се подмладите за
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един миг? Всеки иска, но не му стиска...
Аз няма да мръдна пръста Си да ви оправя положението или да почна открито с чудесата, вълшебствата, пътуванията с другите човечества, ако вие
не разберете мъката на всеки ваш брат, на всяка
ваша сестра! Туй значи Орфически път, туй значи
Христово подвижничество! Представете си: Надинка
беше най-подходяща за участие сега на централно
място в деветорката, понеже... кое не зависи от ясновселената? Ала Надинка ще си стои вкъщи и ще ви
размъква материалите от единия край на София до
другия...
Малко остър съм, но точен. Прочее, и тя има
малка вина в това, понеже, ако беше мъничко по-послушна, щеше да положи повече усилия Божественото
да я посети по-скоро.
Ако Аз, например, съм някоя много дебела жена и
срещна онзи, когото обичам от векове, ще смъкна дебелините си само за 24 часа. Може да умра, но ще ги
смъкна! Ако имам крива глава, ще отида при френолог, ще го попитам тая дупка какво значи и ще уча
математика 10 години, за да мога да се явя пред любимия си без тая дупка... Не че любимият е истински,
щом не може да ме познае вътрешно, но трябва да
се изпълни законът: грижата за външното е вяра в
Духа Божий, а грижата за вътрешното – в Майката
Божия.
Сега разбра ли защо те интересува толкова въ-
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трешното? - Защото си по линия на Мировата Душа,
на ясновселената! Но затуй Египет си остава херметичен и до ден днешен. Пустиня е отвънка, какво
да правиш... Хайде сега да не бъдете отново пустиня
за Надюшка, но бъдете поне малко оазиси, понеже
онуй, което може да даде Египет, все още не може
никой друг да го даде.
Тот се интересува от Пралайя, нали? - не от
друга. Пралайя обаче трябва да се интересува не само от Тот, но и от Духа на Бога, ако иска да излезе
навън. А да излезеш навън, значи да се интересуваш
от външното не по-малко, отколкото от вътрешното. Понеже само Красотата е съвършеният израз на
Истината.
Сега, да не казвам каква тънка връзка у Надинка
има между пренебрегването понякога на външното и
пренебрегването на Истината... А в това отношение брат й от древна Юдея може да й помогне както
никой друг. Та помнете, че още имам да ви разправям
за вашата връзка, обаче нощта напредва.
- Каква е връзката ми с Г.?

- Свързани... като развързани...
-Защо в съня си виждам, че ям месо, което е съпроводено с неприятно усещане? (Тома)

- Това не е грях, а символ, в случая. Това означава, че придобитата сила е толкова голяма, че не
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трябва да я усилваш повече, понеже става опасно за
приятелите и душите, с които си свързан. Чувството е неприятно поради това.

НОСТАЛГИЯ
25.Х.1972г.

3 ч. през нощта

Ах, тези чаровни, вълшебни нощи!
Ах, тези дълги, тъмни нощи, изпълнени с нежна тъга, копнеж и свещено очакване на онова, което няма име...
И този тих и приятен вик, който се надига от дълбините на душата и се въздига, и литва нанякъде, към висотите на светли и безметежни красоти.
Как се променя всичко тогава, в тихата нощ; как
оживява споменът, тъжно-щастлив, щастливо-тъжен;
неповторимото чувство, което вика с безкрайното си
фортисимо най-съкровените въжделения на духа, някъде
назад, назад, някъде далеч и близо.
О, как се радва нощта, как се радва топлата тъмнина и дружелюбно трепкат хиляди разноцветни свещици!
Кой ме вика в мен?
Кой?!
Кой е този мил и радостен гласец в гърдите, който
гали нежната струна на сълзите и издига златната вълна на любовта през гърлото, към изворите на скръбта и
радостта?
И ето, аз виждам един вълшебен детски спомен –
картина–истина:
Малко момченце, седнало на добрия гръб на зеленокос хълм, прегънало коленца и отпуснало брадичка на ръцете, замечтано и само...
Седи момченцето на хълма и гледа тъжно някъде
далеч, далеч отвъд къдравите бели облачета, от които
ей сега ще се покажат красиви и засмени мънички ангелчета.
Мъдри и тъжни са детските очи, а това не са детски очи, и това са детски очи, и не са...
В детската душа топло полъхва тиха, безмълвна
радост, и пърхат, пърхат нежни развълнувани крилца, а
после бавно се разлива щастливата тъга, необяснима,
древна, родна, скъпа!
Бистри сълзи капят по развълнуваните бузи. Къде
съм? Защо? Къде сте? Елате си! Вземете ме!
Искам да си дойда...
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Страхотен вик разтърсва цялата вселена, навсякъде
- между звездите, до края на всичко, отеква и гърми!... И
после бавно, нечовешки-отчаяните, тъжно-щастливи,
щастливо-тъжни ридания затихват, и онзи чуден, рòден и
топъл, благ и добър свят избледнява и остава чувството: свещен полуспомен, полусън, мечта...
Ах, тези приказни нощи, тези чудни мигове, когато
бавно ни обхваща свещеното спокойствие и тишината на
лунния лъч...
... И пак отдалеч, някъде много отдалеч, приятели, се
подема тихо вечната песен на онова, което няма име.
И огнени вълни бляскат в гърдите ми, и див копнеж
разкъсва сърцето ми - и аз протягам ръце нагоре до
смърт. Елате!!! Искам да си ида!!!
И изведнъж с ослепителна светлина плисват милиарди лъчи, заливат предвечните пространства и гръмва
безкраен звезден орган в тържествения химн на цялата
вселена, на всички наши братя, и ехтят и кънтят божествените хорали на Светлите в неизразимо величие и
красота. И ето - те идат, те идват, родни, близки до сълзи, до вик – това са те, те са.
И тогава душата ми се разлита в безкрайността, в
светлината, навсякъде! Аз ида,
ТАТКО...

Като порасна, той написа "Носталгия"
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31.VІІ.124(1988)г.
Рила, Езерния връх

РАБОТАТА Е СВЪРШЕНА

Привет от седемте станции на Олон: Махарзú,
Елбур, Балдер-Дару, Ио-Колнар, Махабур, Нел-Онтрú,
Шемхáа! Въпреки трудностите, тази нощ утринта
се възцари с ведрина, слънце, мир и радост. Лошото
премина, доброто победи. След всички изпитания,
приятелите от деветорката могат да бъдат спокойни. Работата е свършена! Където и да се установихте, както и да преживяхте - и тъмното, и светлото, - токовете протекоха. Токовете протекоха
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повторно и през хората, които свършиха своята работа предварително. Присъствието на “Египет”, въпреки че не беше предвидено в първия вариант, независимо от това откъде точно препрати токовете,
коригира нещо, което беше останало недоизпипано –
гласа на ясновселената. Отново повтарям, че действията на Самотника още не са дозирани, поради
което пак попресили с токовете. Но всичко, без изключение, се наблюдава и коригира от Полето, което
е Вездесъщо.
Присъединяването

на

Египет

към

Европа,

независимо от начина, ще даде добри плодове. Азия,
Африка и останалите територии не ще постигнат мир тъй скоро, както би могло да бъде, ако
антените им при това упражнение бяха в състояние да изпълнят нещата коректно. И, въпреки
това, нещата, които протекоха, ще плодят необикновено силни приливни вълни от тези континенти –
вълни на интерес към Новото.
Тройната дъга над Нел-Онтри оповести с тройна сила Завета между Мен и вас. Туй означава, че на
този етап силите на сродствата все още протичат
по три канала: първият - по-отдалечен, а другите
два - на Рила. Колкото и да ви се вижда странно, тази нощ токовете наистина протекоха на няколко пъти и през Нел-Онтри, макар и несъзнателно, което
се отбеляза с незабавното спиране на дъжда и бурята. В бъдеще, когато ще има условия за спонтанно и
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съзнателно протичане на токовете, дъгите няма да
бъдат три, а ще проблесне Знакът на Единството.
Тогава, именно, към Америка ще протекат истински
умиротворителни токове.
Отбелязахте и ново преживяване – силата на
“двойното слънце”. В бъдеще ще ви говоря за необикновените преживявания и трансформации, които могат да се получат при огряване на тялото едновременно от слънцето и неговото отражение в дадена
водна повърхност. От огромно значение е точно от
кое езеро ви огрява отражението на слънцето. Директните лъчи отгоре осветяват тялото ви по
един начин, но лъчите от отразеното слънце отдолу
приемат особеностите на съответното езеро. Те се
насищат с вибрациите на Пралайя – Мировата Душа
– и създават необикновената възможност за просветляване на сянката. В сянката на човека, както и в
сянката на всяка планета, се крият духовете от миналото - съществата, които ви пречат. Така всяко
същество от плът и кръв, което не е прозрачно, както Земята, носи и през деня в себе си нощта. Има цяла наука за това, как да се предпазите от духовете
на сянката – как да им въздействате и как да ги превъзпитавате. Сянката на всеки човек е свързана директно с несъзнанието му - с онази част от цялостното същество, която още няма опит и затова греши. Затова посветените от някои школи правят
експерименти с огледала и по други начини за унищо-
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жаване сянката на стремящия се. Когато това се извършва със слънчеви лъчи, а не с изкуствено осветление, и то в строго определени астрологически часове, ефектът може да бъде по-голям. Това е наука,
която ще ви преподавам. Но естественият начин, по
който постигат подобен ефект приятелите от орфическия клас, е заставане с гръб към двойното слънце. Това малко отверстие между краката, през което преминават лъчите на езерното слънце, им дава
възможност да се проектират ефирно точно там,
където се намира сърцето ви във вашата слънчева
сянка. Играта на това прелестно отражение дава
жива представа за това, как пърха в сърцето ви
пламъчето на монадата, на искрата Божия. Но то не
е само представа, а и един факт на живо съответствие, на жива връзка. Просветлената сянка по този
начин ще ви достави не само неизказана наслада,
като една феерична картина, но и едно умиротворяване на сърцето, едно блаженство в душата, едно
облекчаване на мъките чрез ясновселената – една
ласка от нейната нежна светлинна ръка, преминала
през водите, която ще ви помилва – вас, непомилваните. Ето защо, казвам, че в такъв момент има условие токовете отново да протекат.
Имам да ви казвам още неща. Имам да ви казвам
колко печална е съдбата на всички онези, които изхвърлят стъкла и метални неща по девствената
плът на планината. Онези, които имат виждане, мо-
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гат да наблюдават как една такава несъзнателна
душа, някога захвърлила една консервена кутия, дори
и когато премине в невидимия свят, не може да се
освободи дълги години от гравитацията на Земята и
изпитва остра, режеща болка в своето астрално тяло от предметите, които са били захвърлени. Всеки
един от вас е свързан с хиляди и хиляди нишки към
нещата от Земята, които е оставил. Има много напреднали посветени, които още не могат да напуснат пределите на планетата хилядолетия наред,
поради това, че още не са разложени техните мумии
от древността или че са свързани с предмети, изобретения, носещи тяхното име и с техни художествени произведения. Затова опитният адепт, когато
има за задача, между другото да изиграе ролята на
гений и да създаде някаква школа, не оставя никаква
следа за откриване на неговото име, на неговото авторство. Затова е казано, че тщеславието е найздравата котва на духовете към планетата, на която са се прославили. Затова съм ви казвал, че праведният трябва да търси първо славата на Небето,
а после своята слава.
Дори и мощта на вашия устрем да ви е издигнала до върховете на тънките вселени, един още неизгнил капак на консервена кутия някъде в някоя свещена планина, хвърлена някога от вас, може да носи
непонятно режеща болка и да ви връща постоянно в
пределите, които някога сте обитавали, додето из-
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гние напълно. Онези от вас, които Биха искали да помогнат на хиляди пострадали души и да станат съпричастни на милостта, могат да събират постепенно тези отпадъци и да намерят начин да ги претопят. Още по-тежък е случаят със захвърлените
бутилки. Те остават неразрушени практически с хилядолетия. Колкото и нищожна котва да представляват те, нито един дух, свързан с това, не може да се
надява на пълно освобождение. Ето защо, организирайте претопяването на кутии и стъклени отпадъци, понеже претопяването, унищожавайки формата,
прекъсва връзката на предмета с душата, която го е
захвърлила.
Вие не знаете, че този неумолим кармичен закон важи в много по-голяма степен и за душите, които вие в миналото сте захвърлили. Един близък,
един приятел, едно дете, един неприятел дори, когото вие сте огорчили, е тежката котва, която ще
ви придърпа един ден обратно за въплъщение на Земята, за да се срещнете с тази душа отново и да й
дадете това, което някога сте й отнели. Аз лично не
познавам никакво изключение от този закон. Да
огорчаваш едно същество, макар и от пиедестала на
своята собствена “кристална” истина, това не те
освобождава от последствията.
И накрая, искам да ви открия още една истина.
Някои от вас са огорчени, че условията не са били
такива, че да сте можели свободно да извършвате
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своите духовни практики; че мисълта, Словото и печатът били “под похлупак”; че молитвите, събранията и пр. били забранени... Космосът обаче гледа
съвсем другояче на този въпрос. Той предпочита
вашите жалки опити да бъдат блокирани, пред
опасността вашите жалки взаимоотношения да
омърсяват атмосферата много по-лошо. Една колективна молитва, колкото и да е силна, може да бъде помрачена непоправимо и да й се пресече пътя нагоре от едно скарване между двама идейни приятели.
Затова, колкото и изненадващо да ви се струва,
Аз още много отдавна внуших на някои народи да Ме
викат с всички сили и с целия си възторг по планините с простичката думичка “Ео” или “Ехо”. Тази неспряна от никогого молитва, този щастлив възглас
на свободата и щастието се носи навсякъде днес из
планините и, за учудване на много посветени и ясновидци, създава могъща, пламтяща нишка между небето и земята. Вярващите от една западна катедрала
или в една източна църква обикновено не могат да
запалят такива мощни нишки, каквито запалват омяните от простора туристи, защото се молят машинално и мислят за други неща. В повечето богослужения това, че истинското Ми име съдържа “Ео”,
е отдавна заличено и забравено. Аз обаче съм достатъчно “хитър” и далновиден, за да създам съвършено
естествено огнище на контакт между небето и земята. Хайде сега, противници на светлината: опи-
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тайте се да загасите вихровите огньове на многомилионното, възторжено “Еооо!”...

5.08.124(1988)г.
Рила, Мусала, Сфинкса

ПЪРВИЯТ АУРУВИМ НА ЗЕМЯТА
(Лично послание от Елма за Серж от Южен Прованс – Франция)

Единосъщен лъч от глъбините на Аутóн – светът на Предаността! Предаността произтича от
най-дълбоките извори на смирението, озарява най-високите върхове на Христовата Любов. Предан може
да бъде само аурувúм – ангел от Царството на
Любовта. Аурувимите са също висши духовни ангели
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като серафимите и херувимите, но са техен синтез
в един още по-горен свят – аурувимния. Тъй и многоценният Серж е въплътен на Земята аурувим – един
рядък случай на сполучлив синтез между каскаден серафим и херувим от сребърен клас.
Има една звезда от осма величина в "Косите на
Вероника", която е родината на Серж като монада.
Най-странното е, че тук думата "монада" е условна –
Серж се роди като диада - и до ден днешен е още диада: той не се е разделил! На сребърната звезда Синýр се извършва нещо потресаващо: синтез на серафими с херувими! И най-необузданите фантасмагории на поетите, и най-дивните метафори и сравнения не могат да си въобразят такъв абсурд: синтез
на каскадни серафими с херувими от будическо
сребро! Съзерцателите от всички светове дълго
време се отказваха да възприемат като реалност
пораждането на звездата Синур: диади има всякакви,
но диада от такава противоположност, според монадната психохимия, е нещо, противоречащо на
всички закони. И най-големите мъдреци на универсума останаха озадачени; и най-отявлените абсурдисти от хипервселената обявиха това не за факт,
а за някоя нова фантасмагория – мисъл-форма на някой титан от загазилите... Има такива титани, които творят нелепици в един много обширен, но затворен свят; техните въображаеми естовселени и
мислокосмоси се реят из този свят като гигантски
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фантасмагории, често населени и с въображаеми
същества. Неподдържани от пулса на милосърдието,
те много скоро угасват и се заменят с нови, още постранни, за да се стопят и изтлеят и те на свой
ред.
Точно за такова абсурдистко явление взеха и избухването на звездата Синур - само преди 40 милиарда години. Абсолютният поднася изненади – това
всички знаят, - но феноменът Синур беше до такава
степен недопустим от всяка логика и алогика, че го
обявиха наистина за ерупция на титан, медитиращ
някъде в затворената вселена Албáрия с такава
сила и мощ, че е успял да я пробие и да изхвърли медитацията си до чак дъното на световете – триизмерния универсум. Това се е случвало и друг път: полудял от мъка серафим (или алохим, отблъснат от
илухим), се отдава тъй фатално на скръбта си, че
циклоните на неговите видения потрисат не на шега
устоите на Трите Вселени – макар и за части от мига. Тогава сам Бог се намесва, за да коригира страха
или егоизма на някое свое упорито творение и да не
допусне верижна, опустошителна реакция, способна
да угаси цялото Битие. Поразеният от себизъм или
егоизъм виновник – някой "зациклил" илухим или
херувим – трябва да заплати за ината си и да
помогне за въдворяването на всемирния ред и
хармония чрез откъсване на субстанция от собственото му тяло, която се дава в ръцете на пострада-
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лия дух, за да сублимира скръбта си в "художествени"
ерупции. Изкуствоведите от адските зони ги обявяват за уникуми и шедьоври и градят своята кариера
върху тях, а космическите психиатри и "спириатри"
(профилактици и целители на душата и духа – б.п.) имат

още един обект за диагноза и лечение.
Светът Синур, на който се роди диадата на
Серж, хвърли по същия начин в изумление милиарди и
милиарди изследователи. Нима е възможно да съществува реално синтез на любовта към ближния с
любовта към всички в такава феерична хармония?
Кой е сънувал такова потресаващо по сила вливане
на цели каскади от серафими в една-единствена
звезда, която се обитава от техните най-страшни
"врагове" – сребристите херувими? По-очебийна несъвместимост на две йерархии в космоса едва ли би
могла да съществува!
Но ето, Бог е решил да ни вземе дъха от изненада още и още веднъж. Даже сам Éлма – Синът, Синтезаторът, Всемогъщият Господар на хипревселената и познат на всички живи същества като "Духът
на Христа" - се сепна за миг пред сюрприза, поднесен
от Тот, от Отца Му! Каква сложна, абсурдна,
неразрешима от милиарди Алголи и стотици ясновселени задача! Все едно да помириш водата с огъня,
мъжа с жената, Любовта – с Обичта... Нима е дошъл
вече този момент, Отче? Нима той не бе заплануван
за след много и много земни хилдолетия и космични
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манвантари? Нима може да се прескочи предстоящото – изграждането на атмическо тяло у жената и
на ясновселенско – в мъжа? Нима се е появил вече
Третият? Къде се е чуло и видяло каскадни серафими
да се усмирят в една точка – любовта към обекта? И
нима има и един херувим – и то сребърен, - който да
не отблъсне със страшна сила обичащия не само
него?
Такива

съдбоносни

въпроси

си

задаваше

Господарят на Проявеното Битие пред феерията на
свръхновата Синур, непредвидена дори и от Него –
съпричастния на абсурда!
Херувими и серафими "враждуват" издън времена на всички полета и с всичката мощ на своите противоположни стихии: силите на отблъскването и силите на привличането. Нима е възможно във физическата и духовната вселена да се появи някаква друга
квантова и небесна механика? В резултат на тяхната

величава

драма

–

закона

на

всемирната

дистанция – протичат токовете на Потенциалната
Разлика и се явява Животът, Движението... Самата
хипервселена – синонимът на живота или Проявеното Битие – се движи от полюсите на двете найвисши вселени: Милостта и Абсурда.
Самите богини от обиталището на ясновселената, самите богове от лоното на тотвселената са
отново една грандиозна противоположност във висотите на техните родители: Мировата Душа и Ду-

3184

Необятното говори – книга 11

хът Абсолютен, Когото наричат Тот. Самата Пралайя се гърчи понякога от самота, когато любимият
Тот се откъсва от Нея, за да сътвори някоя нова монада, някоя нова вселена....
Как тогава Христос – или Господ – да надмогне
нещо, което не е по силите на Отца Му и Майка Му?
Нима само Бог не е Онзи, Който може да разреши такъв надпределен проблем?
На този проблем с "да", преди 40 милиарда
земни години, отговори сам Бог чрез звездата Синур.
Най-парадоксалното – примиряването на моно-чувството с поли-чувството – получи своето блестящо
разрешение в раждането на децата на споменатите
полярни йерархии – прелестните аурувими!
Аз имам още много да ти говоря, о целомъдрени
и чисти сине на Бога от звездата Синур. Кротостта
и смирението на аурувимите облъхва чрез теб милиони същества наоколо. Пламенната им, жертвоготовна любов се прелива приказно помежду бреговете на
абсолютната вярност. Те са постигнали най-дивното: усмивката на Бога! Сам Бог се усмихва чрез тях
най-нежно и вижда през очите им Себе Си в душите и
красотата на всички създания. В аурувимите Бог се
усмихва, всъщност, сам на Себе Си, преоткривайки
Доброто и Истината във всяко отделно същество.
Усмивката на аурувима може да се равнява само
с усмивката на бременната. Трябва да минат десетки и стотици прераждания, за да се удостоиш с чест-
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та да застанеш пред усмивката на аурувим. Само една

усмивка

от

аурувим

разрешава

всички

противоречия, приспива всички болки, затваря всичките рани и прави всичко около себе си да се радва и
благодари на Господа!
Срещнете ли аурувим на Земята, не ви трябват никакви билки, никакви пунктури, никакви психотерапии. Дочакайте само неговата усмивка. Щом като види Божественото в душата ви, той непременно
ще ви се усмихнe - а друго на тоя свят не ви трябва.
Има пилигрими, които се скитат векове наред,
изоставили всички близки същества, постижения и
притежания, само заради усмивката на един аурувим!
"Смайлотерапия" – това е само една разновидност на думата, която в скоро време ще стане при
вас синоним на панацея. Има същества, които съзнателно блокират усмивката си или не умеят да се
усмихват. Пазете се от такива! Те могат да ви заразят с най-страшните болести, включително и с
лудост, спин или рак, само защото са най-страшните врагове на Бога. А Бог значи "усмивка".
Няма нито едно същество в духовния свят, освен аурувима, и нито едно в Божествения, освен елохима, което да разбира и прилага Божията Любов.
От всички класове и йерархии обаче само човекът е
този, който може да реализира Божията Любов найсъвършено, понеже живее във всички светове едновременно. Съвършеният човек има всички тела, но
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синтезирани. Световете, телата, идеите, чувствата в него не са в противоречие, понеже той е напълно Божествен – не обявява нито една фаза на
Битието за дяволска. Дяволските учения, по цялото
протежение на физическите и духовнитe светове, се
разпознават по това, че обявяват някой орган, някоя
функция на Космическия Организъм за излишна и започват да се борят за нейното елиминиране. Докато
Божественото счита за дяволско не друго, а дисхармонията между отделните части.
Затова и Бог разчита особено много на човека,
понеже той включва хармонично не само останалите
полета, но и физическото. И когато елохим или аурувим се роди на земята като човек, той е способен и
на най-последното, невъзможното: да примири серафими с херувими, алохими – с илухими. Трябва да сте
следили мисълта Ми през всичките беседи, лекции и
осияния досега, за да Ме разберете в момента.
Това ще разберете и от диадата на Серж, която живее едновременно и на Небето, и на Земята. За
нея не съществуват неразрешими противоречия, защото проявява Божествената Любов. Тя може да се
пожертва за всяко същество в Битието, без да се замисли нито за миг, но и без да загубят и двамата собствената си свобода. Тя може да загуби и собствената си свобода, ако волята на Бога я помоли да стори това заради свободата на друго същество или на
някое бедно човечество в Космоса.
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Понеже Аутон не е друго, а е свят на предаността! Преданост не към отделното същество или
отделната група, а преданост към волята Божия. Затуй аурувимите, също като елохимите и Синовете
Человечески, могат да заемат всички форми и всички
тела на съществата от Трите Вселени. За тях няма
никакви граници, никакви невъзможности, защото са
посланици на Божията Усмивка! Те са постигнали
най-пълното сливане с Цялото, т.е. Бога,

понеже

имат последното – благостта. Строгите духове,
строгите божества съзерцават само крайчеца от
мантията на Бога.
Затова – благодарете на Бога, че е благоволил
да се потопите замалко в благодатта на небесната
благост, посредством срещата с прекрасния аурувим
Михаел, което е духовното име на вашия брат от
Божествена Франция. От полето на Божествена
Транса (Франция) той ви изпраща привета на всички
напреднали в пътя на Слънцето и ви облива с тяхната неподражаема френска сърдечност.
Божественото четене на духовното му име е
"Леахим" (Според Елма, божественият прочит на една дума
е отзад-напред – б.п.). Такава ще бъде йерархията на

Серж,

когато

преживее

едно

велико,

последно

възкресение - една скорошна мутация на аурувима
Михаел в леахима Вицар. Не съм ви говорил още за
леахимите. Те са един нов клас в Божествения свят,
каквито са и архидеите - предишните архангели. Той
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стана възможен с появяването на Учителя на
Земята. Леахимите са една нова разновидност на
елохимите, която ще отхвърли веднъж за винаги
строгото лице на Господа. Настава епоха, в която
Господарят на Битието не ще има нужда да дава
повече кармични уроци. Леахимите ще подготвят
тялото на Третото въплъщение на Бога на Земята,
когато ще слезе сам Той. Досега Той праща Сина Си
и Духа Си - и техните Божествени тела бяха
елохимни. Когато слезе сам Той, ще се облече в тяло
на леахим – същество на абсолютната благост.
За да се превърне един аурувим от типа на Михаел в леахим, трябва да срещне диада с женска, нежна доминация, която е неспособна да мисли отрицателно. Елохимите също могат да се превърнат в леахими, но във вашата печална зона още не се е
раждало през хилядолетията такова женско същество. Затуй на елохимите се налагаше да възкръсват
чрез страдание.
Михаел е първият аурувим, който има шанс да
мутира в леахим чрез блаженство. На хоризонта на
Вечната Любов, Аз виждам, изгрява едно удивително
женско създание от серафимно коляно, което не умее
да мисли отрицателно. Ако Серж успее да му поднесе
даровете и на Трите Вселени, техният съюз ще се
ознаменува с вторичното избухване на сребърната
звезда Синур в близките 10 години. Астрономите ви
ще отбележат този факт. Тя ще се превърне от
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свръхнова в ултранова и ще блесне като малко
слънце с отрицателна звездна величина.
(Името ù ще стане Божествено – "Рунис". От "Синур"
на духовния свят, тя ще се превърне в мечтаното златно
руно на аргонавтите от всички времена и океани в Космоса.
Тук ударението на "Синур" е на първата сричка - Елма в случая
си играе с думата, давайки й значение като на синур на нива –
б.п.)

Тогава ще падне забраната за общуване на
човечествата с Икло (Името на планетата Земя, което
след 1990 година се промени в "Инлáниа" – б.п.). Учителите

ви и вашите Синове Божии ще престанат да
възкръсват чрез Голгота, смърт и мъченичество, а
ще възкръсват с блаженство.
Това го казвам Аз – Вседържителят Елма!
Господарят на новия орфически клас, на който аурувимите и леахимите ще бъдат и златното руно, и
новите слънчеви същества.
Аурувимът е орфическо същество. Орфей е един бъдещ аурувим, в чието име е залегнал коренът "ор" – злато;
Leo=Слънце=France=Mihael=Leahim – б.п.

3190

Необятното говори – книга 11

9.VIII.124(1988) г.
Рила

ОСИЯНИЕ ЗА ЛЮБОВТА И ОБИЧТА

Цялото се нарича Любов, а частта - Обич. Кога-
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то казвам: “Бог е Любов”, Аз имам предвид именно Любовта на Цялото; а Любовта на частта към някоя
друга част се нарича Обич. Вие сте смесили тия понятия, а и сте ги променили. Животът произтича
от Любовта, а грижата за отделното същество, за
някое друго, много близко същество, се нарича Обич.
Обичта се отличава с грижа, а не с искане, въпреки
че има и такъв аспект на Обичта. Ходите ли в пътя
на Любовта, вие сте разположени към всички. Духът
ви осветява всички, душата ви пее за всички. Това е
Любов, ако искате да имате Божествена представа
за нея.
Там, където Любовта се стеснява до струята на
Обичта, се явява сърцето. Ти със сърцето си можеш
да обичаш само едно същество, един много тесен
кръг от близки същества. С душата си обаче ти можеш да обичаш повече души, множество души – стотици, хиляди, милиони. Това се дължи на великата
способност на душата да се разширява безгранично,
да става едно с Цялата Вселена. И когато Бог люби
съществата, това е самата Любов, понеже само Бог
може да люби едновременно всички, без изключение.
Ти също можеш да любиш Бога, понеже Бог е сбор от
всички същества. Същевременно, ако кажеш някому,
че го любиш, ти непременно проявяваш Божията Любов към него. Такава любов се отличава с широта,
дълбочина, мощ и безкрайна сила; такава любов е
способна на всичко! Като любиш, ти ставаш извор -
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ти не се интересуваш дали тебе те любят по същия
начин, дали отговарят на твоето свещено, красиво
чувство.
Сега разбирате ли колко малко хора са любили
досега на Земята? Ако твоята любов е Любовта на
всички разумни души, с тази любов ти можеш да прелетиш Трите Вселени само за един миг, с тази любов
ти можеш да се измениш коренно външно, да преживееш възкресението само за една нощ, да тласнеш
света могъщо напред по пътя на Божествената наука и култура.
С какво още се отличава Любовта? - Когато едно същество люби, то не може да задържа, да прикрие тази любов. То е завладяно от нея тъй силно, че
няма такова обстоятелство, такава пречка, които
биха могли да я спрат. Опита ли се някой да се противопостави на Любовта, той се обезобразява. Пречка по пътя на Любовта се плаща с най-тежки страдания! Учителите са същества, които предават Любовта на Бога напълно, а сливането пък на сродните
души, на сродните субстанции, се нарича “пламтене
на Любовта”. При Любовта ти никога не си способен
да мислиш за последствията! Който даже за част от
секундата се замисли, той става проводник на всичко друго, но не и на Любовта. В Божествения овят
съществата първо действат, а после мислят.
Тоест, те действат, чувстват и мислят едновременно, но тъкмо действието е онова, което ги хвърля
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в огъня на Любовта. Любовта не търпи съмнения, колебания и опасения.
Щом любиш, щом те любят, токовете протичат
моментално. Абсолютното се познава до това, че не
е нужно някакво време, за да узрее една велика любов:
то се спуща над долината ти като сияйна лавина,
разкъртва всички скали на съмненията и страховете
и се стоварва с цялата си Божествена сила върху
плещите на избрания. Тя не те пита Бога ли обичаш,
Бог ли те обича, или това става между две или повече същества в Битието. Устремът на Любовта се
излива в милиарди и милиарди форми, проявява се по
безброй начини, слави се с безчислени сладки трепети и вълнения, създава огромни количества монади, светове и вселени!
Несъпротивимост - ето цялата същност на Любовта! Царят на царете, Господарят на господарите, божественото присъствие на Христовото Царство сред световете се крепи само на Любовта и изключително върху Любовта. Ти същевременно взимаш и даваш и обменяш, ала си стихия, огън, сътворчество на Отца Твоего Небеснаго, с Който наедно
сътворяваш тела, токове, багри, сияния и чистота
безпределна. Теб не те интересува, ти не съзнаваш
защо в даден миг те е подела вълнàта на Мировата
Любов. Ти не знаеш на кой точно бряг ще те изхвърли. Ти въобще не се питаш ще се спасиш ли на някой
бряг или ще потънеш завинаги. Ти си съвършено без-
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помощен, опиянен, неуправляем от никоя друга сила,
освен от силата на самата Любов.
Радостта - ето средата, в която се движи Тот.
Той пие радост, сътворява радост, диша радост, радост пресътворява! Радостта се излива от Него
през всичките пори на тотвселената, през всичките
нейни пламтящи отверстия, които вие наричате
“слънца” и “звезди”. Тя създава, ала се срамува да чака
признание; оживотворява, но се крие от благодарност; възкресява, но сама никого не моли за помощ.
Тя е силната - всички други са слаби. Тя се хвърля
първа навред като огън навсякъде, където някой в
мрака се моли за милост. Съвършено подвижна е
Любовта! Тя е най-пъргавата същност на световете, тя е онази, която се откликва в момента. Съвършенството се отличава с това, че ти се откликваш сега, а не утре. Това Аз разбирам под “Божествено съвършенство”. Съвършенството в света на
Бога не е нищо друго, освен способността на съществата да се откликват мигновено на творческото
присъствие на Бога навсякъде.
С Любовта ти си приет с отворени обятия във
всички светове, на всички полета, във всички царства, зони, обители и преизподни. Само една дума да
каже Любовта – и болните оздравяват, мъртвите
възкръсват, старите се подмладяват и тревогите
изчезват завинаги.
Ако някой човек ви люби точно така, тогава пом-
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нете: този човек проявява Божията Любов. Той никога никого не огорчава, нито сам се огорчава. Той
спасява давещия се така, че сам той да не се удави;
върви с болния на ръце така, че сам той да не падне в
пропастта; крачи към бъдещето и съвършенството
тъй, че никого никога да не стъпче, никога никого да
не обиди – и само радост в душата да предизвиква.
Радост, която обаче не преминава; радост, която остава завинаги. Премине ли радостта, тя не е била
божествена.
Такава е Христовата Любов – тя не може да се
замисля. Синът на Бога е най-добрият мислител, но
след като се е отдал на стихията на божествената
Любов. Той е най-великият мъдрец – но след като е
провел тока на Божията Любов. Той е най-големият
артист – но след като е посрещнал без нито секунда забавяне съществото, което има нужда от Него.
Туй е съвършената същност на Божията Любов – тя
не може да отблъсне никога никого. Друг е въпросът,
че вие се мъчите да я отблъснете – и си плащате
със здравето и живота за това.
Не е важно през какво същество е протекла Любовта – важно е вие да я приемете и предадете. Ако
приемате и предавате без съпротива и без размисъл
сладкото присъствие на Бога, почукал на дверите на
душата ви, вие никога няма да видите смърт и никога няма да загубите красотата си. Всеки там взема
участие в трепетното осияние – независимо от обе-
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кта, независимо от субекта, независимо от сродството и несродството, от съдържанието и фòрмата, от близостта и неблизостта по дух и природа.
Напротив, точно това е самата Любов: да отдадеш
туй, което ти имаш - от хазната на твоите царствени въплъщения - тъкмо на оня, който е беден в
момента; Бог чрез тебе да излее цялата Си благодат там, където ти не си искал, ала теб те очакват; където скачат от радост при твоето появяване!
Не, ти не търсиш никога, щом Любовта е в тебе, а напротив – търсят те всичките тебе. Цялата
вселена да се разтърси, ти оставаш радостен, защото раздаваш на всички вкупом и на всеки последователно и поотделно.
Тъй работи Божественото в световете, тъй
работят духът и душата, тъй се движи във всички
светове и същества сам Оня, Който ощастливява
Битието с радост. Само Бог, прочее, е Цялото; а частицата, която е Негово тяло, се нарича “холион” и
се намира едновременно навсякъде. Онзи съвършен
човек, който е развил своето холическо тяло и е станал равнобожествен, той се движи с такава шеметна скорост, че раздава Любов едновременно навсякъде. Ала когато се роди в триизмерно тяло и времето стане дреха на душата му, той започва да се раздава последователно. Опита ли се някой да го спре
така да се самораздава, той ще се лиши от близо-
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стта на Божественото и ще се върне милиони години назад в развитието си. Ето защо, никога не се
опитвайте да задържите Любовта по-дълго, отколкото ви е определено. Тя ще ви посети само за един
миг, ала този миг струва повече от всичките ви прераждания и съществýвания на Земята и на Небето.

Щастието обаче не се състои само от Любовта.
Любовта е Цялото, но Цялото без частта не е истинско Цяло. Абсолютният Дух, Абсолютното, не
може да се прояви истински, ако няма класове,
йерархии, същества, видове и индивиди. Чистотата,
а на научен език казано чистовселената, е оная
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част от цяловселената, която се накланя под определен ъгъл спрямо нея, за да се получи отделното,
неповторимо Битие.
Алохимите се отличават с това, че нямат маса
в покой - те се разпространяват със скоростта на
Любовта, светлината или звука едновременно във
всички посоки, а илухимите ("чистите") не се движат
по този начин - те се обличат в смирение и търпение. Слизат дълбоко навътре и надолу в пределите
на Определеното Битие и зазвъняват прекрасно в
своите орбити около някакъв локален център.
Чистотата и Любовта са едно и също нещо, ала
погледнато от две противоположни страни. Това са
страните, от които можете да съзерцавате Бога.
Вашата човешка логика е странна: тя изключва съществуването на Любовта в Чистотата и на Чистотата в Любовта. Аз малко съм ви говорил за чистовселената (наречена още “партовселена”), а това,
което знаете за холивселената (цяловселената), също е твърде неразграничено.
Аз не мога да ви обясня що е Обич, ако не се обърна към това най-върховно двуединство на Благия
Дух - Бога. И когато ние говорим за саможертва, смирение, търпение, грижа, съчувствие, Обичта вече
излиза на първо място. Любовта слиза също на всички равнища, ала тя върши това пламтейки, понеже
самата изпитва насладата от акта на сливането,
от акта на самораздаването, от акта на послуша-
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нието. Любовта може да ви накара да се отдадете
на същество, което е далеч от вашата еволюция,
ала в този акт вие изпитвате абсолютното чувство, че сте изпълнители на Волята Божия - т.е. това е наслада. А Обичта - това е самоограничение.
Самоограничение, със съзнанието, че вие се посвещавате само на едно същество, в което се крие жива
искра от Бога, и че вие сте отговорни това същество да се закрепи, развива и усъвършенства. Алохимите не могат да бъдат майки. Алохим-съпруг - това
е нещо нечувано... Сестра, брат, близък приятел –
всичко това е съвършено непонятно за алохимите.
Тези соларни същества имат съвършено друга задача. Нито ядрото, нито атомът, нито молекулата,
нито каквото и да е друго самоограничение е понятно за тях - алохимите.
Ясновселената - ето мирът на Обичта, в който
царува Пралайя. Туй е пределът на световете, от
които започва грижата за ближния. И цялото Проявено Битие би било една нула, ако любовта към ближния не беше в основата му. Та Аз съм ви казвал: нима
може майката да кърми детето си, ако я няма; или
бременната да носи повече от няколко плода в утробата си? Животът на планетите, на звездите-планети, е невъзможен без Обичта. Обичта ти дава
ония условия, които са ти необходими, за да живееш
по планетите. Там трябва да има и особени предпочитания, и бременност, и майчинство, и семейство,
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и род. Ти, който си мислиш, че тези неща са от “дявола”, откажи се от надеждата да попаднеш в Царството Божие! Само една дума да кажеш против святостта на Обичта, против чистотата на брака, семейството, майчинството - ти си изключен от рая
завинаги. Чистият може да остане физически девствен, ала Обичта не се отхвърля тъй лесно. И като ученик в Школата, ти трябва да почувстваш особено разположение към своя най-близък брат или
своята най-близка сестра - ти трябва да се самоопределиш атомарно.
Сега казвам ясно: структурата на вашето физическо тяло не може да бъде съвършена, ако вие нямате любими приятели. И когато - след дълги и дълги
пътешествия по Всемира – отново се върнете в лоното на Отца си, - вие ще бъдете нещо по-горе от
ангелите, и от боговете по-горе. Понеже вие ще
имате обичта като сияние, а Любовта като център.
Има души, с които не сте се разделяли през вековете
никога. Физически може да сте били самотни, ала
тия души са ви сродни и те никога не са преставали
да ви обичат и да ви търсят.
Това, което ви предстои много скоро – трансформацията на биологическите ви тела в минерални
- е още по-невъзможно без Обичта. Обичта предполага особена близост, особено предпочитание, особено блаженство и трепет в присъствието на някое
отделно същество. Това е пак Любовта, обаче кон-
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дензирана в полето на аза на другия. И тази велика
стратегия на Бога - да кара децата ви да се раждат
беззащитни - е единственият начин да ви накара да
престанете да мислите за вашето собствено щастие.
Любовта и блаженството са неразлъчно понятие. Неразлъчно единство и преживяване. Обичта
обаче е мисъл за блаженството на другия. Тя е свещен трепет на майката, разперила крила над своите
пиленца. Тя е мъка, страдание, грижа, будуване, удивително състрадание, подвиг и самоотричане. Там,
където универсалната любов е безсилна, Обичта се
издига на трон. Там, където светлината не може да
проникне, се таят недрата на Зачатието. Там, където Цялото се смирява, пониква филизът на отделното същество; а Онзи, Който се грижи за него, се
въплъщава също в отделно същество, за да се грижи за рожбата си сам срещу всички.
Опазване, защита, борба, крепост, преодоляване,
титанична воля, сърцераздирателно безпокойство –
всичко това е съвършено непознато на половината
същества от Всемира. Ала тези от вас, които вече
познават безсънните нощи, тревогите, бденията,
живота за скъпите близки, натоварването до грохване - те именно са жреците и жриците на Световната Майка, чието свещено послание е Милост.
Да, Любовта е абсурдна, тя не понася никакви оп-
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ределения, никакви ограничения, никаква тирания. Тя
експлодира мигновено в самата секунда, в която искрата на Божественото я докосне с устрем; ала
Обичта създава кристално Слънце! С Новата Вселена, която сега предстои, вие вече сте запознати отчасти, ала за кристалното Слънце още не съм ви
говорил. Всички кристални слънца във вселената,
която предстои да настане, ще се съберат някога в
едно-единствено Слънце, което наричам “Кристално”. Обичта само е в състояние да извърши това.
Понеже Обичта понася малките разстояния; а само
Онази, която понася малките разстояния и големите напрежения, е сестра и пламтяща ръка на Пралайя - Съвършената Божия Майка, Съпруга и Любима,
с Която се завършва напълно всяко последно творение.
Така и вие, като последно творение на Отца и
Пралайя, обичайте своите обични с обич Божествена, но не се ограничавайте да любите всички останали с Любовта на Радостния. Само тогава вие ще
станете едно с Бога и няма повече да се раждате
като деца от плът, а ще станете наистина “едно с
Бога и дух, мощен като Бога”.
“Сърце, чисто като кристал”... - Разбирате ли
сега Обичта колко е важна? Именно Кристалът е
онуй състояние на Вселената, което ще се роди от
Обичта ви към ближния. Никога, никога, никога не ос-
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тавайте без ближен! Но, ако приближите ближния си
толкова много, че да затъмните с него останалите,
няма да имате нито ум, светъл като Слънцето, нито душа, обширна като Вселената, нито дух, мощен
като Бога и едно с Бога.
Ето защо ви казвам: приемете за ближен само
оня, чиято обич не ви обсебява, а ви дава криле да любите всички и всичко!

Изпейте песента “Любовта и обичта ще ме
научат на Бога слуга да стана".
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13.VІІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

КАК СЕ РАЗБЛОКИРВАТ ФОРМУЛИ

11,00ч.
- Наистина ли ни приветстваха съществата на Леденото езеро? (27.VІІ.124г.)

- Ако вие мислите, че съществата, за които
разправям открай време, са “художествена измислица”, то по-добре е да си живеете като всички, да
гледате телевизия и да си четете фантастика...
Обаче, намерил се един сериозен приятел, който
взел, че повярвал във формулите и действата и направил нещата с пълна вяра; намерила се една прия-
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телка, която взела, че му повярвала на този приятел, та направили нещата точно тъй, както се иска,
та и отгоре билям.
Та искам да кажа, че ако се намерят поне двама
души (хайде, третия оставям за неизвестни времена), които да бъдат в хармония при изпълнението на
тези неща, не езера ще кипят, но и небеса ще се разтварят!
Формулите, които съм ви дал, са блокирани,
т.е. те не действат, освен при абсолютен контакт
на три същества на трите полета. Това, че при вас
на Леденото езеро се задействаха силите и се
проявиха съществата, се дължи на силата на вярата
ви, на любовта ви, с което искам да кажа, че вие в момента играехте ролята на трима. Ако почнете да
произнасяте имената на елфите, ангелите, същностите, на приятелите от личните послания и пр.,
то бъдете уверени, че с течение на времето ще имате представа дали това са "фантасмагории" - или
Новата Школа, която откривам практически.
Това е. Ако ли пък случайно се намерят пет или
шест души, които да са в такава хармония, полетите по планетите са неизбежни; намерят ли се дванадесет души – един орфически клас, - полетите по
слънцата са ваши! Обаче, щом вие сте повече от
двама (пък и между двама при вас туй е нещо обикновено), дрязгите почват - и Словото престава да
бъде реалност за вас.
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- Откъде се предизвика отприщването на черни енергии
на Рилския манастир? (30.VІІ.124.г)

- Понеже Аз ви оставих да преживеете една отрицателна опитност още от самото начало. Не ви
спрях, въпреки че беше на разсип, само поради нуждата да пропуснете няколко кармични удара към България и света. Тая работа със завода, която сега отравя Дунава и крайбрежието, та върнаха летовниците,
е само част от кармата. Пропуснах съзнателно да ви
предупредя и за това, че най-неблагоприятното излизане към Рилските езера е откъм Рилския манастир, защото, въпреки великия светец, сега там е
една от столнините на тъмните сили. Светеца ще
го търсите навсякъде другаде, освен в манастира.
Ако ви кажа какво става там, ще се блещите, но туй
търпи подробно обяснение, за което сега няма време.
- Защо не стигнахме до езерото? (29. и 30.124г.)

- Тъй като поначало акцията вече беше предварително провалена. Въпреки че Аз изтеглих европейските и американските работи напред във времето,
то останалото, от вас, не беше нужно, нито беше
възможно да се напъвате да свършите работата.
Тези обаче, които успяха отчасти за запазят хармонията, проведоха токовете. Що се отнася до езерото, трябва да се отиде на място с Т., за да ви го покаже, понеже счита, че има объркване по картата.
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Там обаче обитават същества от съвсем далечно
място, съвършено различно от всички останали, така че достъпът до тях изисква особена подготовка.
- Защо се изпусна сричката “ор” при изписването на
формулата?(17.VІІ.124г.)

- И прав си. Това не беше случайно. В тази къща
“Ор” не действа. Ор е слънчев принцип, той изключва
опасността да не раздаваш любов на повече от едно
или две същества. Катастрофата при рухването,
при болестите, при остаряването е, че вие вбивате
корен само в една посока, само към едно “о”, само към
един дом. Ако още в самото начало беше написал думата цялостно, щеше да се получи взрив и някои от
по-възрастните около теб биха пострадали тежко,
да не кажа непоправимо. С това никого не критикувам, само констатирам. Ако Н. раздели имота си на
две и подари едното жилище на Н. и Д. за Дом на Делото, само че на тяхно име, а не на нейно, тогава
всичко ще си дойде на мястото. Ако Н. подари и второто жилище след замяната на някой приятел, като
К., например, та тя самата да остане на улицата,
същевременно подарявайки и всичката си покъщнина,
книги, напечатани и ръкописни хартии и хартишки,
всичките си дрехи, с изключение на това, което й е
на гърба, и отиде да живее на палатка или при сестра си, то тя няма да има повече прераждания от
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учебен характер. Сега го казвам ясно, понеже през
устата на Т. това предложение й се направи с хиляди
заобикалки. За Египет няма повече мърдане, понеже
прозорчето работи...
16.VІІІ.124(1988)г
София - Изгрев

ПРЕЗ ОКТОМВРИ
МОЖЕ ДА ОЧАКВАТЕ
(По повод поставената задача на Източника за тайнство и
действо в седемте езера на Рила по време на съборните дни)

21,14 – 22,10ч.

Разрешавам пълно или резервно изпълнение на
задачата. Ако питате Онзи, Който е навсякъде, отговорът е следният: правете нещата по вдъхновение, оставете от досегашната информация само
формулите и изискването за броя, комплексността
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на хората. Радвам се на вярата и ентусиазма ви, ала
през този месец сте поставени на най-тежки изпитания. Пречи се с всичка сила от всички страни. За
да не стане взрив, се налага най-вътрешните да се
товарят най-много.
Направо препоръчвам: нов състав не поради някаква вина на предишния, а поради новия космичен момент. Съвсем уместно е някой да отиде по-рано на
езерата, да огледа хората, като този път могат да
се включат и българи по дух от други националности. Как ще ги познаете? – Като отпечатате материала отново или го копирате, включая и сегашното
обяснение.
Тези приятели, българи или чужденци, които се
откликнат с вяра и готовност и поискат да вземат
участие – те са Моите. Променя се и се допълва пространствената част на задачата – Рибният дял сега отпада, остава Окото под Мусала. Останалите
двойки могат да се разпределят съответно по
Седемте езера: една или две двойки на шестото езеро, със същите изисквания, една или две на петото,
една или две на четвъртото и една или две на Съзерцанието. Същевременно, подгответе двойката на
Първото – резервната. А задачата остава, но без
опъване на палатки по определените места - не само
защото е забранено, но и по други причини. Плуване
разрешавам само в първото езеро. Нека решат участниците съвършено свободно как да прекарат вре-
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мето от 6 до 10 часа вечерта; после приемете гъвкава стратегия. Разрешавам този път ползването
на електрически фенери – само за ония, които няма
да останат да спят по места. Онези, които имат
спални чували, с големи найлони против влага или
дъжд, могат да останат по места. Онези, които нямат – се връщат с фенерите в лагера на второто,
ако са могли да си опънат там палатки или да преспят при приятели. При всички случаи обаче не в хижата. Допуска се слагане на палатка и намясто, в случай че това стане много късно и че предварително е
огледано сравнително по-скришно място. Но всичко
това са неща, които вие можете да разнообразите.
Само от едно се опасявам: че държите в ума си отрицателните неща, които ви се случват, и ги възпроизвеждате с език. Това прави предварително тъмни телата ви и тогава може да предизвикате дъжд,
буря. Тия, които ще участват, нека сами да преценят ще могат ли от тази вечер до края на съборните дни да останат абсолютно смели, глухи и неми по
отношение на злото. Ако преценят, че не ще могат,
моля ги да се откажат от участие. Може бомби да
падат, светът да се руши, дяволи да ви разкъсват –
вие трябва да запазите вътрешното си упование,
светлата си мисъл, топлото си чувство към послабите, по-малко зрящите, виновните и враговете.
Абсолютната основа на победата е именно в това
отношение.
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После, силата не иде от местата, които съм
определил първоначално; силата иде от разположението на мястото за спане, където и да се намира
то, щом сте с глави на север. Аз провеждам токовете, така че Рила с посочените езера не е единственият вариант. Тия, които искат, могат да останат
в палатката си, само че близо до течаща вода – и
токовете пак ще потекат. Тъй че вариантите са
много. Може и някои пак от София да помогнат, дори
от обикновеното си жилище.
Ако нямате импулс да ходите на Рила, токовете ще протекат и от Витоша, особено от нейната
източна част; особено от горите. Там поне можете
да се скриете прекрасно. Важното е да се спази бройката: може само К. на Окото под Мусала; може само
двамата на първото езеро; или те плюс Самотният;
може 18; може 36. Всичко може. В бъдеще хиляди хора
ще взимат участие.
Тия на първото езеро нека го преплуват един до
друг само веднъж, по напречната ос (трябва да са добри плувци), от запад на изток; без дрехи – само ако
няма абсолютно никой наоколо, инак може по бански.
А събирането ще стане сутринта на Молитвения
връх, заедно с Братството, по обща програма, като
вие само си запишете онова, което сте преживели
или мислили, или видели. А за всичко останало – пълна свобода и импровизация.
Сега виждам, че онзи, чрез когото говоря, от
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преумора е загубил вяра в значимостта на задачата,
която възлагам, така че справете се сами - по вътрешен импулс и с уговорки. Ако поне Самият или двамата (или и тримата) се свършат добре работата,
то изискването за точния брой на останалите не е
фатално.
Помислете програмата за Школата от 23 септември нататък да бъде приготвена навреме, ако
искате да почна с практическите неща. Само че там
се иска абсолютна хармония и абсолютна дисциплина. Ако сегашната акция успее, ще ви моля и друг
път за подобно участие, но много рядко.
ИОР, ИОРОР, ИОРОРОР!
С другите формули и с тази се дава възходящ
път на нещата - и през октомври може да очаквате
първите положителни резултати. Нося ви отдавна
очакваната свобода и възможности.
Става дума за нормалното, а не за лятно време. По лятното - от 7 до 11 часа.
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22.VІІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ТОНОВЕ ЩЕ СЕ ИЗСИПЯТ НАД
ГЛАВИТЕ ИМ!

Работниците се пресяват, пратениците се
консервират, съдът настава! Предупредени сте –
тва е време за уроци, за опит. Понеже няма по-добро
нещо от опита, пропускам между дванадесетте не
само един, но няколко с различни достойнства и недо-
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статъци, та да ви бъдат предметно учение. Рискът
не е малък, но по-голям би бил, ако ви оставех напълно без противници. Когато ви стълкновявам с такива, ви отварям очите за състоянието на повечето
хора по Земята. Пратениците Ми са били винаги предмет на съмнение, оплюване и Голгота! Те са въплъщение на Милостта и Абсурда, така че не очаквайте
скоро те да бъдат приети.
Предприетите общи действия се провалят или
полупрокарват, преди всичко поради липсата на
пълна вяра и съзнание, че от вас зависи съдбата на
света. Аз мога да ви предупреждавам кой не е
подходящ, но ако си позволявам понякога да не
казвам, то е понеже прокарвате не само благодат,
но и въздаяние. Та по тая причина, опитности от
негативен характер не може да нямате.
Христовото Слово е нещо необятно, но Делото
засега е под въпрос. Трима за Словото са достатъчни, но за Делото са нужни най-малко деветима. Та
като разреших сега изключението – помежду вас да
влязат такива, които пречеха още преди 2000 години, - то съвсем не значи, че апостолската им “титла” е гаранция за вярност. Но надеждата да минат
през огън и премеждия страшни, та да разберат правилно Словото, се възражда и през този век в сърцето Ми.
Те се разпознават най-първо чрез погледа: тям
е невъзможно да удържат постоянна благата маска;
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а някои не си и правят труда. Гордостта и властолюбието се отличават най-много чрез погледа. Второто нещо, това е отрицателната оценка. Има и
още белези, но Аз съм ви говорил някои работи. И като се случат уроците, такива идват сами при вас и
ви се изповядват: “Братко, не бях прав, извинявай!”
Сега ще бъда кратък, но искам съвсем скоро да
се съберете в най-тесен кръг, понеже трябва да ви
кажа още важни неща. Стратегията сега наистина
трябва да бъде приемане на пасивността; но в найограничен кръг – настъпление! Туй ще рече пак покриване на материалите в дън земя, но на такива места, където вие можете да работите, да не изоставяте Словото. Пред всички останали извън тоя найтесен кръг – 3-4 души – се правете на “взели си
бележка”...
Стратегията

на

П.

си

остава

най-вярна:

натрупване на материали и взривообразно пръсване
на по-редки периоди, но неотразимо по ефект. Това,
което П. усеща като импулс в сърцето си, е напълно
вярно, само намерете подходящи условия. Пресилване – не; с добри почивки, но добра работа след това,
докато ви доставя удоволствие. Край на популярността на Словото на дребно!
Що се отнася до промени и съкращения, Господ
няма нужда от редактор. И в беседите се намесиха
подобно, но си заплатиха тежко. Словото не може да
бъде никога префасонирано, ревизирано, съкращава-
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но. За това се носи най-тежка отговорност, но простете на ония, които се заемат с подобна неблагодарна задача, понеже те още нямат необходимия
космичен опит. Щом предпочитат да вървят по пътя
на войната с Господа, те и ще опитат колко им е силицата...
Прочее, това възвръщане на негативните сили
в Русия и по света се дължи на пропукване между вас.
Ала това не е за обвинение, понеже Аз лично го допуснах. Предупредил съм, че през тези три години –
миналата, настоящата и следващата – трябва да се
получат нови тежки уроци. Обещаният мир не е
фикция, но отново се отлага замалко. Толкова по
тоя въпрос.
А септември Ми трябвате за класа, който
почва да работи редовно. До 15 септември направете програмата. Ще участват всички, които посоча, но при едно условие: абсолютно никакви разговори в час!
На екскурзиите в неделя, в строго определен
астрологически час, се разрешава обсъждане, допълване, изменение на програмата, но при равноправие
на участниците и при условие, че всички са съгласни.
Не се разрешава налагането на отделно мнение, на
нечия диктатура. В случай че успеете, ще изпращам
редовно Своите пазители и преподаватели и инструктори на вашите занимания и вие ще ги усетите.
Почне ли обаче часът – абсолютно отдаване на пре-
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дмета – никакви разговори, мнения, въртене, разкарване насам-натам. Ще видите, че нещата са велики,
че присъствам лично, че Школата се възстановява!
По-скоро, вие имате възможност да влезете в нея,
понеже тя никога не е прекъсвала своята работа!
Специално за разтуряне шанса в Рейкявик, Черната Ложа изпрати своя торпила, която разби Словото и Делото Ми във връзка със Скакавците. За
разтуряне на сегашните шансове на Русия и останалия свят, тя пак се погрижи да торпилира, и то успешно. Само че не напълно: Аз изтеглих действата
на неподозирани, предварителни обороти, и чрез найвярващите от вас пак прокарах основното. Ония разтуриха идеалния вариант, но работният си остана
успешен. Сега обаче нека те останат с убеждението, че са “лидери”, че са успели... Вие никога не им
опонирайте, оставете Правдата да им опонира.
Що се отнася до материалите, неприятелите
се познават по това, че не обичат да ги връщат или
безкрайно трудно ги връщат. Само че Аз съм казвал
нещо за "полските мишки" и за радиоактивните вещества, отмъкнати в пещерите на туземците...
Можете само да се радвате, че Словото се намира в
техните леговища: то има такива вибрации, че кармата им се разразява не с дни, а с часове – а туй е
един шанс не само за вас, но и за тях. Дам ли знак,
тонове ще се изсипят над главите им и те ще бъдат затрупани! Който оживее, той ще мисли малко
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по-инак.
Обявявам самоинициатива според вътрешния
глас на всеки от вас. Повече конкретни инструкции
няма скоро да давам. Работете върху фундаменталните материали и подгответе мощна взривна вълна.
Което отиде – отиде; което се спаси – спаси, но гледайте да не пропадне и основният архив. Това вече
би било фатално. И ако го допуснете, повече въобще
няма да ви говоря, ще млъкна!
ИМ, НОВИМ, НОВОИМ!
Искайте и ще ви се даде! Тропайте и ще ви се
отвори! Просете, но и предпазвайте бисерите от
свинете. Понеже те наистина имат навика да се обръщат и да разкъсват, защото сте им дали не помия, а бисери.
(Информацията завършва с кръстно движение на махалото. Елма казва по-горе: “Тонове ще се изсипят над главите ви!” Нима не се изсипаха хиляди тонове над главите на
хората в голямото земетресение в Армения на 7 декември
същата година, в което загиват 25 хиляди човека, 15 хиляди са ранени, а 400 хиляди остават без дом? Всички тогава скърбяхме до сълзи за прекрасния и любим арменски народ, но и си спомнихме, че това са преродените траки от Родопа по времето на Орфей, които Го разкъсаха жив. Външното събитие с един-единствен човек, макар и велик Учител, е
само върхов симптом и израз на саморазправата на псевдодионисиевото Лунно начало със Слънчевото орфическо начало. Има прекрасни и съвършени арменци в рая и космоса,
артисти, учени, Посветени и Учители от първа величина, но
съществува и едно упорито население, което от хиляди години има навика да дава почва на “Княза на този свят” и на
неговото леговище. На това се дължи и турското клане на
над милион арменци от младотурските власти в периода
1915-1917 година в Османската империя. И днес международната общност води спорове с Турция, която не признава
арменския геноцид. Над 16 държави официално признават
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арменския геноцид! Сред тях са Франция, Канада, Русия, Великобритания, Кипър, Белгия, Ватиканът. Европейският Парламент и ООН приемат резолюции, в които призовават Турция
да признае избиването на 1.5 милиона невинни жертви. Въпреки международния натиск над Анкара, страната остава глуха
за призивите за признаване на геноцида. Армения е една от
най-древните страни в света, с писмени източници отпреди
3500 години. Арменците първи приемат християнството като национална религия - преди 1700 години.

Върховният арменски Бог Арамазд и две арменски богини
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27.VІІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ТОМ И АТОМ

21,38ч.

Помнете: гоненията на предишните християни,
всички арени, кръстове и пр., моретата от християнска кръв, които се проляха и продължават да се
проливат, пък и не само християнска, се дължат на
някои сериозни стълкновения между учениците на
Христа.
Ама ще кажете: какъв е този Христос, който
има жестокостта и силата, поради някакви си недоразумения между “патологични” личности около него,
да потапя света в многовековни драми и трагедии? –
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Всеки атеист би задал с право този въпрос, всеки
здравомислещ човек. Може ли, наистина, да е нормално, от няколко десетки или няколкостотин души на
планетата да зависи съдбата на милиарди? - Там е
работата, че може! Човечеството е също такъв организъм, какъвто сте и вие. Там има най-различни
клетки – и мозъчни, и чернодробни, и обикновени, и
ракови. Туй, че вие сте се паднали да бъдете в сегашната хипофиза на човечеството, пък и още по-нагоре, съвсем не е причина да се считате за нещо повече от клетките на ходилата му или на отделителната система. Хипофизата, без тия последните, нищо не представлява, понеже тя живее единствено
поради цялостта на целия организъм.
Сега въпросът Ми е за раковите клетки. Там,
където чувството за туй, което наричате “истина”,
започва да изключва истината на ближния и истината на неближния, там се явява една тъмна точка в
съзнанието. Тази точка означава отсъствие на Цялото или още отсъствие на Бога, на Благия Дух. По
това именно ще познаете първите симптоми на
“спиро-рака”, т.е. на духовния рак. Чувството на лична правда налага своето мнение като единствено вярно, а последствието е едно: Бог се оттегля. Бог
има туй велико свойство – Бог не може да присъства
там, където някой си въобразява, че е по-умен от някой друг. А това произтича от гордостта, от големеенето. И като потъмнее онази точка, там се явя-
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ва ракова клетка. Тъй стават и настинките: като се
понижи енергията, веднага текват ония секреции.
Ще Ме извините, но всички ония, които отричат
Бога, т.е. – благостта в отношенията, - сте пред
очите на Небето като мърсоли, като пикоч, като извержения... Намръщиш се – пикоч си; погледнеш брата си остро и изпитателно – мълсол си, нищо повече! Решиш да му четеш нотации – приличаш на онова, миризливото!...
...Радвам се на спонтанността ви, но моля потихичко... (Защото се смеем всички – б.х.)
Оттук заключавам: пробвате ли да настроите
сърцето си на вълните на злото, вие сте свършени,
вас Организмът ще ви изхвърли навън. Опитате ли
да продадете ума си на дявола, на съмнението, подозрението, отрицателната оценка, от вас вече нищо
не става – изриват ви като тор от оборите!
Съмнение – да, но то е нещо съвсем друго. Има
едно божествено съмнение, което и Бог наковава на
наковалнята Си, да Му бъде оръжие. Бог също се
съмнява, ала само в ония, които се съмняват в Него.
Там Той е най-силният, никой не може да Го излъже.
Та ако и сега някои отрепки си мислят, че могат да
излъжат Бога, туй е най-смешното нещо.
Та атмосферата не съществува току тъй, но
предава на Небето всички вибрации на думите, на делата ви. Вие подслушвате чрез стъклата на прозорците, чрез какви ли не хитроумни машинки и подлеци,
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а Аз подслушвам чрез атмосферата – всичко се предава чрез нея! И когато атмосферата Ми донесе, че
някой отново се опълчва на Бога и че някой прави точно обратното на всичко онова, което съм казал –
ама точка по точка Ме “опровергава”, - то значи, че
отново трябва да се дават неприятни уроци. Та кой
ще Ми се опълчи, една гнида ли? Цяла Римска империя провалих в дъното на ада, понеже Ме качи на кръста, а сега какво?...
Проумейте: отлагах, отлагах, отлагах бедствието на България, но сега нещата на косъм висят вече. Противниците Ми, нагли и много опитни,
отново искат да вземат връх в ръководството на
Братството, в обществото. Тя, най-последната
стратегия, макар и древна като историята на рака,
не е да се унищожи организма изведнъж, а да се внедри вирусът в самия команден състав на клетката –
т.е. да управляват. Представяте ли си – тумор да
управлява Мен!... Можете ли си го представи? Ала
това през носа ви излиза, казвам ви. По този начин
нищо не сте постигнали. Не нищо, ами по-лошо от
нищо: “нещо” по рачешката...Рак не е друго, ами да
отстъпваш назад от Бога. Да щракаш с клещите, та
да притискаш меките души и сърца, да си мърдаш
важно полицейските мустаци, па и полицейските
бради, дето ги пускате, та да минавате за духовни...
Под “полиция” Аз не разбирам съвестните пазители на реда, а в случая ония, които искат да коман-

3224

Необятното говори – книга 11

дват положението. Пак да са най-умните, пак да бъде тяхното... Много обаче съжалявам – тяхното никога не може да бъде! Тяхното вирее най-много няколко века, а сега се съкращават сроковете до месеци и
седмици. А си барнал в огъня, а ти станал въглен
пръстът!
Та ще Ми запушат устата тоя път на кукуво
лято. Утре още ще взема такива мерки, че да тичат
и да ви се молят със сълзи на очи да не прекъсвате
работата си с Мене – само и само да кажа нещо, как
да си спасят от смърт най-близките. Как да се живее
след пожара.
- Може да е в преносен смисъл...

- В преносен е – ще ... пренасят останки ...
С Мене не е лесно, ама никак не е лесно! И ако
съм допуснал между и апостолите да има предатели,
то е защото не е само Юда. Те 11 са предатели, само един остана верен. Не че са предатели съзнателно, но на практика предадоха учението още тогава.
Туй не е защото Аз съм некадърен Учител, а защото
допускам представители на човешките пороци и добродетели. Инак, учението Ми ще бъде само на картинка. Аз съм реалист, а това значи: ако 150 милиона
са лъжци, то трябва да има един апостол, който също лъже, та да бъде във връзка с тях. Ама същевременно се скъсва от молитви – “хак” им е на 150-те
милиона!.. Той ще послъгва, ама и ще се моли; а като
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се моли, тая молитва отива при милионите лъжци...
Така задейства Бог доброто, положителното в тях.
Та като си избирам ученици, Аз ги изпитвам не
само на сладост, но и на киселост, на горчивост, на
лютост. Тия, лютите, като Петър, например, са отворено звено към всички убийци, военни, насилници.
Та като се случи същият този Петър пръв да познае,
че Аз съм Христос, Син на Бога Живаго, то чрез него
тъкмо да потекат тия думи към 5-600-те милиона
кибритлии по света! Какво щеше да бъде, ако Петър
не беше кибритлия? – Нямаше да може да предава
Второто Посвещение на военните, на насилниците.
Сега ясно ли ви е защо Ме виждате на снимки с някои
военни около Мене? - Понеже военният, човекът на
ножа, когато приеме думите на Петър, познава кой е
Бог на Земята. Аз имам най-много второпосвещенци
измежду военните, пък ако щете се удивлявайте до
утре сутринта. Той може да коли, да беси, да убива
на бойното поле, ама когато се осъзнае, пръв става
апостол. Павел също дрънкаше оръжие, властваше,
ала като Ме позна, има ли сега по-запален от него?
Аз ония средните - ни студените, ни топлите - ги
изплювам с едно отвращение. Цял живот такъв си
мижитурка, без да поеме риск за живота си в името
на другите. [Но виждате ли Авраам?] Той е хванал
сина си за гушата, навел го е пред олтара и е готов
да го принесе в жертва – понеже народът му иска
това, по-голямото, волята на Цялото. За една майка
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това е абсурд, но за един богоизбран цар няма друг
изход, освен да ослепи сина си, за да втрещи противниците на новата вяра – туй е единственият изход.
Бог и за това му държи калем, понеже може и без
публично насилие, без ужаси и страдания. Можеше и
както херувимите го правят: всичко на театър, а
престъпникът - жив и здрав някъде надалече... Ала
когато има да избира между народа си и своите близки, военният, хайдутинът, борецът за свобода, разузнавачът ако щете, става стомана. Нищо не е поголямо от жертвата на тези люде! И на него му се
иска топло огнище, мила жена и ситни дечица, но него друга любов го зове, по-голяма. Не че не си плаща
през преражданията за пролятата кръв, но там плащането се брои както в затвора: работиш - по-рано
излизаш; лежиш – пълната присъда. Тия, които работят за правдата, за свободата, се наричат апостоли и оставят личното. Ако преминат на наши позиции, те най-после оставят и ножа настрана, понеже
виждат, че многото кръв навъжда много вампири. Тия
вампири влизат в самите тях, и от апостоли те се
превръщат в овластени сатрапи.
Тия неща са ви известни. Не ви е известно, че
сега някои ваши приятели изпълняват сатрапска роля, а са апостоли по посвещение. Те просто са под
силното влияние на хора, които са приели по-острите методи за ефективни. Ала и тия хора още не са
«рак», понеже – помнете Ми думите – рак не може да
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се появи никъде в организма, без да се е появило разцепление в хипофизата. По-горните олтари не могат да се разцепват, но хипофизата се разцепва. Там
са праведниците, апостолите и учениците на Трона
Небесен.
Вие как ще Ми обясните сега: откъде идат
ония мушици, които се явяват над развалената диня,
някъде отвън ли идат? Откъде идват всички вируси,
микроби, гризачи, вредители, болести? Те не са някъде отвън. Това е най-голямото ви заблуждение. Моите най-мъдри работници са ги внедрили във всички
вас – от амебата до елохима включително - като потенциални опасности, в случай на отклонение. Може
да поставите една диня в хилядократно предпазен
контейнер – мушиците пак ще се явят над нея.
Та и вие сега, които сте се паднали да бъдете в
хипофизата: съумейте да намерите общ език, за да
не се налага да пробуждам съществата от Ремонтния Отдел. Тия са навсякъде около вас, те са в самите вас. И когато се оправите помежду си съвършено, като намерите среден път без противоречия и
пререкания - път, който задоволява интересите на
всички и импулсите на всички, то Аз лично отново
ще се върна между вас и гниенето ще престане. Не
само вашето гниене, но и гниенето на Словото и Делото. Т.е., те самите не могат да гният, но предизвикват силно гниене между и около себе си, ако са
похлупени. Туй е като две половини на атомната бо-
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мба, които влизат в реакция над критичната маса.
Ако позволите Словото и Делото да стоят похлупени още една-две години, ще се разрази такава верижна реакция, от която нищо няма да остане!
Та никой не ви е виновен, освен вие самите.
Ония с банкнотите и златото, дето управляват света в момента, имат едно добро качество – те са посговорчиви от вас, на всичко му намират чалъма.
Парите са израз на Словото, по системата на съответствията. Словото е също такъв еквивалент, какъвто е златото, слънцето, царят и пр., само че реален, за разлика от тях. Даже и слънцето е нереално, ако не е израз на Словото, а вашето сегашно
слънце не е пълен негов израз. Докато не оправи планетите си, Словото не е победило даже и там. В това отношение, планетата Икло - или Земята - може
да помогне много не само на Слънцето, но и на цялата стара, сегашна вселена. Един ден ще видите всичко това на кино. Ще видите и себе си: дали сте били
пчелици, които събират мед в кошера, или сте били
оси, с мора на жилото си.
Сега ви давам последен знак за един ваш проблемен приятел. Той се опитва да се върне в еволюцията си – от пчела да направи скок назад към оса. А не
малко мед е носил през вековете на нивата Ми. Аз не
се отричам от сведенията, които ви дадох за него.
Още много пъти той бе на прага на Второто Посвещение, ала още не е успял да го получи. Съвсем не е
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лесно да се преломи гордостта на сърцето, та да
престанеш да служиш и на Бога, и на Мамона.
А че е пчела, ще познаете по това: пчелата, когато ужили, умира. Първо измират близките му,
после началниците му, а после му се подпалва къщата – и накрая, в страшни мъки, се прекъсва и неговият живот. Ако ли пък е бил оса, той ще продължи
да жили, без да му има нищо. Тъй жилят осите от някой осарник: за да дават уроци на хипофизата, която
се е разделила. Шизофрения е нищо, това е само следствие; “шизогландия” – ето най-страшното - туй
е да се разцепи жлеза с вътрешна секреция. Разцепването на мозъка, на психиката е само печално следствие. Олтар разцепен – туй е нещо непоправимо
или нещо много трудно поправимо. (Според Елма, чакрите са “олтари”, “престоли” и “двери” – б.п.)

Затова ви съветвам: приемете най-нежно, с
най-огромна любов медоносците, благите - работниците на Благия Дух. А за осите си пригответе
шлем. Вашият шлем може да бъде само един: съобразяване с импулса на всекиго от Братството. Съвместяване на импулсите в единен творчески ритъм.
Пренебрегване на личните симпатии и антипатии, в
името на най-голямото.
Туй имах да ви кажа. А работата не потръгне
ли, повече няма да Ме чуете скоро.
Сега не разрешавам да задавате повече въпроси. Помнете, че имам да ви говоря за белите, черни-
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те и пъстрите кучета, с които ви срещам преизобилно тази година. Те наистина са израз на верността, неверността и променливата вярност, което си
личи от километри. Тази година Аз изпитвам Своите
Си по вярност. Затова основната опозиционна
двойка сред апостолите, тази година представя
пиесата на най-верния и най-неверния начин, пред аудиторията на вековете и космоса. Юда е едно нищо
пред неверността. Неверността е по-страшна от
предателството – предателството е само частен
случай. За сведение, Юда сега е по-верен от Тома, понеже премина през най-страшни мъчения и страдания
през хилядолетията. А Тома създаде науката, техниката, полицията и инквизицията – синоними в очите на Бога. [И затова] Тома сега е единственият,
който може да извлече човечеството от това печално състояние, ако се обърне отново към Светлината
на света и поклонът му бъде смирен, окончателен и
просещ прощение. Неговата изповед ще бъде една
от най-покъртителните през вековете. Но да не си
прави илюзиите, че може да мине без изповед. Трябва
да си признае всичко – от игла до конец, – и то не само пред приятелите, но и пред целия свят. Той ще
напише една такава потресаваща автобиография,
че и Толстой ще му завижда: кои са били силите, мотивите и хората, които са го тласнали към поганството, т.е. към презряното езичество. Аз обявявам
за езичник всеки, който се съпротивлява на Словото
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Ми в момента! Аз обявявам за езичник всеки, който
се съпротивлява на Словото Ми в миналото! Аз
обявявам за езичник всеки, който ще се съпротивлява
на Словото Ми в бъдеще! Поганци, престанете да се
съпротивлявате на Словото на Христа, което тече
отново на тази Земя, понеже, в противен случай,
няма условия да останете повече на нея!
Преди да проговоря пак, разтварям още веднъж
бездните на ада, пускам на свобода най-неприятните
му сили, та да получите още една серия уроци на
много места по света – за назидание. Апостолите не
са съвсем виновни: съ-винáта на апостолите с човечеството е премерена много точно. Вие може да преминете, но Аз никога няма да премина!
НОР, НОРАМ, НОРНОРАМ!

Да се изпълни волята на Съдията на планетата!
(Дава се знак, че това не е само информация, но и действие, което ще се провежда от този момент нататък.)

Имената на всички са една математическа реалност, една реалност етимологическа. От името на
Тома например произлизат всички “томии”, т.е. разрезите на Битието, а, в частност, и самата анатомия, на която той е един от създателите. Както ножът разрязва плътта и от нея изтича животът,
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така и съмнението разрязва ума и от него изтича
мъдростта. Ала когато неверността разреже опасно организма на Братството, от дълбоката рана започва да изтича хармонията – и нещастията по
света се започват. Затова виждам в брата му–
опонент действие на Първичния Атом – т.е. този,
който не може да разрязва, който не може да бъде
разрязан. Що се отнася до мирското му име, то е една от формите на Моето име на Земята, съдържащо красотата на кръста и на Христа. Затова и тази
неземна, удивителна красота, като израз на Христовото страдание, което той носи със смирение. Не че
и ти нямаш следи от миналото “величие”, но те са на
изчезване. Именно тях забелязва брат ти, в който
лежат скрижалите, и се подразни от тях. Иди и го
помоли да си припомните старата приказка за бълхата и юргана, за да не отприщя по-нашироко цепнатината към ада, която отварям в момента. Път
има - и той трябва да се намери незабавно. Пререканията над огнището на ядрената зона са опасни повече от всякога. Това, че надделяха над Миша в момента, е само бледо следствие от прозаични реплики
в Светилището. Ако “Атомът” се задейства с цяла-та си предишна и бъдеща мощ, цепнатината може да
се затвори. Затуй, намерете изход! Същевременно,
не разрешавам преместване на основното хранилище. Даже изваждането на един лист от там не разрешавам. Така че – намерете начина.
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30.VІІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

ПРОВАЛИ, ПОЛУУСПЕХИ И
СКОРОШНИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ;
ЗА ДУМИЧКИТЕ “ЕЛÀ” И “ЧАО”

Поканата е най-прекият път към вечната младост и
безсмъртието, ако знаем кого да каним и как да го посрещаме. Ако
знаем кому да казваме “чао завинаги” при запознанство, и кому – при
раздяла. Българите го знаят само като “довиждане”, а не и като
“здравей”, както е в Италия.

9,30ч.
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Преди всичко, поздравявам ви с успеха! Въпреки
провалите и полууспехите досега, задачата е изпълнена повече от 80 на сто. При тия условия - толкоз.
При наличието на предателство – особено. Предателството се състои не толкова в предаването на
информация на неподходящи хора, колкото в спъване
на работата, в наглото поемане на отговорността
да се противопоставят на Божия план. Трябваха неимоверни усилия, за да се работи при наличието на
провал. Нещо повече, при невярващи и неверни апостоли.
Апостол е, няма две мнения, но, както вече ви
казах, около Учител винаги се събират представители на всички добродетели и пороци, с цел порочните
и грешните от тяхната сродна верига да получат и
порции благословение. Бидейки отворени за своя познат патрон откъм обратната му страна, те неизбежно получават и положителното, с което той е надарен. Тъй работя отколе, защото съм реалист. Ако
приема да работя само със стерилно чисти апостоли, то и веригите от сродни души след тях на Земята ще бъдат по 5-6 души, не повече. Чрез апостолите, от друга страна, Аз получавам точно представа докъде е стигнало човечеството – и в минус, и
в плюс.
Преченето сега остава на гърба на онези, които крият Словото от народите. Предстои подобно
съсловие да бъде оправено или изметено от метла-
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та на съдбата. Всичко, което става предварително
с вас, които сте около Мен, е точно прогнозиране,
магическо отприщване на последствията. Така и
вчера се отвори широка врата за изхвърляне на отпадъците, на изверженията от полето на Школата.
Отдавна не е имало такива природни революции, такива наводнения, ветрове и циклони, каквито трябва
да се появят от септември, а това е само бледо
следствие от чистката, която приключвам на този
етап. То не са природни циклони, а сили – сили на очистване от старото. Пристигане на нови същества,
сбогуване на стотици хиляди стари с обиталището
си на Земята.
Навлязохте вече в откритата зона на пространството. Тия места тук са чисти отколе, Морето
от Азове остана надалече. Центърът на вашата галактика се открива, и ако светлината още не е дошла до вас, то е защото е твърде бавна; но по-бързите лъчи пристигнаха. Сега се пригответе да посрещнете и нахлуването на светлината. Няма да мине много време. Оня облак прах, който забулва централното Слънце, си отиде, ведно с Тринадесетата
сфера. Няма повече условия за вампирите - те сега
ще измират като мухи. Всеки, който от сега нататък се прави сметка да мисли за себе си или за своите си, е отписан предварително!
Ако искате да ускорите настъпването на Пролетта и още веднъж да отчетете положителни про-
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мени в световната картина, моля ви, довършете и
коригирайте две неща, които пречат съществено на
Братството, на Словото, на Делото. Те бяха нужни
до днес, като израз на сърдечното ви падение, на съдбата на Братството до този момент; но – ако се съгласят трима души да проведат отново спешна акция на Всемирното Братство, – то веднага след това ще ви се даде голяма свобода. Става дума за недовършената формула на Молитвения връх и за пентаграма на Моя “гроб”. Там (на Молитвения връх на Рила,
над Второто езеро от Седемте – б.п.) се четè:

“Пазù си-

лата на духа си, пазù свободата на душата
си, пазù светлината на ума си”, но не се довърши изсичането на думите “Пази топлината на

сърцето си” . То беше образ, символ, симптом на
туй озлобление помежду по-старите от “братството”, но и безсърдечие и студ на сърцето, от които
произтекоха всички разпри и предателства. А пентаграмът на “гроба” не се направи точно с върха нагоре, а със съществено отклонение надясно, сиреч по
посока на ума, а не на сърцето. Сега поръчвам на
трима майстори да го извадят сръчно и да го
циментират отново, с връх точно нагоре. Тези
светли Мои ученици са Сава, Светлозар и Петър. Те
само съдържат онова чисто Христово зърно в себе
си, от което ще прорасне Новото. Патилата на
Братството не закъсняха още на следващия ден след
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кривото

поставяне

на

пентаграма.

Сега

това

трябва да приключи. Ще го измерите точно до
милиметър. Ще изберете подходящ ден, час и
аспект. Трябва да ви кажа, че оградата с пентаграми
наоколо помогна много да се намали отрицателният
ефект от туй отклонение, ала отклонението даде
сила в ръцете на враговете на Братството. Туй
трябва да стане час по-скоро, още през септември,
като препоръчвам този път не точно бял цимент, а
розов. Туй ще приведе работите на Братството
окончателно в ръцете на Благия Дух, т.е. в ръцете
на Бога. И благостта ще надделее над озлоблението
в Братството. Петър е необходим, за да направи
връзка с минералното тяло на българите, понеже
“Петър” е “камък”. Петър, който си отиде

(П.Ф.),

изпълняваше тази роля, но той загина, понеже
трябваше да понесе нелеките токове от отклонението на този пентаграм на “гроба” Ми. Той просто
така спаси Братството от силен удар, от репресии,
нови изстъпления и изселване. Сега назначавам за
негов наследник новия Петър – вашия приятел, великана от приказките, който се отличава с по-голяма
сърдечна топлота. Той, именно, ще проведе този
път успешно Любовта – с изправяне на пентаграма.
Мъдростта ще проведе Светлозар, а истината – Сава. Трябва да донесете волята Ми до тяхното знание, та, ако са ученици, да направят необходимото.
Не се ли съгласят, работите на Братството ще се
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разтурят още повече. Тук е нужно смирение, чуткост
на сърцето за повелите на Учителя, та да направите и вие най-после нещо съществено срещу враговете Ми в България, срещу противника Ми въобще.
Та да завърша с още нещо интересно за вас.
“Ехото” на туристите не е единствената Ми хитрост, с която пращам атеистите по дяволите (За
ехото вж. осиянието от 1.VІІ. 1988г. – б.п.). Същите, та и

още по-силни и многобройни светли нишки между Мен
и вас се получават постоянно, когато викате някого
с призива “Елà”. Туй е [разновидност на] Моето духовно име; а този, който може да покани някого, да извика някого при себе си, е сломил гордостта и студа
си. Поканата – ето един от синонимите на Духа Ми!
Съвършено противоположно е, когато пъдиш някого,
не го приемаш, не желаеш да го поканиш.
Най-изненадващо за вас ще бъде, че напоследък
чрез Моята италианска и китайска проекция в света
на Логоса вие правите ежедневно и еженощно стотици хиляди пламенни нишки помежду вас и самия Бог.
Това е възгласът “Чао”, което е “Тао”. Туй е формула,
туй е призив и сила, пожелание, чрез което се свързвате направо с Отца Ми – “Тао” е Таткото, Тот,
Абсолютният Дух. Ако поздравявам за нещо италианците, е защото от тях прихванахте тая звучна
думичка. Може да сринат със земята всичките черкви, да преследват молитвените ви събрания, но
“чао” скоро няма да изкоренят - особено сред децата
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и младите. А кой друг, освен детето, обича толкова
сладко да казва на баща си “чао”? Туй “чао” е нещо
много повече от “довиждане”. Туй е огромната жажда
на душата да вика Отца си с цяло гърло и с необяснима наслада. Българите са прости, та не го възприеха
и като поздрав при среща, както е в оригинал, но туй
е симптом – те, българите, са свикнали да се разделят... Ако успеете да го разпространите и при среща, то има голям шанс да промените нещо в психологията на българина. Сега употребявам “психология”
вместо “психика” не в ординерния смисъл, а в смисъла
на психиката, която борави с Логоса, т.е. думата,
която се моделира от Словото и моделира Словото.
”Логос” не е точно Словото, но онази негова козерожка проекция, която го прави логически кристално, а
също и магически. Та психологията на българина в
случая означава промяна в душата на българина, ако
на полето на Логоса му се появи “чао” и като поздрав
при среща, а не само при сбогуване. “Чао” обаче е онова състояние на Отца, което отприщва максимална
енергия за щастие, докато “Тао” е творчеството самó по себе си. Когато българинът реши да отприщи
щастието напълно - да не се стига до разни забрани,
комплекси и фобии, - то поздравлението с “чао” в България ще изпълни окончателно своята молитвена и
бяла магическа функция. "Ч”-то самó по себе си е
взрив, сломяване на кристалната форма, от което
изтича грамадна енергия. Затова българите се хва-
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наха за него като удавник за сламка, понеже имат нужда от разкрепостяване на блокажи от векове.
Та това е. Чао, приятели - и елате по-скоро при
Мене, не се плашете! С Мен всичко е лесно, без Мен
всичко е страшно трудно. Съкрушете ината на племето си и кажете на всяка страдаща и жаждуща
топлина душа: “Ела!”
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Коментар за печалните прогнози: В последните осияния, Елма все по-често и насотятелно говори за усилващите
се и предстоящите бедствия по земята, давайки и ориентири
по естество и по време. Както вече сме споменавали, не е наша работа да се бъркаме в съображенията на Небето и на
Кармата, нито се радваме на тези прогнози и изпълнението
им. След някои предишни холизации бяха отбелязянаи подобни
печални събития, но тук могат да се добавят още две – циклонът в Бангладеш на 2 декември 1988г., оставил пет
милиона души без покрив и убил хиляди, и голямото земетресение в Армения на седмо число същия месец, в което
загиват 25 хиляди човека, 15 хиляди са ранени, а 400 хиляди остават без дом.
Може някому да се види странно, но има и такава истина: всички нещастия и бедствия по света се дължат на
това, че каним не когото трябва; а и да поканим случайно когото трябва, на трапезата ни няма тия неща, за които копнее душата му, а слагаме каквото ние си наумим. Природата
не наказва, но ни оставя на последствията от нашите теории, вкусове и избори. Няма нито едно малко или голямо страдание, в което да не може да се проследи тази връзка.
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30.VІІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

БОЖЕСТВЕНИ ЛОВДЖИИ
ЖЛО / ИД
(Коментар по повод проблема на ИД за преместването му на
работа в Ловно-рибарския съюз)

Това може, при условие че ще се занимава само с
екологическия аспект на професията. Т.е. – ограничаване на лова, охрана на дивеча, грижа за него и преследване на държавните бракониери. Ако не се оформи точно по този начин, да не приема – кармата на
рибари и ловджии е нещо ужасно, независимо от това
какъв пост заемаш – пряк или непряк. Аз поздравявам
сегашното ловно-рибарско дружество, че въведе защитата на природата, но отмервам с подходяща
строга мярка наказанията на всички ония, които се
снимат с ония големи риби, които са хванали. Но и
Небето ги снима!
Ти, като отидеш на небето, ще ти покажат
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снимки на всяко убийство, което си извършил - не само на животни, но и на импулси в сърцето си, на импулси в сърцата на ближните. Това го казвам на всички. Тъй, както показва Моят фотоархив, Аз не познавам някой да не е убивал. Пукнеш някому капилярче
с една злобна дума, с един по-висок тон, с един стъклен поглед – и хоп, снимката е готова. Та пазете се
от такива работи! Намали ли някой архива си до нула
– архива от черното си досие, - тогава го пущам свободен. Да върви където ще по Вселената. А как се
унищожава черен архив? – На всяко намръщване, на
всяка резка между веждите, да противопоставиш една усмивка, едно благо изражение на лицето; на всяка
остра думичка – една сладка; на всяка отрицателна
мисъл – една положителна!

Усмивката - гаранция за наличие на монада, искра Божия.
(Хората без душа могат да имитират усмивка, но користно)

Ако сте събрали, следователно, пет-шестстотин хиляди отвратителни фотографии в черното
си досие в акаша, то трябва точно толкова пъти да
се усмихнете, да кажете нещо сладко, да помилвате
душата на ближния си с положителна оценка, с благ
поглед, мило отношение, гальовност на духа и душа-
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та. Тъй се появяват божествените снимки в бялото
досие на човека! А всяка божествена снимка може да
унищожава по една адска снимка.

Нещо повече: понеже доброто е стотици и хиляди пъти по-силно от злото, то някои от вас само с
една усмивка унищожават много повече от една черна снимка. Ето каква значи “ловджия” в божествения
смисъл: да се уловиш в момент, когато искаш да избухнеш – и да трансформираш черната снимка в божествена. Прочее, Аз съм ти предавал вече тоя урок,
И., та сега връзката става ясна, нали?
Текст на песента “Блага дума на устата”
Блага дума на устата Туй е ключът на сърцата,
на сърцата, на сърцата,
туй е ключът на сърцата!
Мили поглед на очите туй език е на душите,
на душите, на душите,
туй език е на душите.
Нежно чувство проявено,
всяко зло е разтопено,
разтопено, разтопено,
всяко зло е разтопено.
Силна воля увенчава
всяко дело и проява,
всяко дело, всяко дело,
всяко дело и проява.
Любовта със тях съгражда
тоз живот, що тук се ражда,
ражда, ражда, ражда,
тоз живот, що тук се ражда,
тоз живот, що тук се ражда,
тоз живот, що тук се ражда,
тоз живот, що тук се ражда,
тоз живот, що тук се ражда.
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7.ІХ.124(1988)г.
София - Изгрев

ДВА ЗАКОНА ЗА
НАСЛЕДСТВЕНОСТТА
ЖЛО / ИД и Е

Грозникът Ганди между красавците Калигула и Лойола

Красавецът Дзержински между Майка Тереза и Стивън Хокинг

Има такъв наследствен феномен: при най-напреднали ученици почти винаги се ражда посредствено поколение, а почти всички последователи на Тайния Път - гении, велики учени и пр. - се раждат в обикновени семейства. Друг е въпросът, че природата
подготвя рода на някои гении, на Учителите и пр. с
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хиляди години. Това са особените случаи. А традицията се повтаря: не че законът не е верен, но в първия случай (при деца, обратни на мъдрите родители)
тия Посветени не е трябвало да създават поколение, а са допуснали същества от вражеската ложа да
се промъкнат в рода им, за да пречат. Това е нещо
много често и се използва с охота от Черната ложа,
стига да може да пробие – такава богато заредена
крепост е “дюшеш” за предателите... Те наследяват
големи дарби, но ги използват за точно противоположните цели; а понякога наследяват само пороците
на гения, и то усилени.
Във втория случай (мъдри деца на посредствени
родители или родител) се ползва правото на Небето
да облагородява народите, расите и родовете чрез
внедряване на напреднали духове. Тия духове обикновено много тежко преживяват обстановката, в която растат. Недоумяват как може да са се родили в
такъв дом, сриват се и физически, и нервно-психически, поради недостатъчното богатство на еволюцията в този род. При това обаче най-силните надмогват тия ограничения и показват, че духът е над
условията.
В конкретния случай, И. да не се безпокои. Неговата приятелка не е от недоносчетата на рода си,
но има да премине още някои опитности, за да си върне благородническия произход. Независимо от недостатъците на своите прародители, тя носи в духа

3247

Необятното говори – книга 11

си и чистото злато на тяхното Седмо Посвещение –
посвещение, в което си способен да разпознаеш кой е
представител на съвършения свят на Земята в
момента.
Нека я остави напълно свободна и не се опитва
да я пробужда. Когато премине през второто, по-голямото изпитание - след около две години, - тя сама
ще се обърне към вас и ще си припомни царския
произход. Предвижда се и по-меко кацане, без експлозии и аварии, ако тя прояви съзнателен интерес
към Словото и Делото преди изтичането на тия две
години.

Ако ù се въздейства чрез литературни бисери
от типа на окултните романи и разказите, които
събирате, а също официални и полуофициални книги
с изложение на мъдростта на разните сродни течения, това пак дава надежда. При удобен случай, може
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да бъде помолена за запис на лента на някой от
разказите на Чудаците, като предварително й се дадат десетина, за да си избере. Още по-силно ще е
въздействието, ако това стане вечер, на свещи и с
подходяща музика.
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15.ІХ.124(1988)г.
София - Изгрев

БОЖЕСТВЕНА
САМОДОСТАТЪЧНОСТ
И ДУМИЧКАТА “РАЗЧИТАМ”
ЖЛО / НИ

Встъпителни думи:
Архатът не трепва, дори и вселената да се срива. Но когато
някое същество страда, той се изпълва с остро божествено безпокойство и изгаря напълно в саможертва и служене, в пълно самоотричане и себеотдаване. Плаче и ридае заедно с нуждаещия се и
пострадалия, полага балсам в раните му, дава му без замисляне всичко, от което нещастният се нуждае и му дарава безмерно здраве,
радост, блаженствио и щастие. Веднага след това архатът пак
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изпада в архатската си медитация и безтрепетност, докато се
яви друго неждаещо се същество, народ или вселена. Такива са
божествените архати, за разлика от фалшивите и адските (б.п.).

Тя трябва всичко да свърши абсолютно сама,
без да разчита абсолютно на никого и без да търси
помощ абсолютно от никого. Това е последното изпитание за нейния нежен и твърде напреднал дух. В
момента, в който Н. веднъж завинаги приключи с мисълта че трябва някой да й помага и с огорчението,
че няма кой да й помага, тя ще завърши развитието
си на Земята.
По напредналост в еволюцията тя е една от
тия, които се броят на пръсти в България. И ако реши този въпрос правилно, туй ще бъде нейното последно прераждане на Земята. Френологически и физиогномически, тя е съвършена. Проблемът с хигиената и външният й вид са нещо нищожно и той ще се
реши в една нощ – в момента, когато тя престане
да се огорчава.
Запомни и приложи: от сега нататък никога и
никаква молба към никого за каквато и да е помощ!
Абсолютно без никакви изключения.
Ако искаш да знаеш, братство има, скъпоценни
и любящи приятели има - и те много искат да ти помогнат. И те не веднъж са тръгвали да ти помагат,
но Аз съм Тоя, Който ги е спирал по пътя, защото си
Ми свидна и не искам повече да се прераждаш. Прес-
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тани да бъдеш жена, защото ти си ангел! Престани
да се безпокоиш и да се страхуваш, да лъжеш и да обвиняваш с език и вътре в сърцето си! Аз съм ти казвал, че ние с тебе сме самотници. Единствената ни
разлика е в това, че Аз приемам това като най-голямото щастие, а ти го приемаш като нещастие.
Повтарям и подчертавам много дебело: божествено за тебе е само онова, което можеш сама да
направиш. Специално за тебе, всичко останало е от
Сатаната. Не отхвърляй помощ, ала повече никога
не допускай и най-бледа сянка от мисъл, че някой
трябва да ти помага. Състоянието на Великия Просветител зависи изключително от това, как ще
решиш ти тоя въпрос. А когато нещо ти се изплъзва, гýби се и се разваля, и когато наоколо ти
стават нещастия, които се изплъзват от възможността ти да ги предотвратиш, ти не се отчайвай,
а помни вечно, че Аз съм този, Който допуска тези
нещастия. Това е другата ни разлика засега: Аз се
радвам и на нещастията, докато ти още не можеш.
Сложна, сложна задачка: радвайки се на нещастията и, запазвайки абсолютен вътрешен мир, да си
същевременно остро божествено тревожен за съдбата на ближния. И да си готов да си пожертваш и живота за него. И - в крайна сметка – да не губиш свободата си...
Всичко, всичко, всичко, всичко за Мен е повод за
радост!
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19.ІХ.124(1988)г.
София - Изгрев

ОСНОВИ НА ЖАБОЛОГИЯТА...

17,00ч.

- Щастие е, че отново няма причини да се блокира
връзката, понеже трета, още по-голяма катастрофа
се очертава на тефтера на България. То е тънка работа балансът на Словото: понякога Слово без Дело
или без Любов натежава в атмосферата на Земята и
предизвиква трагедии; а понякога спирането на Словото се превръща в отворен канал за наказания. Предупредих ви още през лятото, че се очакват сривове,
опасности по пътя на работата ви със Словото. Трябваше да се скриете по-умело, но от предателството не успяхте да се скриете. Още повече, че Аз сам
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ви отворих сърцето за онзи, който се състезава с Мене през вековете. Аз съм особено разположен към него, защото той има голямо бъдеще, пък и трябва да
има някаква разлика между нас: той Ме изкарва плод
на душевна болест, но Аз виждам в него божествената монада...
За някои приятели е нужно челата им да пораснат с по още няколко сантиметра. Лицата им, черепите им да се изменят, за да прозрат на кого служат
и какви са последствията от съпротивлението към
Словото.
Трябва да почертая, че ви предупредих и за влаковата катастрофа само няколко дни преди тя да стане ("В столицата се очакват нови, големи и кървави
транспортни катастрофи"). Когато се сблъскват
влакове, пътнически с товарен, то не е случайно.
Всичко, което става, е следствие - само следствие, но символиката, съответствието, са абсолютно точни. Пътниците в експресен влак са символ на ония,
които най-бързо искат да стигнат до Отца, т.е. на
повярвалите в Словото, а товарният влак със стока
е старото – ония мъртви учения, които се врязват
самоволно във вагони със стотици живи души.
Ако не искате да следвате Словото, ако се делите, ако се карате, ако богохулствате, Аз не виждам
никакъв друг резултат, освен нещастия. Поначало в
Словото няма никаква вина, запомнете това, но вината е в ония, които Му се съпротивляват. Те са слепи
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къртичета, те са безумно племе, сипващо барут в
пещта на Словото, вместо да Му дадат простор и
въздух. Същото е и с Любовта: когато някой ù се съпротивлява - от тесногръдие или смъртно дихание в
сърцето, - то той е осъден на провал, на болести,
отчаяние, гибел. Приемете това за сведение, не като заплаха. Сложете в сметката си и това, че проводниците на Словото, на Любовта, се товарят сами
със съсипващо бреме, когато на Словото, на Любовта им се съпротивляват, не ги оценяват.
Само с "Котешкия марш" сте за никъде, но вие се
отказвате даже и от него, понеже сте користни. Под
"Котешки марш" разбирам по двамка да си общувате,
вечно по двамка да преспивате, без да се върти гостуването по различните къщи, в различен състав. Е
няма да излъжете Небето, пък ако ще и 100 милиона
години още да опитвате с тая теория! Тя е валидна
само в много редки случаи - само в случаите на кардиналните прераждания, когато сродните души се срещнат на Земята и има условия да са само по двама.
Туй се познава по крепкото им единство, по беззаветното служене на Словото, на ближния, на братството; по спонтанността в първата среща и още по
туй, че единият никога не може да си помисли нещо
отрицателно за другия, да го погледне лошо, да му
направи и най-малката забележка. При сродните души законът е абсолютен: даже и когато единият
греши, другият е абсолютно сляп за погрешката му.

3255

Необятното говори – книга 11

Погрешки правят и те, сродните души, ала са слепи,
напълно слепи за тях, напълно неспособни да не оправдаят във всичко любимия. И Хитлер има сродна душа, и Сатаната даже има - и тези техни сродни души
са напълно слепи за прегрешенията им. Нека светът
съди малките и големите престъпления, нека съдбата ги държи на отчет, ала сродната ви душа се отличава по това, че ви обожава съвършено. Тя понякога дори съдейства на вашите заблуждения, но това
става несъзнателно, понеже същината на Любо-вта е да желаеш да виждаш в любимия съвършенството и да считаш, че той е съвършен, независимо от това, доколко туй е действително. Който
критикува някого, знайте, че той не го обича. От
първата забележка, на Мен Ми е ясно каква е тази
"любов", "правото" която е решила да разкрива...
Чувството за правда се отличава по това, че не цепи
басма никому. И туй е необходимо, когато вие още не
сте се срещнали лице с лице с Любовта. Праведният
е с остър поглед, с остър език и остро сърце – той
все ще те намуши с нещо, все ще се намуши на нещо
по пътя си.
Праведност е необходима и на вас, колкото и да
сте жадни за Любов, понеже в света на змиите трябва да сте таралежи. Ако ти си една мекотела жаба,
змията ще те глътне веднага. Таралежи трябва да
сте дотогава, докогато Любовта още не е почукала
на вратата ви. Ала останете ли си таралежи, с та-
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ралежово съзнание, когато пътник отдалече е дошъл
да ви поднесе в нозете безчислените дарове на Седемте Трепета и смарагденото Присъствие на Онова, Което Няма Начало и Край – о, тогава вие веднага
приберете бодлите си! Отворете розовите си листенца и се оросете от небесната, свежа благодат!
Старците, стариците, предателите, блудните синове и дъщери на човечеството – всички те са били
таралежи, когато Любовта ги е повикала; а са се ококорвали като жаби пред изкусителите, с които съдбата ги изпитва какво точно желаят и как си представят носителите на тези желания...
Приказката за Царицата-жаба не е нещо случайно. Пред всяка жаба стои проблемът да избира
между обикновения търгаш или пройдоха - и Принца.
Пред всеки Принц стои проблемът коя жабка си е жабка и коя е Омагьосаната Принцеса. Има един особен
поглед у жабите, каквито сте всички вие във вашето
човешко въплъщение, който отличава земноводното
от пламенната йерархия на всеотдайните. Земноводното се огражда със земни притежания и се подсигурява с преходни удоволствия. То никога не може да
направи скок към пълното самоизгаряне на олтара на
Любовта, и това очертава съдбата му: жабурняк,
крякане и ококорени очи за светски придобивки; за
онова свое собствено право, с което се занимават
всички жаби в жабешкия парламент на блатата и локвите... Със своето право и с това, доколко другият
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не е прав се занимават само земноводните. Правото
е тяхното основно вълнение. Те затова стават жертва на змии и щъркели, т.е. на хитреци и "специалисти по правото", които ги слагат на сигурно място –
в своя собствен стомах...
Ако и сега една особено голяма жаба се е надула
да се състезава с Божествения Вол на Присъствието, не се смейте, понеже такива жаби обикновено се
пукват с трясък. Самомнението и самоупованието
требят смирението, както пламъкът треби еван-гелието. Тия остри задничета на жабите и на "правдолюбците" са знак на природата, че имате работа
със страхливци, които не смеят да отпуснат Любовта, да отпуснат благостта, да отпуснат прощението. Тия техни "талии" се отличават с "набамкването" без дъвчене, с лакомията да погълнеш колкото
може повече блага и впечатления от този свят, а да
не отдадеш нищо. Бог не прави разлика между живуркане и "жабуркане", между съвременната ви кухня и
вмирисаното блато. Вода, която не тече, е чувство,
което не се опреснява. Природата е дала много ясни
примери – ако чувството не се опреснява, ти ще блатясаш, ще жабунясаш. Това блатясване се отразява
на фигурата ви, точно по подобие на фигурата на
жабата – стесняване на дупето отдолу и разширяване на търбуха; позеленяване на етерното тяло с неприятна смрад на разложение и пъпчиво етерно тяло,
като краставо. Защо е пъпчива обикновено "жабата"?
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– То са ония хормони, които не могат да излязат навън по нормалния път; то са като ергенските пъпки
и циреите. От стеснителност, "жабоидът" не смее,
не може да се прояви свободно и творчески и затова
си отравя кръвта с планини от ядене, обикновено несдъвкано. Затова е голяма устата на жабата! И змията има такава уста, но тя не дебелее като своя
антипод: нейната лакомия се превръща в "наука", в
хитрост, в коварство. Това са вашите професори,
политици, пресметливци и редови шмекери, които
ползват ума си само за комбинации, та на тях да е
лесно, а на другите да не е лесно.
Ако искате, някога ще ви говоря за хипопотама,
като антипод на жабата - въпреки че той има и допирни точки с нея. Ще ви говоря и за божествения
хипопотам – един особен архангел на синтезата, на
дедукцията, считащ, че слиянието с чуждата енергия и с чуждата истина е път към братство и добруване. Ако вие оставехте животните свободно да се
развиват и не ги избивахте, не ги превръщахте в "полезен рогат и крилат добитък", то от тях щяхте да
получите не само урожай в природата, но и особено
познание, особени уроци, които не се преподават в
университетите. В "Приказки за животните" Аз ще
ви дам формулите, призивите, чрез които Орфей се е
свързвал с животните и чрез които Посветените
влизат във връзка с ония архангелски йерархии, които са ги създали. Туй, че вашите трансформирани
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животни не отговарят на техните божествени прототипове, се дължи на отклонението на ангелите
преди много време, поради което сега животните са
символ на отрицателни работи и обект на перото на
баснописеца. Прочее, баснята трябва да се развие от
поетите-философи, като ще олицетворят още множество антиподи от човешки недостатъци и добродетели, чрез съответните им противоположни двойки животни. Изучавайте характерологията, изучавайте анимализма през всички епохи, за да видите колко богат е опитът на човечеството в това отношение. Това се казва тема, достойна за дисертации
и многотомни изследвания, за сборници и нови басни!
А сега, да приключа с тази тема с едно пророчество. Русия няма да се върне вече никога при старото,
въпреки опитите. Тя ще си проправи път нагоре –
това е неизбежно! Сега се очаква нов адепт там, но
няма да успее, ако не се стегнат ония, които са свързани със Словото.
Простирам плам и сияние по пътя на Моите, огнените приятели, които не се замислят пред Словото, Делото и Божествената Любов и ги сливат в едно – всеотдайност! Аз не се отказвам от думите Си,
че не на Запад, а именно на изток – в Русия - е определено да работи в скоро време премазаното от мъка
създание, което използвам за радио. Русия ще го оцени и приеме, понеже е Христово убежище.
Подгответе комплект от силните материали.
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Планът Ми е неумолим! Свършите ли тази работа,
смазващата планина ще се смъкне. Ако не, тя ще премаже "радиото", както е премазвала всяка Христова
Тръба през вековете, за да поеме тя по-голямата
част от последствията в името на народа си, на човечеството. Ако се намереше поне едно същество с
ангелска полярност, което да превърне мъката на
Тръбата в песен, то не е необходимо тя да бъде премазвана. Ала "ангелоподобните" същества на Земята
реагират само с подобие на милост и нежност и пламенност, и то само тогава, когато са убедени, че ще
имат жертвата в ноктите си постоянно. Те не могат да напълнят раните на боеца с балсам само мимоходом, само понеже той трябва да оживее за следващата битка... Те искат да завлекат такъв в бърлогата си и да го излекуват само заради себе си - а боец в бърлога умира! Боецът търси бойното поле –
полето на подвига за Новото Човечество, полето на
любовта към всички и живота за всички! Там поне
има милосердни сестри, които са способни да превържат раната, без да се пазарят – и да отминат. Те са
дàли нещо от себе си, а да дадеш нещо от себе си,
без да очакваш отплата, Аз наричам това “подмладяване”. Не че е лошо някоя милосердна сестра да
познае своя побратим от древността и да го прибере
в своя дом за продължително лечение, но това се нарича "благодат Божия" и се допуска само при много
тежко раняване, близко до смърт. Понеже е подобен
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случаят, такава милосердна сестра се търси и сега.
Говорителят може и без помощ, ала Тръбата наистина се нуждае от особено внимание, специални грижи. Предавам я в ръцете на удивително нежно създание, което може да свири на струните на сърцето и
да докосва съвършено тихо и нежно...

Една близка душа от пътешествието и лагера в Кавказ

...Не мога да довърша мисълта Си поради тежката съпротива на приемащия, който не вярва на нито
една буква от обещанието, че му изпращам сродна
душа на Земята. Тежко премазаните най-малко вярват в това. Съпротивата им е голяма, понеже се познават и понеже следващото им отваряне за доверието към сродно същество от другия пол за тях е равносилно на смърт. Те са уверени, че няма да издържат още един такъв удар.
Коментар:
Обещанието на Елма се изпълнява: скоро след това се отваря необикновено силна и широка панорама за работа на "тръбата" в Русия (Москва, Петербург, Кавказ, Урал, Латвия, Башкирия) - с удивителни духовни резултати. Същевременно се на-
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мира и "милосердна сестра", която поема въпросния човек "на
лечение" с божесдтвен балсам за цели 7 години... Ако попита
някой защо не за цял живот, може да се отговори, че на земята
трябва да става това, което е определено, а не което сме си
измислили. Ако надделее второто, неизбежно се връщаме в блатото.

24.ІХ.124(1988)г.
София - Изгрев

ПАЗИ
ТОПЛИНАТА НА СЪРЦЕТО СИ !
(УКАЗАНИЯ ЗА НАДПИСИ И ФИГУРИ НА РИЛА)

11,15ч.

Ако до два дни, считано от днес, другите двама
откажат, считайте задачата за изпълнима според
вашата свободна воля и свободно желание за състав
на участниците – само тия, които ще правят нещата съвършено, понеже е необходимо пълно съсредо-
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точаване, без никакви разговори, освен по същество.
От всички основни букви за надписите по Рила
трябва да се направят шаблони на прозрачна хартия,
та да не се различава по нищо шрифтът. Уместно е
последната формула да бъде с нежно-розов цвят, а
предишните да се повторят със светлосин. Направо
да се напишат с розова боя, а после, буква по буква,
да се дълбаят - и готовите да се повтарят с боята
Така

че,

независимо

от

това,

доколкото

сте

напреднали с длетото, надписът да фигурира. И да
не го довършите отведнъж, повтаряйте с боята, та
никога да не избледнява.
С тази работа – свещените изречения по найдревните скали на Рила и планетата – може да се заемат ония, които се вдъхновят. А Аз ще определям
кои велики мисли и формули от Словото да се
увековечават на много скрити места. Тъй започвайте винаги: първо си подбирайте шрифт, после
го нанасяйте с боя, а най-накрая, буква по буква, дълбайте, когато отивате. Никога не се обвързвайте
да стане изведнъж, освен при по-дълги отпуски. Ще
правим и някои фигури. Сега давам модел на предварителното изписване с боя, понеже то трябва да е
малко по-сложно – двутоново. То трябва да имитира
релефа, който ще се получи при издълбаване.
Допуска се оцветяване с всякакви други двутонови багри – по-светла и по-тъмна, от един и същи
цвят.
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Изобретете меки пластинки от гума или от
друг много здрав материал с надеждно закрепващо
устройство към секача, за да не се чува удрянето с
чука. Инак много лесно ще ви разкрият.

24.ІХ.124(1988)г.
София - Изгрев

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА
ПО СЛОВОТО

11,45ч.
- Дошло ли е времето за работа по Словото не само в
свободното време - и от кои?

- Работата си е работа. Тя не бива да прекъсва
никога. Практиката да се освобождават някои апостоли материално и специално има най-древни корени,
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но при сегашните условия трябва да камуфлирате с
надеждно прикритие. Има множество службици с малко заплащане и много свободно време, а също има реални шансове да организирате свои производствени
предприятия, в които да включите приятелите, нужни на Словото и Делото, най-много на двучасова работа, но с надеждно социализиране по документи. Дори гледането на деца и болни днес може да се оформи със зачитане на стажа за пенсия. Вие можете да
се реализирате с огромна полза за народа, преди всичко в полето на социално-битовите грижи. Намерете солидни приятели – свободни или пенсионери, които да легализират, например, общонародно бюро
за социално-битови помощи, което да поема, според
телефонни и писмени заявки, пазаруването, някои
дребни ремонти, а може и боядисване на жилища и
пр., гледане на деца, болни и старци, водене на разходки и подсигуряване на компания за развлечения, културни мероприятия, прекарване на отпуски или свободното време и пр. Също – обработване на лични
стопанства по заявка. Аргументирайте пред държавата и народните съвети тази инициатива като нов
социален експеримент, с уговорката, че услугите няма да се заплащат по ценоразпис, но ще бъдат възмездявани според възможностите, а при липса на такива ще бъдат безплатни. Организацията подсигурява на участника стаж за пенсия, а също и минимална
щатна заплата, която ще се изплаща само въз ос-
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нова на налични дарения, давани на организацията в
пари или в натура. Така хилядите хора с проблеми ще
намерят хиляди хора с нуждата да се включат в проблеми. Ще има и мошеници, и крадци, и насилници, които ще се опитат да експлоатират тази нова система на доверието, но всяка услуга ще се извършва
срещу депозиране на личния паспорт и ще се води папка за похвали и оплаквания от гражданите за всеки
участник в социално-битовите нужди.
Така мога да ви нахвърлям поне още 200 идеи за
нови форми на обществени взаимоотношения, за нови професии, с които да сте действително полезни
на хората и да имате максимална свобода и минимална материална изгода. Мога да ви дам и идеи за изобретения, от които да се прехранвате.
Ако съм оставил сега основния си единатор в
условия, по-тежки от каторжни, то е не само за да се
компенсира, чрез убийствено страдание, липсата на
разпространение, а за да се направи нещо Словото
да добие известност на Запад. С първата публикация, нещата ще се изменят коренно и тогава вие ще
си създадете цял институт. Верните на Словото
ще пътувате по цял свят, ще бъдете канени навсякъде. Аз не искам освобождаването на съсипаните да
стане по друг начин, понеже, ако е нужно, те ще си
заминат, но споменът за тях ще остане и човечеството - след десетилетия и векове - ще разбере
колко див и варварски народ е всеки народ, който по-
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ставя светилата си в нечовешко, ужасно робство.
Чудите се за какво да идат парите... - Парите
трябва да се употребят за следното. Поставям сега
въпроса съвсем конкретно:
1.Преписване и размножаване на базовите материали в окончателен вид, в хронологичен ред. Холизаторът няма да бъде освобождаван и ще извърши
корекциите в малкото си свободно време и в отпуската до края на годината.
2.Съставяне

списък

на

българи,

тук

и

в

чужбина, както и на сродни личности и общества по
целия свят, на които осиянията да се изпращат,
периодично или изненадващо, на "взривни" вълни.
Сега всичко да се насочи към тази цел.
3.Да се потърсят доброволни или платени преводачи, ако потрябва със завишен хонорар, които да
преведат материалите, един по един, на базовите
езици, и да ги напишат в добър вид на машина или
компютър.
4. Въвеждане на Словото на дискети и презапис
на дискети за изпращане по адреси. (Днес правим това
по интернет – б.п.)

5. Междувременно - купуване на добър компютър
и обучаване на най-свободните съидейници и приятели за въвеждане, редактиране и обработка на текст.
Последната точка може да се счита и за първа.
Ето за какво ви са необходими пари!
Засега не рискувайте да напускате работа, до-

3268

Необятното говори – книга 11

като Словото не стане известно по света.
9.10.124(1988)г.
София - Изгрев

НАСТАНАЛ Е 12-ият ЧАС !
ЖЛО / КЗ

Според едно твърдение, духът на приятеля, за когото е това осияние, е бил на Земята и като великия ливански мистик, поет
и художник Джубран Халил Джубран (1863-1931), от когото е и горната картина. Дали това е вярно, може да се провери в акашовите
записи. Ако някой не може, нека поне приеме, че почти във всичко те
си приличат като две капки вода. Както и да е, настоящото лично
послание от Елма се илюстрира с картини на удивителния и прекрасен Джубран съвсем не случайно.
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14,25ч.

Привет, рабе Божий, преоблечений отново за
светителство, подвиг и бран! Пророк не си отдавна
- апостолско място заемаш сега ти на Земята и Небето! (Това усещане, че К. може да прероденият Джубран, дойде след цели 20 години, а едва сега (още година по-късно) забелязваме ясния знак на Елма за това – "Пророк не си от-

давна". (Главното и най-силно произведение на ливанския
класик е "Пророкът", което всички считат за автобиографично – б.п.) Аз трябваше да изчакам момента, когато се

отвори най-хубавият ден от много месеци, години и
векове, за да мога да изсипя благодатта на откровението отново върху тебе – трижди избран съсъд.
Алилуя, алилуя, алилуя! И осанна! И нине, и присно, и
во веки веков! И слава на Оня, Който те е изпратил,
понеже така бият сега стотиците камбани на неделния празник специално за теб. Сега е денят на
Словото, на което е съдено да се разпрати по всичката вселена – настанал е оня тържествен 12-ти
час, от който нататък нещата се отварят!
Необходимо бе да се отправи послание до Лаотóн – едно от най-дълбоките ти имена на полето
на тракийското божествено време. Траките не са
престанали да съществуват, нито Тракия не е жива,
нито тракийското царство на Орфей, понеже те са
вечни!
И тъй, Аз те познавам не само като Михей, не
само като свети Георги; познавам те преди всичко
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като "отарий" – название на посветените от ръката
на Орфея. Ти най-дейно се пожертва, заедно с Учителя, в търсене на оня труден синтез между Орфей и
Дионисий, Лилит и Ева, Родопа и Евридика.
Празникът, който настана с днешна дата,
преобразява прчинно-следственото течение на нещата по посока на миналото към бъдещето, но и с 52
божествени градиента от бъдещето към миналото.
Това, което с Орфей не можахте да направите тогава поради липсата на разбиране и користта на Ева и
Евридика, сега става напълно възможно. Фактически,
снемането на миналото от бъдещето и неговата
качествена корекция не е плод на литературни и физически спекулации. То наистина съществува. Ако
ти си с ранга приятел на Орфея и съработник на
Христа – апостолски ранг, - ти добиваш власт над
причинно-следственото битие и сила да коригираш
грешки в миналото. Помолването на радостта предизвиква корекции по посока от бъдещето към миналото, а помолването на мира – от миналото към бъдещето. Тия два пътя се пресичат в сърцето на
апостола и той умее наистина да коригира историята и далечното бъдеще.
Пратеник на прасатвичното състояние на Нар,
сияйният дух на Лаотон се роди тъкмо там, а не на
сформирана звезда. Нар се сгъсти по-късно – превърна се в огън на Проявеното Битие, съставен от
сложни космически тъкани, на които звездите с пла-
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нетите са само техните атоми. Ако някои хора и ангели са се родили като монади на определена звезда,
то тяхната монада има, следователно, звезден произход. Но когато изключително рядкото образувание
от прамонадно множество се оформи като космически орган, то такава монада има вече оргáнен космически произход. В много далечно бъдеще, вашите
астрономи ще съзнаят и констатират, че звездите,
галактиките и пр. изплитат тъкани, а тези тъкани
са организирани в органи. Подобен орган неизбежно
съществува не само в супервселената на макрониво,
но и в организмите на някои хора, ангели и божества,
като негова проекция. Този орган сега се създава на
вашето поле и още не е сформиран у представителите на петата и шестата раса. Той представлява
видоизменена тимусна жлеза, видоизменен гласов
апарат, позволяващ едновременно пеене и говорене
на няколко гласа и на няколко езика.
Предназначението на твоята “оргáнна монада”,
по този начин, е да осъществяваш нарастването на
хармоничното съзнание в Битието, съчетаващо полюсите на монадността и полиадността. С тази задача мнозина се заемаха, но никой досега не успя. Съчетаването на бялото с черното не е по силите нито на Бялото, нито на Черното братство. Срастването на тия две Братства в единна тъкан се нарича “сиво вещество на съзнанието” и образува кората
на мозъка. Туй, което ти провеждаш в този днешен
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най-празничен ден, в контраст с вчерашния, се нарича "образ на Великото Всемирно Бяло Братство", което управлява взаимодействието на черното и Бялото поотделно. Туй, че начеваш своето учене в обителта на абаносовата одежда (К. записа и завърши православно богословие – б.п.), а по дух си смирен пратеник

на Белите Лебеди на Вселената, само отчасти отразява още веднъж символиката на вчерашния и днешния ден; и факта, че избрах светлосив конец за провеждане на холизацията. Светлосивият цвят означава Всемирно Братство с доминиращо влияние на
Бялото Братство; ако беше тъмносив, щеше да доминира Черното.
И така, синовете на Всемирното Братство се
отличават по това, че приемат роля според Волята
на Отца си и гласа на съдбата, без да се стесняват
какви са одеждите на тази роля. Тяхната мисия е Орфическа – съобразяване и съюзяване на абсолютните противоположности. И в полето на Бялото свещеничество, и в полето на черното свещеничество
Аз имам Свои известни и малко известни синове, с
които работя неуморно. Стремежът Ми на този
етап е, чрез обединението на църквите, да постигна
Спектралното Братство – т.е. обединението на
всички духовни люде и общества и на всички природозащитни и човекозащитни общества по Земята. Това е ролята на Сивото вещество – координация.
На човешки план, това означава мисията на пъ-

3273

Необятното говори – книга 11

рвия ученик на Орфей да състави подробен списък на
всички божествени, духовни, природозащитни и хуманитарни общества по Земята, както и на всички
отделни огньове, които спасяват земята ви от
смърт. Тия отделни огньове са поети, философи, писатели, художници, борци за социални правдини - светли и добри хора от Божието Царство, които са разсипани като бисери сред пустиня. Твоя е немалката
задача да въведеш в паметта на мозъка си имената,
адресите и реферетивните сведения относно всички
общества и люде, за които говоря. Външното министерство, но и Вътрешното министерство на Всемирното Бяло Братство на Земята са отнине под
твое владичество! Ти ще държиш писмена и всякаква
друга връзка с представителите на Всемирното и
Бялото Братство на Земята и ще контролираш обмяната на материали и връзката с тях.
Ти не можеш да имаш по-малка задача, защото
няма друг апостол, който може да се справи с нея –
поне засега. Ти ще изградиш абсолютно надеждна система за контакт и обмяна, основавайки по този начин международния орден на Спектралните Братя
или "Братството на Божествената Дъга".
Аз поставих дъгата да украсява небето и земята и да ви служи като връзка с Мене – в нея положих
Завета Си! Тъй, както тя разделя по-тъмното небе
от по-светлото, бурята – от блестящия мир след
това; но и тъй, както тя ги обединява, свързвайки
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небето със земята и Человечеството с Бога, тъй и
първият жрец на Спектралното Братство трябва да
довърши работата на Орфея – Праотецът на Седемте Тона. При това, като първодвигател на Братството, ти ще общуваш и с политици, понеже Всемирното Братство не си играе на шикалки. Твоите сътрудници ще бъдат с хиляди и постоянно ще се увеличават – всеки ще те информира за някое ново течение, за някое неизвестно движение или общество,
за някой нов приятел по света, който върви по пътя
на Доброто. На теб възлагам осъществяването на
най-обширната програма в живота на ученика – запознаването с всички добри хора на Земята! Както Аз
познавам съществата до едно, понеже съм ги създал,
така и ти трябва да познаваш много, стотици хиляди хора, с които да се обменяш постоянно.
Спектрално ще бъде Братството! И назначавам още полосá бяла и полоса черна, с които да оградите от двете страни дъгата, ала черната отдолу
да бъде тънка линия, а бялата отгоре да се разсейва постепенно в хиляди блестящи дъги. Можете да
нарисувате и емблема на Спектралното Братство.
Черната, тънка линия най-отдолу, представя черното братство на Земята, с което ти трябва да си наясно и да общуваш пределно точно и внимателно.
При тях можеш да прилагаш похватите на Всемирната Ложа, за да отвоюваш с упорита борба свободи,
средства, територии, материали и хора. Аз ще те
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посветя лично в борбата с тях и ще ти разкрия оръжията, които сте длъжни да подготвите, понеже
такива оръжия има и те могат да бъдат неотразими. Ще ти изпратя подходящи хора именно от тия
среди, но и от другите спектри, за да се подготвите
подходящо за овладяване на черния спектър. Например, светлинното оръдие и светлинното око могат
да ослепят за известно време от един враг до стотици хиляди, цяла армия – време, напълно достатъчно, за да ги плените, оковете и наложите своите
условия. Бялото Братство не работи по този начин,
но Всемирното

работи. На един работодател, на

един генерал, на един дребен тиранин ти можеш да
вържеш тялото с изпращане на определена болест
(а Аз ще ти кажа и формулите на болестите), при
което пак ще поставяте своите условия: да освободят еди кой си и еди кой си, да отпуснат джоба си, да
се откажат от определен натиск или някакво зло.
И тъй, както е тънка черната линия в Новия
Спектър, тъй тънко трябва да работите и вие с неговите представители на Земята, които се обличат
в черно: разузнавачи, свещеници, официални лица,
сервитьори, последователи на брачния модел. Сега
да не мислите, че положението на Сатурн няма
пръст в новата мода на жените да се обличат като
вдовици? Даже техните ажурни черни чорапи са точен израз на преминаването на Сатурн през определени градуси и минути на мондиалния хороскоп. По-
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търсете специалисти и книги по история на модата,
направете астрологично изследване и се уверете, че
модата откликва най-чувствително на движението
на планетите и на техните аспекти. Ето как една
презряна област за духовния човек може да се превърне в неизчерпаем източник на дисертации и монографии по астрология на модата.
А сега Ме слушай, предводителю на Спектралното Братство: сегашното икуменическо движение е
само синият цвят на дъгата, която ти трябва да
управляваш. При това то не е пълно, понеже не си е
поставило за задача да обхване всички духовни движения и да се занимава със защита на техните свободи и интереси. Зелена полоса в спектъра също
трябва да се появи – ти си длъжен да наблюдаваш и
направляваш и екологическите общества на земята.
Ще приложиш ново, напълно природоестествено земеделие, и ще основеш общество за защита на домашните и дивите животни срещу клане и избиване. В
паметта на компютъра ти трябва да влязат и представителите на черния спектър – това в настоящия
момент е ООН. Сам Отец Ми присъства в него, понеже Той създаде принципа на вето при разногласия.
Офицери от войските на ООН трябва да минат на
обучение при ваши инструктори, за да им поверите
оръжията и методите за умиряване на политически
и военни конфликти, за озаптяване на диктатори и
ликвидиране на експлоататорски и тоталитарни ре-
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жими.
Тази задача, по която ще работиш, може да изглежда на някои налудничаво обширна, но ти си ученик на Учителя, а Аз вършех сам и изцяло всичката
тая работа пред очите ви в първата половина на
тоя век. И когато се водеха войните, и когато се наказваха престъпниците, и когато стана големият
глад, и когато се посипаха болести като из ведро,
то Аз воювах с вас лично, а не друг! На Мой отчет
са и оранжевият спектър – имената на всички творци и особняци, и жълтият спектър – спектърът на
учените и интелектуалците, и виолетовият спектър – предводителите и членовете на магическите
общества на Земята. Те си имат свои организации,
ти трябва да ги обединиш в международни форуми.
Но когато казвам през цялото време “ти”, туй не
значи, че няма да си имаш специалисти, които да се
занимават с отделните направления. Помнене на
всичко е невъзможно, докато не ви дам формулите за
съвършената памет, ала общуване с хора и вдъхновяване на хора, които да оглавят тези направления,
е възможно.
Майчинството например се обособява като преходна зона от сребристия към белия спектър. Ти
трябва да намериш ония велики Майки, Сестри и Жени по планетата, които да учредят Международното
Общество на Великите Майки със своя организация,
наука, юриспруденция, специална секретна войска за

3278

Необятното говори – книга 11

защита на майките и своя необятна култура. Обществото на народите и всички останали спектри трябва да им осигурят постепенно територии в природата за образуване на първите оазиси на свободното майчинство, където Жената и Майката няма да
бъдат робини, а ще се освободят от обществена и
професионална принуда и ще бъдат волни като
царици.
И най-горният, белият спектър, който ще преминава в стотици и хиляди бели лъчи, образува Бялото
Братство на Земята и на Небето, което при вас също трябва да има организация и своя програма,
структура и личен състав, с основна задача - разпространение на Словото и основна перспектива – организиране на Братство на Земята.
Ако някой счита, че това не може да бъде кауза
на един отделен ученик на Христа, той ще бъде и неправ, и прав. Ако Аз съм Хиперфизата, никой не може
да Ми попречи да поставя един свой ученик за нервна
или кръвоносна система. Нима нервите и кръвта не
стигат до всички органи и нима не управляват и оживяват всички системи? Та какво е един нещастен държавен глава или един пръв министър, който днес
мънка над доклади, написани от други, ако не онзи,
който би трябвало да вижда всичко и да движи
всичко? Една такава всеобхватна организаторска и
координаторска работа е напълно по силите на пророци като Михей или бойци-светители като Георги,
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понеже тяхната структура и същност е интегралност!
Те могат да бъдат превъзходни учени, ала в сърцето им бие политичност, общественост, социалност. Те милеят за страдалците си братя и за сестрите си, низвергнати от Сатаната в дъното на
ада – вашите гнусни фабрики и канцеларии.
А правдата на смирените и почтените трябва
да има най-после свои силни защитници. Само че вие
ще познавате официалния свят, а той няма да ви
познава. Така работи Всемирното Бяло Братство!
Неофициалния свят, тайните общества, онеправданите, робите, нещастните ще ви познават много повече, отколкото светът на Мамона. И като ви познават, пак няма да ви познават... Белият Брат има
особеността да се скрива най-надълбоко. Също като
неговата обител мозъка, той е видим навънка само
с очите – само като наблюдател. Всемирният Брат
пък се намира навсякъде, ходи навсякъде, помага навсякъде, а като се опиташ да го идентифицираш –
няма го... Него не го хващат въдичките на въдичарите – ни слави, ни печалби, ни одобрение от духовни водачи и зяпачи, нито чинове и степени. Затова неговият удар е неотразим, понеже няма кой да
го контролира. Няма кой да редактира поведението
му – той се отчита само пред Бога и единствено
пред Бога!
С това се разделяме засега, с което разбирай –
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неразделни оставаме винаги... Употребявай божественото оръжие:
ПОЛÁР, АОЛАР, АНОРОЛАР!
С тези слова по пътя към великата ти цел, ти
няма да имаш никакви проблеми. Пълната неизвестност носи пълна победа!
Духът на Христа
- Препоръка за личния живот?

- Личен живот апостолите имат, ала няма още
близки и партньори за апостоли на тоя свят. Апостолът не се моли никому за щастие, а пори вълните
на океана световен с мощ неотразима! Който иска да
се качи на него, нека се качи, ала съдбата му ще бъде
неизвестна. Тя може да бъде страшна катастрофа,
може да бъде оазис сред пустиня, може да бъде земен
и небесен рай. Ала обикновено е всичко това едновременно.
Под “личен живот” Аз разбирам, на най-първо място, необходимост от сродна душа. Тази сродна душа се нарича на земята “Невеста”. Невеста на апостол – това е почти непознато на вашата планета и
досега се е свършвало с трагедии. Туземното население е внедрило в питомките си инстинкт за пъклено семейство и пъклено съпружество. Чрез ръцете
на собствената ти съпруга, черната ложа си постига най-съкровените цели – да върже един апостол с
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неразмотваеми, дебели въжета. Тези въжета са,
първо, децата; после – борбата за квартира; после –
професионалните и идейни компромиси и, най-после –
ковчег и опело...
Апостолът трябва да бъде по-твърд от диамантена канара, когато се касае за допускане на интимни отношения с обикновена земна жена. Апостоли
има девственици, но те не всички са такива по природа, а по принуждение. Апостол, който е положил
главата си на дръвника или в примката предварително, няма право да създава сираци и нещастници! С него може да бъде само посестрима и любима от неговата черга – пламтяща главня на бунта, която го
следва под знамената на барикадата! Любима на апостол може да бъде само оная, която е беззаветно вярва на Словото му и се изправя с гола гръд под куршумите, за да заслони избрания. Съпруга на апостол
може да бъде само такова ангелско създание, което
му доставя всички радости, всички наслади и всички
трепети на Трите Вселени, без да му поиска нищо в
замяна. Съпруга на апостол може да бъде само оная,
която не се докосва до осквернените средства на ада
като месото, цигарите, алкохола и пр.
Такава жена, която спазва всичко това и същевременно не е допуснала нито едно съмнение, нито едно осъждане и нито един отрицателен поглед и дума,
Аз досега не познавам на вашата печална планета.
Ако има такива, те не са огнени на всички полета, а
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на апостол му трябва съпруга от пламък - Жар-Птица му трябва, която да го възкресява след всяка светска пошлост, падение или катастрофа. Балсамна
трябва да бъде ръката й!
На апостола трябва такава съпруга, която да
вижда неговата хималайска височина, да се възхищава от нея до замайване, да го счита абсолютно непогрешим и богоравен. А когато той, по неизбежност,
греши, тя да е сляпа за това или да се прави
гениално на сляпа. Това е първото нещо, което е
необходимо за духовното блаженство на съпруга.
Обратното е първото средство, чрез което жената
в адската женитба срива духа на партньора.
И така, личен живот ти трябва да имаш и не
може да нямаш – понеже и Сам Отец Ми има личен
живот. Без личен живот, апостолът и светията се
съсухрят, стават злобни и осъдителни, постоянно
осъждащи света и дявола.
Аз съм ти определил същество от много висока
йерархия, съчетаващо безгранична нежност със
свръхинтелигентност на духа. Първият белег, по
който ще го познаеш, е че то ще повярва на каузата
ти абсолютно, ще се възхищава от нея безкрайно и
ще поиска да ти служи беззаветно навеки. Служейки
на теб, тя ще счита, че служи на Бога. При това, тя
няма да е безкръвна, а напротив, изключително женствена ще бъде. И в нея ревността няма да има никаква следа.
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Ти ще общуваш с много млади и красиви жени,
ще пътуваш понякога без нея, ще отсъстваш кратко
или дълго, но никога няма да усетиш укор в сърцето
й. Понеже тя ще бъде също и деен, неженски, творчески дух, самотата няма да я измъчва, защото никога няма да бъде сама – също като тебе, тя ще помага на стотици и от нейния извор ще пият стотици. Вашите брачни денонощия и медени месеци ще
се повтарят до края на живота ви с нарастваща сила, именно защото няма да приемете рецептата на
туземната паплач: постоянно съвместно съжителство. Всеки ще има собствено убежище и ще си
гостувате периодично.
Относно деца: свободен си да имаш или да нямаш физически деца. Аз ще ти пратя напреднали души, ако решиш че трябва да имаш, ала съпругата ти
трябва да знае каква е съдбата на апостола и трябва да бъде готова на всичко. Пипалата на пъкъла хващат апостолите не за гърлото, а за децата им –
там по-страшно боли. Смъртта на апостола, дори и
когато остава телесно жив, настъпва в момента,
когато той реши да спасява децата си физически.
Затова препоръчвам на всеки апостол такава жена,
която няма да му ражда деца или, ако има деца от
него, няма да се знае от кого са. Така синовете на
изверга няма да могат да го поставят на колене,
нито ще направят от майката истеричен парцал,
нито ще вдигнат кървав нож над рожбите им.
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Войната продължава с пълна сила и войникът
трябва да бъде на бойното поле! Светкавична размяна на прегръдка и целувка и на пламнали звезди посред белия ден, силни като смъртта и живота – но
само с посестримата, която е залегнала под куршумите до него или с милосердната сестра, която превързва раните му. Воинът не може да остане в никоя
къща на никоя селянка или мамина дъщеричка, която
си навива в ума латерната на старите градски песни. Войникът знае, че снарядите не щадят нито къщички, нито къщи, нито цели квартали и градове.
А който не иска да бъде боец или не може, нека
си пуска коремче, нека си пуска плешивинка, нека си
води издънките навън от града с колата събота и
неделя...
Закон: изпитвайте кандидатките за партньорки и ги прокарвайте през 99 сита и решета! Никога
не позволявайте жена да ви поставя условия! По време на война, жените обикновено са предатели. Аз
зная малко изключения, и те се броят на пръсти.
Най-първото предателство и най-дребното, но найшироко разпространеното, е необходимостта на жената да пие кръвта на душата ти. Това става чрез
вампиризъм, а технологията е несправедливата реплика. Щом успее да те вбеси, щом успее да те наскърби, предателката-съпруга или предателкатамайка непременно е застанала в редиците на вражеския лагер, който не е нито политически, нито ико-
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номически. Този лагер е лагерът на черната ложа и
този лагер е енергетически. Освен несправедливата
реплика, той използва острият поглед и повишения
тон. Има и мазни и тихи технологии, които много
приличат на благост, ала там червеят е гнусната
лъжа, която започва от самолъжата.
- За Исус-Христосовото време?

- Понеже си пламнал от Любов към Иисуса, ще
ти кажа, че тогава ти беше на Небето, понеже на
Небето Той също има ученици. Прикосновението ти
с Иисуса на Земята стана чрез един от Неговите 72ма ученици, чрез временно вселяване в него. И като
прие посвещение от Иисуса чрез онази напреднала
душа, ти се оттегли в такива съкровени светове,
от които много трудно слезе после на Земята, понеже зърното, посяно горе от Христа, трябваше да се
обработи. Жива реплика тогава Иисус изрече към
тебе в едно от тайните събрания на 72-мата. Та се
обърнах тогава към теб, като отарий, и рекох ти:
"Истина, истина ви казвам, настъпват времена на
разкол и паления, и който опази Словото Ми чисто,
не ще се наскърби вече никога през времената!”. А ти
беше пророк не веднъж до тоя момент на Земята и
наскърбяването ти беше недостатъкът, понеже си
много фина, много чувствителна душа, и чувството
за правда те глождеше непрестанно. Като ти казах
начина - грижа за опазване на Словото чисто, – Аз
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ти дадох най-силния метод, валиден специално за
тебе, за да изтръгнеш завинаги от сърцето си наскърбявянето и за да тръгнеш и към 12-орно апостолство; а сега си към 5-орно.
- Защо

чак на Трионите трябваше да ми се експонира об-

разът на Учителя? ("Трионите" са скалист хребет със зъбери
от масива на връх Мусала в Рила – б.п.)

- Когато казах “откъм страната на Трионите”,
Аз имах предвид, че всеки друг, който би изпълнил
тази мисия, би могъл да бъде и по-ниско. Ала импулсът точно ти да се изкачиш на Трионите отговаря
на самата ти мисия – да бъдеш на ръба на вълнàта.
После, точно на това място на Трионите е най-тънка предпазната стена между Агарта и света и там
могат да се чуят някои неща. Всичко друго е осквернено, но там още е чисто.
Там горе, прочее, е и един от входовете към
предишната Агарта, който е все още незапечатан.
О, ако знаете колко много се надявам, че най-после
ще започнете и с Делото, а не само със Словото, та
да мога да ви поведа лично из светове, царства и необятия! Помолил ви бях да направите програма и да
почнете със Школата от септември, ала новоизникналите ви раздори и препирни изстудиха още повече
сърцето на предателите и те пуснаха, на свой ред,
катастрофите.

3287

Необятното говори – книга 11

- За апостолското посвещение?

- Ако ги потърсите в свещените книги, ще ги
намерите, но това са човешки названия. Аз мога да
ви дам Божествените, мога да ви дам и човешките,
ала за това се иска специално осияние, понеже науката за приближените на Христа през вековете и по
вселените е наука обширна и тя касае Седмото Посвещение от пентаграмиката.
Посвещенията са пет на окултния ученик, но са
десет, ако се вземе човекът въобще, тъй че
Седмото на човека въобще, за което споменах преди
малко, отговаря на Второто при окултния ученик.
По-строго казано, пет са именно посвещенията, а
пет са стъпалата по пътя на обикновения човек.
Така искам да ви открия тайната на пентаграма, а
вие още не можете да намерите условия за пълноценно и безопасно протичане на Словото. Писането
сега наистина е най-важно, но можете и по друг начин. Предпазвайте най-финия приемник от по-груба
роля, за да не се разтърсват фините радиоустройства. Приемникът трябва да бъде още само редактор, обаче във века на нищетата използват и компютрите за трошене на камъни...
Картината на Джубран Халил Джубран по-долу е тест. Какво
иска да ни каже с нея? Защо са ранени сърцата на два-мата
приятели – понеже са обикновени ли? Дали и момичето е приковано
върху кръста на любовния триъгълник? Дали е защото и двамата я
обичат, а при смъртните това е табу и всеки трябва да
принадлежи само на едного? Или Тя иска да спре кръвта и на
двамата, понеже е богиня и обича всеки не по-малко от другия?
Дали те също са богове и това наистина ще спре кръвта им - или и
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те са простосмъртни и затова ревността ще я усили? А може би и
двамата са улучени в сърцето не от тази прекрасна богиня и не
поради любовта си към Нея, а от някой външен враг - и Тя сега се е
разпънала на кръст, за да ги спаси? Или картината изразява
въобще ро-лята на Мировата Душа и на всяко от Нейните
съвършени женски въплъщения, без да имат интимни отношения с
тези, които спасяват? Но възможно ли е само душевно или само
природно спасяване, без баланс с противоположното? – Мили-он
въпроси... Един Велик Учител казва: "Аз съм Човекът с найголемите противоречия в света". Какво тогава остава за нас? (б.п)
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18/22.Х.124(1988)г.
София - Изгрев

НАУКАТА АЛСИНИЯ
ЖЛО / КТК

22,50ч.

Трябва първо да храниш чистотата, за да дойде
сам Бог в тебе. Ако Святият Дух не е преобразил човека, то Благият Дух или Бог не може да се заеме с
него. На теб сега предстои само едно посвещение
още, Преображението премина. За мнозина това е
предстоящо и те трябва да са преминали през предишните 8 (или 3) посвещения, за да стигнат до Деветото.

Питам ви Аз сега: кой от приятелите можа да
се посвети на Словото толкова много и тъй всеотдайно, та да се види как може да се преобразява?
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Словото съдържа всички методи, всички есенции,
всички енергии, всички постижения! Когато вървиш
по методите на една школа, ти се свързваш с нейните основатели – и [тогава ] още приживе, а после и
след смъртта си, отиваш при тях. Последователите на Йогананда отиват при Йогананда, на Девананда – при Девананда, на хилядите и стотици хиляди
авторитети, идеолози, гурувци и шарлатани отиват при тях след смъртта си. Това съм го казал още
в Свещената книга на Кришна. А да се общува със
Словото, когато то тече в момента на Земята и на
Небето, това означава да се общува пряко с Мен – с
Христа. Тогава, на първо място, се отваря в хилядолистника нова чакра, непозната на повечето посветени от Изтока. Тя се нарича “росната чакра” или
“Престолът на божествената роса”. Тя прилича на
роса върху и сред хилядолистника, но не е точно роса, понеже има своя цялост и “росните капки” са само
нейните по-чисти енергийни центрове. Има много
хора от Изтока, които са пробудили хилядолистника
си и функционират с него. Рядко има и западни посветени с пробуден хилядолистник, ала пробуди ли се
Росният Престол, тогава не само се прекратява с
преражданията, но и се явява огромната жажда да
слезеш отново на земята, да станеш роса за многострадалните човешки души и сърца.
Хилядолистникът е апотеоз на "агни" – на огъ-
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ня. Агни пронизва цялата източна духовна култура,
та на техен език само “бхакти” има паралел с росната чакра – Любовта.
Когато говорим за хилядолистника, имаме предвид Духа Божий, Който е най-висок и най-съвършен.
Когато обаче росата се появи сред хилядолистника,
се проявява тази същност, от която произтича милостта, тишината и грижата. Това е вече Мировата Душа. Не че Духът Божий не е милостив, но при
Него няма милост за несъвършенството – то се изхвърля извън пределите на Огнения Всемир. С пробуждането на росния престол се започва с навлизането в центъра на пентаграма, т.е. туй е преддверието към Пътя на Учителите.
Аз съм блясъчето в центъра на росинката, на
сълзата, на капката. Аз съм снежнката, съвършеният кристал, в когото се снемат абсолютно противоположностите на пламъка и водата. И когато някой человек или дух се интересува повече от всичко
от Словото, то нему не са нужни никакви други методи – Словото го преобразява. Ако човек приеме
смирено страданието и благодари за него от сърце и
душа и през всичкото си останало време се съсредоточи върху Словото, то той преживява, рано или
късно, посещение на Светия Дух – Господарят на чистовселената. Той нахлува в него внезапно, соткава
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мигновено неговото чистовселенско тяло - и от предишния човек остава само спомен.
Преображението Ми на Тавор, според Евангелието, отразява точно този светъл момент от пътя
на човешката душа към Бога. Тогава се осъществява
най-силното, новото – получаване на свобода. Оковите, що лежат на душата, та я държат свита в рамките на ума и сърцето, падат - и душата се взривява
мигновено, ставайки обширна като вселената, т.е.
душата заема нормалното си състояние. Затова при
това посвещение ти изпитваш чувството за огромност и всичко обикновено и земно потъмнява за тебе, почернява и става като прашинка в нозете ти.
Чувството за свобода и огромност се съпровожда от
чувството за грамадна, неописуема, необятна чистота. Ти изпитваш състоянието на Святия Дух.
Святият Дух не живее никъде другаде, освен в горната половина на тялото, затуй пробуждането на росния престол се усеща като присъствие от кръста
нагоре.

Прамайката на световете се проявява по-късно.
Словото е отключило чистотата, праната се превръща в амрална. Стремежът на ученика вече не е
Мъдростта - не само Мъдростта, - но преживяването на Любовта и Чистотата. Това особено, Девето
Посвещение, и в пътя на ученика то се отличава по
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страхотно тежките страдания на любимеца Божий,
когато е въплътен на земята. Къпането в росата на
Битието настъпва само след подобни страдания.
После вече настава постепенно отваряне на съзнанието за онова, което изпитва душата във вселената – едновременно и поотделно преживяване на всички блаженства, на всички степени и състояния на чистотата.
Туй, което вие наричате "мистик", а Аз - “целомъдрен, божествен человек на Любовта”, - има отношение именно към посвещението на Свещения Триъгълник с Окото на Святия Дух. Ако Отец там е зеницата, то Аз съм ирисът; Святият Дух е прозрачността и самото виждане, а Благият Дух или Бог е цялото Око. Окръжността около ириса е Учителят, а
очното дъно, което наблюдава всичко отвътре, туй
е Абсолютният Дух – Най-Скритият, Най-Неизвестният, Девственият. Триъгълникът – това са Трите Вселени, за които постоянно ви говоря. Ето защо
това посвещение в Пентаграмиката е толкова важно! Сведенборг го имаше, а в човешката история,
специално на вашата планета, най-много 300 души са
получили посвещение на Преображението.

Ти се преобразяваш коренно. Всички, които те
видят след приемането на Святия Дух, казват изненадани: “Той е станал друг човек!”.
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Та казвам: някои приятели се занимават с окултизъм, други правят добрини и лекуват под път и
над път, трети имат най-силно жажда за наука, за
изява, за творчество. Ала преобразилите се стават
ангели пред очите ни и само целомъдрие вее от присъствието им, като свеж планински вятър при изгрева!

Прочее, отдавайте, отдавайте всичките си
сили на Словото - и ще видите салмата и праната
как се превръщат в амрална. Амралната е онова
състояние на божествената енергия, което превключва мигновено еволюцията в синволюция и нещата
се променят веднага. Това е етапът на Красотата,
когато Новият Човек се ражда като пеперуда от какавидата на стария. Това е прословутият скок в еволюцията на душата – преминаването от планините
страдания в моретата от блаженство.
На ученика му остава само още един подвиг –
приемането на Петото изпитание. Ако мистикът е
страдалец, отшелник, аутсайдер по вашему, обитател на болници и психиатрии или труженик на някое
най-ниско поле на труда и мъчението, то Братът на
човечеството, посветеният в Бялата Магия, Синът
Божий, приема отново обществена роля, става отново силен в полето на света, на борбата, на битката.
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Той става Воин на Доброто, строител на Братството, основател на Братства по планетите. Пророкът пророкува и вярва на Словото; Апостолът следва Учителя си, след като Го е познал в последното
Му въплъщение на Земята, и става разпространител на Словото; Мъдрецът прониква във всички тайни на Трите Вселени само с един поглед, само с една
ясна мисъл, в едно кратко мигновение. Братът на
Любовта и Милосърдието, който е готов да се пожертва и да страда безропотно, с благодарност за всичко, което му се случва, приема Святия Дух в себе си
и огнените езици се сипят върху него като дъжд из
ведро. Павел, именно, основа традицията на приемането на Святия Дух, на тайното причастие на ортодоксалния и евангелически мистицизъм. А като дòйде
редът на жаждата за създаване на Братство на Земята по подобие на Царството Божие на Небето,
преобразеният се изкачва на Голгота, приема найтежкия кръст на гърба си, кръста на социалното
участие, и най-прекрасната слава – славата на позора. Него обикновено го убиват, обикновено го отравят като сина Ми Сократ, разпъват го като Исуса,
разкъсват го като Орфея или му събличат кожата
откъм петите, като на Моя възлюбен син Насимú.
Не всички от тях постигат пламъка на Петото посвещение, ала всички са прескочили предела на личното и са се озовали в преддверието на Царството
Божие. А някои от тях не са излизали никога от него,
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освен за да покажат пътя на другите.

И така, помни: само Словото, само Словото и
само Словото е пътят към Делото! Ученикът започва с Вяра в Словото; Смирението го прави разпространител; Просветлението му дава разбиране на
Словото и виждане на неговите форми на съществуване в Битието; Преображението го преобразява
чрез Словото и му дава свобода, блаженство, съзнателно преживяване на сливането с Духа и нещата; а
Възкресението го прави непобедим чрез победеността; основател на Братства и оазиси по лицето на
земи и вселени.
Потвърждавам казаното тази вечер по пътя не ще издържите нахлуването на святостта, преображението, красотата, ако не се събирате да общувате с Мен колективно. Пеенето, беседите, молитвите – ето основният метод на Посветените! Ако
не сторите това, пропукванията са неизбежни.
Приемете Моя строг закон: по време на богослужение - никаква, абсолютно никаква човешка дреболия, никаква мисъл за лични проблеми! Нито звук,
нито най-малкото шумене извън програмата, ако
искате да присъствам лично. Ще се разотивате поотделно или по двойки по жребий, и няма да разговаряте по пътя. Ще запазите свещеното присъствие
докрая, понеже само тогава – през нощта – мога да
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ви поема съзнателно будни в Школата. Само тогава
могат да работят преподавателите и инструкторите по време на учебни занятия - долу или горе в Школата.

Ако можете да се стегнете и да изпълните поне веднъж това, Присъствието Ми ще залее всички
ви. Прочее, мълчанието е свещен стадий при получилите Преображение. Дрънка ли някой много, обижда
ли се, проповядва ли, ревизира ли, шуми ли, движи ли
се неспокойно по време на свещенослужение, то той
може да е всичко друго, освен Преобразен. Преобразеният се отдава на Словото, както невестата на жениха – за нея не съществува нищо, нищичко друго.
АЛОЙХЕМ, АЛОЙХЕН, АЛОЙХÁМИЯ!

Когато Павел произнася тия свещени думи, святостта, която го е посетила, няма да го събаря на
земята като нищожен червей.

Силата ви е грамадна, когато Любовта ви към
Бога е неизчерпаема. А да бъде неизчерпаема – туй
значи да не допуснеш прозата да те направи обикновен, делничен човек в приказки, движения, съждения,
погледи. “Сломените” заради Христа се отличават
по състоянието си на свещено вглъбение, стъпват
по земята тихо, говорят малко, повече мълчат и
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пронизват пространството със святост и сила. Благостта се лее от очите им, милостта – от ръцете
им, святостта – от душите им.
- И в двата случая ли се изяви Святият Дух?

- Първият път бях Аз, а вторият – Святия Дух;
т.е., няма разлика по същество, но има по профил.
Той е в Мен и Аз съм в Него винаги.
В бъдеще ще ви преподавам наука за разпознаване лицата на Бога, на различните духове, на адските същества, които ви посещават понякога. През
цялото време на работата Ми с вас - в Братството
и във всичките Си беседи - ви уча все на това. Ала
сега ще ви преподавам нещата по нов начин, в съответствие с космическия момент. Тази наука се нарича “алсин” - алсинна наука или "алсиния". В религиите тя е застъпена нашироко, ала много неща
са забравени и променени.
Отворихме веднага тома “Който дойде при Мене”, на
стр.119. Пръстът се падна на следната мисъл:

“Истинската красота на човека е в неговата душа. Има известни вътрешни качества,
които го правят красив. Едно от тях е разумността. Колкото по-благороден е човек, толкова по-разумна е неговата реч. В нея има ме-
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кота и нежност. Щом изгуби благородството
си, човек става груб, също така и говорът му
става груб. Грубата реч показва, че в този човек няма любов. Виж как говори онзи, в когото
Любовта присъства – всяка дума е намясто и
пада на човешкото сърце, както росната
капка - на цветята.”
(В това осияние Елма говори росната чакра и росните
капки по нея - и се пада мисъл за росната капка върху цветята! - б.п.)

22.10.124(1988)г.
- Чие беше присъствието, което усетих от кръста надолу?

- То е свързано с присъствието на Христос и на
Вечния Дух, Който идва да балансира съществото, за
да не бъде половинчато. Това се очакваше и е желателно да се повтаря ритмично, тъй като само при
духовни екстази и вселявания, без баланса с природното, от човека не може да излезе нищо повече от
един канонизиран светия.

Тъй че, радвайте се на всичко, което ви се случи!
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Осиянията на Елма продължават в книга 12
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