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26.I.122(1986)г.
София - Изгрев

СЪЩЕСТВАТА-ОАЗИСИ
И ШЕСТ КАЧЕСТВА НА
БОЖЕСТВЕНОТО
ЖЛО / ЕК

Брамин от най-старо коляно - тези, които наричат "недокосваеми". Това нежно и фино създание
трябва да напредва засега самó, понеже не е завършил процесът на инволюция при него. Инволюцията
предполага отделност, съпротива на съществата
срещу всичко и всички, които могат да предложат
нещо различно от избрания път.
Не посягайте към неприкосновените - те са Оазиси Божии, в които се кове монотеизмът. Радост
от кръста няма. Той се праща само на носители с яки
мишци, а "Оазисите Божии" нямат още роля на истински подвизаващи се. Подвизаващият се не се дели
от народа, от хората - подвиг е да си именно такъв
като всички, оставайки вътрешно предан на Бога.
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"Оазисите" още не го могат това. И прави са - нека
са верни на себе си; нещо повече - служете им предано, тъй като верността им към Бога като вътрешно служене е непоколебима.
Когато обаче "оазисът" се опъне като магаре
на мост и предяви претенции към истински под-визаващите се, то Бог се отдръпва от него. Претенциозност и божественост са две уникални противоположности; при това, те се изключват на-пълно - не
са съчетаеми на никакво ниво. Претенци-озното не е
Божествено; Божественото не е пре-тенциозно,
точка! Браминството е духовно, не е Божествено.
Има ли две мнения?
Първо: Божественото се интересува от истината на другия;
Второ: Божественото се стреми да направи
другия щастлив според представите на другия за
щастие, понякога диаметрално противоположни на
нашите;
Трето: Божественото отстъпва с размах, с
жест, с радост.
Четвърто: отстъпвайки с радост, Божественото, при това, не губи от своята истина нито
атом, нито протон, понеже за него съчетанието на
истините не е никакъв проблем - това, именно, го
отличава от духовното.
Пето: слугуването на различния от нас не е
само радост за Божественото, но и основна форма
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на живот - понеже духовният е още зелен, пък и недодялан в общуването.
Шесто: Божественото търпи, не осъжда, не поучава, не оценява, не приказва срещу никого, не се изказва авторитетно, нито окончателно, по никой
въпрос. Цялото му братско и приятелско съучастие
е насочено към това: "Примирявам ли се достатъчно
с особеностите на другия и служа ли му достатъчно
предано, дори и той да ми е чужд като психика и потребности?".
Няма да изброявам повече качествата на Божественото. Искам да кажа само, че "оазисите на
духа" трябва да бъдат пазени като зеницата на
окото, с трепет и разбиране, но с това да не се прекалява. От духовна гледна точка "оазисите на духа"
са здрави, но от Божествена гледна точка са болни.
Като "неприкосновени", те отказват да обменят
енергии въобще или с повече от едно или няколко
най-близки същества, с което се опълчват срещу
Бога и природата, провалят плана на Битието и отварят бездни на отвратително самолюбие и инат,
откъдето започва да излиза смрад, по-ужасна от
тази на развратници и наркомани.
При пропаднали ангели от класа на девите,
пъклената увереност в своята линия не се дължи на
принципност, а на смъртен страх за собствената им
кожа, понеже все още живеят с отровната илюзия за
собственост на тялото и на душата, които им са
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дадени в дар от Бога. В много близки прераждания
след "оазисно прераждане", такива се раждат с психически или физически недъзи, понеже трябва да
платят сметката, дължима на Бога, за отсъствието им от полето на обмяната с повече същества.
Това обаче не важи за невинното създание, което сега се труди в света като "оазис на духа", с
името К. Такава опасност - бъдещи прераждания с
недъг - нея не я не я грози, тъй като именно сега е
моментът, в който няма да я отмине този шанс, ако
продължава да отхвърля братския и приятелския живот. Само непомерна браминска горделивост и животински страх не са обаче причината за тази нейна
плахост. Кармата няма сега още да я привика, поне
до 3-4 години, тъй като на нея ú е необходимо да се
окопити от предишни удари, когато тя бе мъченица
в името на вярата по кръстовете и кладите на Рим,
Армения, Румъния. Не може да се изисква от едно
същество от типа на девите да пожелае братски
живот и преливане с повече аури, след като няколко
пъти по ред е било хвърляно в ноктите на пъклен
враг. То е още под хипнозата на ужаса и страха - на
страшните Фобос и Деймос. Та нима можете да
изисквате от дете, преживяло баташкото клане пред очите му изклани баща, майка, сестра и брат да остане спокойно сред морето от кръвопийци и
еничари, които се въплътиха отново в самата България? Туй е древен кармичен закон: този, който е
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клал, трябва да се роди в народа, клан от него. Тези
погански души сега вървят по улиците и гледат на
кръв - не са се отказали да ръфат на живо души и
сърца. Обаче днес ги постига справедлива присъда,
понеже в беса си те неизменно стигат до престъпления. Преродиха се и много султани, бейове, содомци и гоморци. Те всички, що не са си още начесали
крастите, и днес ходят по стъгдите на София и
само душат къде може да им падне нещо. Те са моторизирани и често с образование, пушат скъпи цигари, бистрят политика, насън знаят курса на долара, за джинси си продават душата и душите на
рода си до девето коляно и обикновено не заспиват
по-рано от 3 часа сутринта.
А има и астрално-теистични вампири, които се
надяват, чрез най-различни теистични учения и методи, да привлекат невинни същества като техни
"пасоми". Проповядването и възхищението, с които
се хранят, пиейки енергията на невежите наивници,
са астрален вампиризъм, не даже ментален. Някога
ще обясня това по-подробно, а К. надушва и такива с
острия си нюх на ангел-дева, така че не се надявайте, нито оставайте с илюзията, че тя скоро ще
свали охраната по бойниците на душата си.
Само че сега Аз искам лично на нея да кажа нещо
съществено. Врагът не е страшен толкова в крепостта, колкото извън нея, ако ни отрови реките и
изгори полята. Тогава браминът умира точно тол-
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кова мъчително, колкото и шудрата. Не става дума
само за физическа смърт - не само хляб и вода липсват на тези крепости, които сами се затварят за
всички наоколо. Съществува и астрален и духовен
феодализъм. Нуждата от обмяна на астрални, ментални, причинни, будически и атмически енергии не
може да се удовлетвори само от разстояние трябва и общуване, конкретна обмяна, братска и
приятелска среда. Предупреждавам, защото след 3-4
години ще бъде вече твърде късно. Тагор казва: "Ако
затваряш вратите пред греховете, каква е гаранцията, че ще преминат през тях и святите истини?"
Истината сега зове и теб, светло и чисто кокиче на духовното съвършенство - твоята степен се
променя, твоят чин се повишава; ясновселената те
оставя в ръцете на тотвселената, за да се повдигнеш на пръсти - и да се превърнеш в минзухар!
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8.II.122(1986)г.
София - Изгрев

ПЪРВИЯТ ДОМ НА СЛОВОТО
ЖЛО / НИ, ЮВ

За Н.:

Прекалено се колебае - реши ли нещо, нека умре
на място, но да не отстъпва! Може и на крака и ръце
да се връща от работа, но да знае, че няма да ú дам
пълно здраве, докато не си наложи да победи някъде.
Победата сега нека бъде на друго място. Не значи
човек да се съсипва - напротив, работата ви трябва
да бъде такава, че да ви освобождава време и сили за
Делото, - но когато видя, че някой и когато е свободен не е прецизен и съвършен с работата за Делото,
предпочитам да се натовари в служене на нещастните или с професионални задължения. Въпросът е
не къде си, а правиш ли нещата съвършено и с
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любов.
Ето, тя доказа, че на онзи фронт пожертва
себе си, макар и не докрай. Сега има нов шанс: полека работа, но за сметка на това трябва да прави
нещо за Словото, нещо, което трябва да оформи съвършено. Ако спази всичко, което ú казвах нееднократно - да посещава сестра си само в определени дни
и часове, - тя може да си позволи и полудневна работа, при условие, че в останалото време няма да
пренебрегва нито Словото, нито разходките на
чист въздух. Това е напълно в нейните възможности.
Изисква се дисциплина и организация. Тя напълно
владее концентрацията - това на нея ú е изработено
качество от миналото. Обаче две неща я разстройват - милостта към ближния и безпокойството за
собственото здраве.
Работù за Словото - първо;
Работù го съвършено, като за печат - второ;
Не се безпокой за здравето си, та дори и да си
на умиране - трето;
Не се отпускай отново до ставаш роб на сестра ти - четвърто;
Оправи храненето с непременно по-разнообразно меню - пето;
Разходки нависоко - шесто;
И няма да Ме безпокоиш повече нито с тормоза
на мислите си, нито с молба за информация, преди да
си изпълнила всички тия точки! Ако и тогава не озд-
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равееш и не осмислиш живота си напълно, все едно,
че не си говорила с Мене, а с филанкишията...
Виж какво, ти преди строи цели пирамиди, та
сега ли няма да се справиш? Казвам ти - клинчиш,
клинчиш ти казвам, не се шегувам! Какво направи досега напълно съвършено? Не искам да те разголвам,
но болестите ти са на психична основа - те се явяват като съпротива срещу това, което не искаш да
изпълниш, понеже някога на тебе ти служеха, а сега
ти трябва да служиш - при крайно неблагоприятни
условия.
И няма да Ме правите с Ю. на някой, който си
хвърля думите напразно. Събрах ви да основете първия дом на Словото Божие. Ако тя не иска да дойде
при тебе, ти ще ходиш при нея, но трябва да си изградите план за работа и да го изпълнявате. В това
ви е спасението! Иначе не неприятности, не болести, ами... Сега, направете си анализ с Ю., защо
тя си остана в къщи. Много сериозно ви го казвам.
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11.II.122(1986)г.
София – Изгрев

ЗА КОСМИЧЕСКИЯ ЧОВЕК И
НАСТОЯЩАТА
МУ МУТАЦИЯ

Сега искам да трасирам нов десант. Слизането
на някои същества не може да стане, ако не се трасира
пътя им с идеи от техния свят, приспособени към вашия. Покоят не е онзи лост, който подтиква към развитие; а тези, които сега имат канал да слязат, никак
не са склонни към развитие. Наричам ги “Опорни Радиуси на Амон”. Понеже Амон има абсолютни духовни измерения, не е никак лесно да принудиш опорните му
радиуси да претърпят еволюция. Амон представя носа
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на Космическия Човек, т.е. онова, което реализира
постоянната структура на егото Му, на Неговата
форма. Представете си съвършена форма, градена с
ясно съзнание и мисъл за стабилност. Монолитен, а не
поликристал, т.е. неметал е Космическият Човек. По
тази причина радиусите, които определят неговата
форма, са същевременно òси на възможно разцепление и това разцепление виси над Космическия Човек като
Дамоклев меч. Ако не удържи напрежението на ентропията, то абсолютността на радиалното напрежение
отвътре е първото нещо, на което трябва да разчита
Космическият Човек, ако иска да остане кристален.
Обаче Отец, Който не търпи нищо прекалено
продължително, постоянно коригира Битието. По-неподвижен от Него никой не може, нито трябва да бъде,
поради което дори Неговата диамантена проекция, с
която увенчавам Неговото завършено Проявено Битие,
претърпява спорадично мутации. Първо, това се изразява в промяна на радиусите; обаче радиусите в Неговото разумно тяло са разумни същества, а не мъртви
мерки. Те имат свои имена, своя особена история, монадно произхождение. Понеже Словото на Първодигателя предизвиква промените, то с промяна на първичните имена на опорните радиуси се променя и тяхното
положение по отношение на Основната Опорна Точка.
Сега, напрегнете геометрическото си въображение и
разумейте, че никога, никъде, никак не е възможно Бог
да скъси или да удължи радиус - просто Той накланя ра-

2115
Необятното говори – книга 8

диусите така, че през различни измерения те изглеждат с различна дължина.
Сега направо ви казвам: промените, които предстоят на равнището на кристалната структура на
вселената, първо преминават през съзнания на предани
словостроители от духовното поле, пластично отреагирващи на творческите импулси на Тот. На практика, сега се трансформират идеите с кронозомно
съдържание. Тези идеи досега принадлежаха на тези,
които ремонтират света по драстичен начин. Сега
кронозомното понятие за правда и истина остава в
архива на Битието и се променя по посока на пластичното опериране. Ракът на Пралайя, който се е
образувал във вашия сектор на вселената, трябва да
се разнесе или, по-точно, да се претопи, като се дадат
нови определения на Правда и Истина, които не изключват абсолютното, но коригират тяхното социално
съдържание и методите на тяхното прилагане.
Сега начинавам самия десант:
"Правда",

по

Пракосмичното

определение,

е

опорно поле на Трите Вселени, в което всяка монада се
отличава с равни права и обязаности, но с различни
таланти. От този основен постулат произтичат
аксиоми, определящи неприкосновеността на правата
и осигуряващи нормални условия за изпълнение на обязаностите с отчитане на творческата намеса на
всеки, но с гаранция, че той няма да наруши правата,
обязаностите и творческото поведение на която и да
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е друга монада.
По предложение на Кронозомното Поле, прие се
някога, с много сериозни възражения, постулатът,
разрешаващ, при нарушение на основни права, обязаности и творческо поведение, специален кармичен механизъм да стоварва следствията върху виновния,
независимо от причините за неговата вина. Не е достъпно за вас това положение и няма да го разяснявам.
Промяната, която сега провеждам, засяга по-отчетливо анализиране на фундаменталните причини, с което се оставят виновните на по-лек, но по-продължителен режим на осъзнаване - "облекчаващи вината
обстоятелства"… Предвид настъпването на Пралайя
от нов тип, Правдата придобива пластични радиуси.
На прост език казано: Правдата от днес отстъпва от твърдите си позиции, с тази уговорка, че
няма вече да можете с интензивно страдание да коригирате натрупала се грешка. Благоприятните времена
(в това отношение) минаха. Сега настъпва по-блажена

ера, с по-добри външни условия, обаче накалът на напрежението спада много рязко. Практически, онези, които изработят в близките три-четири години тоналностите на по-съвършена вътрешна кристализация,
остават в това по-благоприятно пространство. Останалите няма да страдат, но заспиват продължителен сън за много милиарди години. Това не значи, че
процесът ще бъде непременно явен, но на практика
разделението приключва окончателно до 3, максимум 4
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години*. Ако преклоните ухо, сега вече ще чуете нов
припев към песента за правдата: "Носú, носú ми правда,
славно слънце, но правда по-красива и нежна от някога!"
Назúм, назúм, оприóн сеýн.
______________
* Поредната прогноза на Елма за промяна, която съвпада с рападането на Съветския блок – б.п.

12.II.122(1986)г.
София - Изгрев

ЖАЖДАТА ЗА ПРОГНОЗА Е
ПЛЕБЕЙСТВО
ЖЛО / НН

Ще говоря първо Аз; после конкретните ú въпроси (на Н.).
Идваш от Рулон, от пределите на Халдея, отпреди 3500 години. Хранеше се недобре и тогава. По
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тази причина, ще поставя проблемите ú с тази основа, като нямам предвид само храната конкретно
от природно естество, но храненето на душата.
Аулон е изключително чиста еманация на жаждата за истина и жаждата за любов, с което влиза в
конфликт с околната среда. Та необходимо е да се
помисли върху претенциозността и начина на изразяване на съжденията. Ти си по-точна от хиляди подобни на теб в оценката на ситуациите, на мотивите на околните, но ти изразяваш не винаги деликатно своите констатации. Това, самò по себе си, е
израз - при теб специално - на остър интелект, наблюдателност, усет; т.е. не произтича от плебейство и духовна низост, а от споменатата жажда за
истина. Обаче жаждата за истина и правда, сама по
себе си, не решава проблемите, поради създаване на
конфликтни ситуации.
Сега накратко: преди да поставиш конкретните проблеми, реши и да отстъпиш - и ще спе-челиш. Правото може да е на твоя страна, но ти ще
изостриш проблема, ако не помислиш за решаването
му с финес. Някога може да ти говоря по тези въпроси и по въпроса за силната ти социалност, за драматичността на твоя сърдечен живот, за това как
да намериш най-после същества, които да те оценяват и разбират в твоята прекрасност и дълбочина понеже само оня, който те познава истински, знае, че
ти си изтъкана от жажда за любов; а другото е при-
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турка на характера по наследствена линия.
Ще настъпи рязка промяна с теб до три години, в която ще разберат, че ти си, всъщност, безкрайно добра. Ти самата ще разбереш това, понеже
вече започваш за себе си да мислиш лошо. Това сега
се казва: в случай, че не храниш тялото и душата си
с продукти на висок избор, принизяваш делата си,
правейки компромиси с вътрешния глас и избирайки
неща не на твоето равнище - от там и спънките.
Трябва да приемаш живота по-спокойно, без да
изгаряш като фитил. Давай си повече почивка, понеже не знаеш предел на грижи и мъка.
Най-силната формула (повтаряй я три пъти
при назрял проблем): "Всичко е наред, всичко е наред,
всичко е наред! Това, което е, е прекрасно! Каквото
дòйде, е добре дошло - без страх и без тъмнина!"
Жаждата за прогноза е равна на духовно плебейство!
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25.II.122(1986)г.
София - Изгрев

ЗА СТАРИТЕ ШКОЛИ И
ДОПУСКАНЕТО
В НОВИЯ ПЪТ

Не е известно какъв въпрос е зададен на Елма тук, за да
отговори:

- Трябва, но при единици. Аз познавам само 17
славяни днес и 58 йогисти от бялата раса, които
още не са завършили своята инволюция и имат нужда
от долно задържане на дишането. (Един приятел, въпреки че живееше на Изгрева и почиташе Учителя, правеше йогически упражнения и почина при една пранаяма с продължително задържане на дишането с изпуснат въздух. Той бе прекрасен човек, много добродушен и талантлив, музикант от
клàса – негова е песенчицата по телевизията "Аз съм Сънчо,
ида от горица" – б.п.)

Не че и други няма от тия народи, незавършили
инволюцията си, но специално тия се нуждаят от този
метод; всички останали се отличават с маймунско
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подражание – правят асани и пранаями, упражнения с
хилядолетна давност!
Пред скобата на новите раси знакът отдавна е
сменен. Така че токовете, които пробуждат със
старите упражнения, дават обратни резултати и на
първо място развиват мании, на второ - комплекси, на
трето - социопатии, на четвърто - характеропатии и
цял букет от соматични заболявания. Нека да им е
честито, защото Аз иидвам, иидвам, иидвам, говоря на
толкова народи лично толкова пъти вече, след като
бях в древна Индия, а те - "Не, няма нищо в Европа…"
Тях също ги хваща старият като света закон: "Бог
умее да чака." Че щял някой да смени 50 или 500 тела няма нищо, и това е добро. Опитът е по-ценен от
всичко. Ако един стане християнин или окултист, или
ученик

на

Новото

Учение,

само

защото

някой

сладкодумен го е убедил в това, а той още не умее да
мисли за ближния, знаете ли каква какавида ще Ми
излюпите от такъв един ген! Това е същото като да
храниш змийчето с манна небесна; хайде, не змийчето,
понеже има и патета - просто им е къс опитът. Но ако
такава

змия

или

такава

патка

се

въведе

в

Братството, в Новия Път на човечеството, той и
там ще почне да ви продава своите мурафети, щото
такива

без

мурафети

никога

не

могат

да

съществуват. По това ще ги познаете: всички в пътя,
кьорчо у дерето… То да е само кьорчо, добре. Патката
какво друго може, освен да кряка, че е на особено
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мнение, когато другите са на друго.
По-лошо е, когато е змия. Тогава той отвътре
ще умъртвява стремящите се, представяйки се за
ученик - съскайки с мисъл и език, стреляйки с поглед,
окачествявайки всичко и всички. Това е обаче Школата.
Трябва да имате тия препятствия, понеже не сте в
сладкарница…
Та недейте кани никого с бъклица - особено ония,
от другите школи. Даже мило се пазете от тях, а
понякога и не съвсем мило. Стремящи се към Новото
Учение от старите школи, които са надушили плячка
тук

-

аудитория,

ценности

за

още

по-голямо

възгордяване, стъпала с още по-мощно значение, такива дори ще ви изнасилват да влязат в учението с
взлом или хитрост, - отговорни сте, ако ги поканите!
Троянски

коне

не

искам!

Приемайте,

всъщност,

ученици - такива, които смирено могат да учат.
Следете ги много години дали продължават да учат или някак много бързо почват да поучават, да
ръководят, да водят курсове, да стават "особени
центрове". Те не обичат - ония от старите школи не
обичат - да падат по гръб, все остават на особено
мнение, предпочитат своята истина пред чуждата,
спорят с наслада и настървение, съмняват се и
подозират, оценките им са обикновено отрицателни.
Учителят

обаче

страшно

обича

да

обяви

свободен час и да се върне по средата, ненадейно. То се
знае какво става в такъв час... Само двама-трима
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остават на чиновете и продължават да се занимават
с онова, което ги вълнува по Неговия предмет;
останалите са "свободни"... За разлика от светските
учители, Той не им държи никаква сметка, но в
университета ще влязат трима души. И по същия
начин,

в

Новия

Универсум

Учителят

"тисящи

и

тисящи" (хиляди) ще покани, но приемните изпити са
тежки. Самú знаете колко е трудно през цяло едно
прераждане да не отправиш нито една отрицателна
мисъл, нито една отрицателна дума, нито един
отрицателен поглед към някого. А това е само един
предмет. Колко са другите?…
Прочее, съдете сами: познавам на планетата
Икло само двама ученици. Третият още се бави.
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25.II.122(1986)г.
София - Изгрев

ЩЕ ТРЪГНЕ НАОПАКИ –
ЗНАЧИ, НАПРАВО!
ЖЛО / К, ЕМ

Физическото поле не предлага повече условия да
са заедно, нейният капитал изтече. Мъчно Ми е за нея,
но с това нещата не се променят. Ученик е това,
което очертах преди малко. Не искам да критикувам К.,
казах че това не са пороци при нея, а следствие от
това, което се нарича "съпротива срещу света". Тя се
съпротивлява със сляпа сила срещу всичко, с което се
сблъсква - като зверче, ранено и затворено в тъмно
пространство. Коя ръка няма да захапе?
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Преди седем столетия - монашество на Сатурн;
после с Е. се прехвърлиха на един астероид - той да го
изследва; а тя - понеже не искаше да вижда никого.
Обаче те са свързани от вековете, той винаги е бил
неин рицар; и понеже е така и сега - не може да я
остави. Рицарството е основно златно бреме в
кармата му.
Сега нещата ще тръгнат наопаки, от което следва - "направо". Сега пак не искам да се обвързвам с
точно прогнозиране, понеже много ценя свободата на
Моя помощник и най-фин инструмент на Икло. Ако
някой от обич и милост остава при някого, кой е този,
който ще го посъветва да се махне - точно Аз ли? Но
обич и милост би трябвало да имате и към тези, които
обичате извън брака и рода; и към своята собствена,
многострадална душа. Пък на кое място да сложим
обичта и милостта към Божието Дело?
Хайде сега да направим едни сложни везни - ти
нали си майстор по тънките работи - и да видим, да
измерим: кой от тия четири вида обич и милост ще
натежи?
Та с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери...
Не че казвам непременно "напусни я". Напротив:
божествените везни уравновесяват всички интереси.
Но ако някой се качи, та се друса на този деликатен
апарат, за да натежи всичко на негова страна, тогава
как ще решите въпроса
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25.II.122(1986)г.
София - Изгрев

ЗА ХРАНЕНЕТО НА БЕБЕТАТА
ЖЛО / МВП (Молдóн)

По възможност - от частно стопанство, но
принципно намалете по-токсичните - яйцата, кашкавалът, маслото. Ако слушате Мене, яденето на
пресни плодове и зеленчуци с мляко - първо кисело, а
после прясно; сирене, обаче по-рядко; и пастети от
извара (обезсолена, но със сол на вкус, а може и подсладена) - това е най-доброто. Зехтин.
Този дух няма да мине без тръшкане, ако го оставите на "празни ясли" - т.е., на суровоядна храна...
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То меченосецът си иска и “кръвнинката” - без нещо
животинско няма да се мине... Важното е, че не го
захранихте отначало с това, с което хранят развалящите се деца - туй са безогледните хумáни, храни
от магазините за бебета, ранното прояждане на
продукти, мръсни с химикали и животински мазнини.
Настоявам за всякакви видове картофени пюрета,
също - неизменно - плодови пюрета, но приготвени
прясно и не през метални машинки. Обривът е неизбежна реакция срещу химията навсякъде в храните.
Той минава по-леко - други бебета направо си взимат
дърмите и заминават...
Това кутии, това пакетчета, това бурканчета,
яжте си ги вие сами - по-добре ще е от другите ви
боклуци...
Храните трябва да бъдат пресни, та даже и
житото смелете в момента, щом не може да мине
без мелене.
- Овесени ядки?
- Пълен картбланш! А що се отнася до месото -

хранете го с месо, после си го лекувайте, ама Мене
няма да ме питате как...
С Е. ще се разправям по специален начин, ако се
меси на А. в това или онова. Бог е оставил такива
ангели, такива светии, гении и праведници в ръцете
на пъкъла, т.е. на простите им съвременни майки, и
не се безпокои, понеже има закон: пъкленото ще си
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иде у пъкъла, а силното ще получи от пъклените условия само подем да се изтръгне от тях - със силата
на самия пъкъл.
Искам да кажа, че ако един Мой син е бил хранен
неправилно и третиран зле през детството, то той
ще развие неимоверна омраза към майка си, към обществото, към хората, въпреки че се нарича “Мой
син” - това ще му бъде задачата. Аз имам синове, които сриват всичко около себе си, та дори и тия, които са ги въздигнали. У други става трансформация:
полученото животинско начало от храната през
детството и младостта се превръща в устрем към
Бога,

много

по-мощно

от

наследствените

вегетарианци. Така че, Бог състрадава, мъчи се
заедно с измъчваните, не е съгласен с вашето
туземно ядене на убити животни и растения, обаче
свободата - това е закон. Ако един дух е ял мърша
300 прераждания, той 300 пъти ще се види в
огледалото на какво прилича в невидимия свят,
когато се връща и, най-после, на 301-я път, още като
бебе ще повръща всяка гнусотия, която му пъхате в
устата.
Щом приема гадости някое бебе, щом не се
разболява от месото, яйцата и пр., то или е
Победител, или е от преизподнята - всичко изгаря...
Ала посмеете ли да тъпчете невинното с мърша, а
после с антибиотици - не знам с колко прераждания
се увеличава кармата ви! Това е забрана! Да, забрана!

2129
Необятното говори – книга 8

Но Аз имам право да издавам забрани, а не вие. Само
вие сте ония, които, когато родите, имате право с
нокти и зъби да пазите детето от влиянието на
ада! Но спорът с майката - онази, която го е родила означава да се спори с кармата на детето. Та и да
надмогнете в такъв спор, и да наложите своето, та
било и чистата истина, може да се подобри
здравето на един такъв дух и по този начин да не го
спъне в бъдещите злодеяния, които е замислил.
Правете добро само тогава, когато ви молят за
това или когато не знаят, че правите - но добро
насила е, на практика, ритане срещу ръжена. Тогава
недейте се оплаква, в далечно бъдеще, когато
свинете ще се обърнат срещу вас и ще ви кажат:
"Защо ни тъпчú някога с бисери, а не с помия?".
Това, което е най-ценното в бавната ви
еволюция, е самостоятелното решение, личното
узряване на вкуса, независимото правене на избора,
вътрешната, естествена спирачка към едно и
отваряне за друго. Този плод но Битието зрее с
милиарди години - и природата ги хвърля; но ако не се
откъсне навреме, това е престъпление номер едно.
Учете се да помагате на зрели плодове, на зрели
души да намерят пътя към вечния живот, а
незрелите огрявайте отдалече, като слънцето. И,
също като слънцето, не се тормозете ако те са още
откъм сенчестата страна.
Тъй стоят нещата.
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13.III.122(1986)г.
София - Изгрев

МАТЕРИАЛНОТО НЕ Е НАШ ПЪТ
ЖЛО / НИ

Трябва непременно по-скоро да се отиде. Само
че просто направи списък, носейки първо само десетина книги по твой избор. После обсъдете по този
списък кои са най-ценните неща и, при следващо
отиване, вземи и тях. Същевременно, уреди формалната страна на наследството. Трябва много мило,
но точно да опишеш волята на починалия и произтичащите от нея права в едно писмо до неговия брат.
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Направо казвайки му, че не искаш да правиш нещо, което би го огорчило, но питаш не трябва ли да се
уважи и волята на Йордан. Поискай много внимателно, ако той няма претенции, след като му предложиш и опис на останалите, по-маловажни от ваша
гледна точка книги и вещи, писмено да си избере
какво поиска - или дай всичко. Обаче му напиши всичко
това на машина в няколко екземпляра (не един). Остави и за себе си. Предложи му, практически, половината, но напомни много деликатно, подчертавам,
много деликатно, фактическото положение. Ако
рече да си използва формалното право, не му противоречи и с готовност оформете нещата незабавно
юридически. Ако ли прояви честност, попитай го не е
ли уместно да направи и той дарение на своята част
някому - предложù някой от приятелите, това не е
проблем. Обаче накрая подчертай сериозно, че не
действаш користно, а според последното желание на
брат му и че според разговорите, които си имала с
него, той би бил огорчен, ако местото не остане в
ръцете на хора, които биха го използвали според неговите представи. С предложението първо да си
вземе от книгите и вещите, след като сте очистили
най-важното (Бог е за честността, но в случая имаше
окултни книги, които братът на Й. щеше да хвърли или изгори - б.п.), нека брат му почувства твоето безкорис-

тие и готовността ти за жертва; обаче леко прояви
опасение, че според вярата на брат му и учението,
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което следваше, при нарушение на волята му, доколкото си разбрала, не са изключени някакви неблагоприятни последствия от страна на съдбата.
Ако се окаже материалист, невярващ и упорит,
и реши непременно да продава частта, която по документ е негова, при подобно решение предложи да
се купи пак от идейни хора, които биха опазили духа
на братовата му воля.
Сега, примирете се с това, което ще стане, и
никога не забравяйте, че материалното не

може да бъде никога ваш път и дял на земята, понеже тревогите за материални
неща са нещо пагубно. Просто не допускай никаква тревога какво ще стане, след като проявиш
този жест - и най-"лошото" да стане, не се противи.
Само че, след като узнаеш решението на брат му,
кажи му, че в случай на неизпълнение на волята на
починалия, ти си умиваш ръцете за последствия, които произтичат не от човешки, а от Божествени
закони. И приеме ли всичко да си остане така, както
е, никога не влизайте в конфликт с него, когато идва
там, в своята стая. Ако ли пък стори другото, извини му се, но кажи му, че с останалата част ти би
се простила, понеже не държиш на материалното,
ако не беше волята на брат му. Тогава, без да се
обижда, в случай, че реши да пусне там племенниците си или някои други, предложи да преградиш, ако
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това е възможно, полагащата ти се част - както в
къщата, така и в местото, - за да се знае кой къде и
по какъв начин ще живее.
Разбира се, последните упътвания важат, ако
нещата се развият по този начин. Първо действай
последователно, според инструкциите. Пчелина не
зарязвайте, ами или заведете пчелар срещу половината от меда, който би се добил (само че да не се
хранят пчелите със захар - ако остане мед, само тогава взимайте); или сами проучете внимателно пчеларството и след време турете още кошери. С това
отварям още един братски дом в страната.
Така че, кажи в писмото, че ти не разбираш от
тия работи (което си е вярно), но че предполагаш, в
случай че реши да бъде коректен към духа на брат си
и на онова, което стои зад него, че вероятно би
трябвало да направи дарение на частта, останала
формално на негово име, на човек от братството;
или ако не дарение, да му я продаде формално. Последното обаче не го пиши в първото писмо, понеже
звучи прекалено практично, а го кажи или напиши
само в случай, че той сам предложи да зачете желанието на брат си.
Случаят с апартамента и къщата се разви така: понеже от страна на въпросния човек нямаше и помен от доброжелателство, Н. не получи нищо в наследство, а с това и се
освободи от имотната карма на Й., тъй като родовата карма
се предава и чрез имотите – б.п..
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14.III.122(1986)г.
София - Изгрев

ГОЛ КАТО ПУШКА,
ОБЛЕЧЕН КАТО КРЕЗ!
ЖЛО / НИ, ЙИ

Непременно иди днес и изпълни първата част, която казах. Ако казах "пренесете тези, от които той
няма и понятие", пренеси ги, но остави по-голямата
част там. Не се опъвай: ако те попита взимала ли си
нещо, кажи, че сам Й. си е носил понякога тук книги и
че е желаел да ги остави при тебе, но че ти държиш
и на него - и направете това, което той каже. Все
пак прецени - от неподвързаните беседи може да опиташ да донесеш тия, които ти ги нямаш. От книгите на латиница - само астрологии и кабали; но ос-

2135
Необятното говори – книга 8

тави, разбира се, останалото. Предпочитам да отидеш днес, въпреки риска той да се разсърди. Прецени
пак сама, понеже правдата е над всичко. Оставям ти
и възможност да отидете утре, и - каквото се получи. Не е излишно, в случай, че отидеш днес и така
рискуваш, да отнесеш не само неговите, но и всички
твои книги, временно, на друго място. Понеже, ако
той се ядоса, може да посегне чрез властта и на
твоите, под предлог, че тук има книги на брат му.
Значи, по първия Ми съвет рискувате много, за
да получите много книги, а по втория никак не рискувате, но има опасност да получите по-малко. Ако видиш, че той иска да продава или подарява беседи и
книги, в най-краен случай кажи му, че познаваш хора,
които искат да си ги купят по 5 лева на томче, наймного до 6 - това може да го съблазни и да не ги даде
на друг. Но това само в краен случай, ако видиш че
твърдо е решил да обсебява.
Оставям на твоята свободна воля да избере
първия или втория вариант, понеже Аз не настоявам
за предимство на нито един от двата. Помисли,
реши, и тогава постъпи според твоя разум и интуиция.
Бъди неангажирана с него - да види, че меко и безкористно отиваш с него там. И само ако те попита
искаш ли нещо, кажи му, каквото и както той прецени. Понеже ти нямаш претенции, освен това, че се
чувстваш длъжна пред волята на брат му – тъй,
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както ти казах и по отношение на имота - абсолютно меко.
Сега подсказвам: наистина, ти издържа изпита
си тази сутрин. Благословена бъди, това е по-верния
път, който избра!
Ние се отличаваме по това, че пред невежите
и користните сме отстъпчиви и непретенциозни, но оставяме не ние, а Съдбата, Провидението
да се грижи за правдата. Ако трябва, остани гол
като пушка, но облечен като Крез в духовни и божествени добродетели!
Непременно, повтарям, бъди много мила и напълно неангажирана да вземеш нещо. Каквото той
реши, това да бъде - и тогава ще видиш, че последствията ще бъдат във ваша полза, каквото и да направи в началото.
Този дом ще се напълни със Словото и с окултни
книги, само ако не пренебрегвате Моите съвети и се
допитвате за всичко до Мен, за което похвалявам сестрата - тя е истински ученик в това отношение.
Бъди предълго т.е. вечно Моя последователка - и
тогава Учителят ще трепти над тебе!
Зададе се въпрос, какво да се прави с дюшека на покойния,
и ето отговорът:

- Не, първо питай брат му как да постъпиш. Съветвайки се с него - ти ще му станеш симпати-чна,
той нека има пълна преднина в решаването на всички
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въпроси. Само му подчертай, че твоите лични книги
ти не държиш в къщи, а на скришно място в твои
познати. За да не лъжеш, може да отнесеш всичките
или някои неща в … (не казвам името ú, но ти ще се
сетиш).
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15.III.122(1986)г.
София - Изгрев

ВЕРНИЯТ НА ЦЯЛОТО
Е ВЕРЕН И НА ЧАСТТА
ЖЛО / НИ, ЙИ

Jake Baddeley - "Част от Цялото"

Н.И.: - Попитах защо не съм добре, дали не е от храната,
която ядох, и в отговор се каза следното:

- Това не е от храната, тази път братът не е
добре и това ти се отразява - той още не може да се
освободи. Тук е, и това създава напрежение. Н., ти
трябва да се молиш за него Учителят да приеме ду-
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шата му в Школата по-скоро. Хубаво може да му се
помогне и с ясеново семе, което помага на заминалите да прогледнат в умствения свят.
Пътят на тази душа има пречки. Той е с верен дух
и чиста душа, умът му бе буден на земята, обаче астралното му тяло сега почва да се разлага, поради
което ти, която си чувствителна на тази тема, се
мъчиш. Светиите не преминават през такова нещо,
но той не е още светия, понеже чистотата не се състои в пъдене на чувства; не, а в тяхното реализиране. От това пъдене, астралното тяло след смъртта набъбва и започва да вони по-лошо, отколкото
при ония, които са живели светски. Тази воня се
усеща и приживе от устата и порите на "правед-ниците", с което те стават неприятни и дори противни на околните. Те не са виновни ни най-малко,
освен с това, че са повярвали на Учителя, а не са скъсали със старото учение: съдържанието на понятията у тях носи лъжите на религиозните заблуди.
Та сега казвам на сестрата: ти преживя трансформация на разбиранията си по този въпрос - това
е крачка напред, но то не е достатъчно да изчисти
плътта и сърцето ти от живот, подобен на онзи на
заминалия брат в досегашното ти земно въплъщение. Това е причината, неговото състояние да се
отразява така остро на теб.
Имам предвид не само полови неща, това е самородното злато, но има нещо още по-силно – духов-

2140
Необятното говори – книга 8

ното, органичното злато, което се произвежда от
кръвта при отворено сърце за света. Светът има
нужда от вас преди всичко като хора с отворени
обятия за тези, които страдат. После, “посветен”
не значи похлупен под похлупак, а значи трон на
Отца, откъдето изтича изобилно творчество,
понятно и за света, не само за единици.
Така че подпушването не иде от липсата на полов
живот - то е спасение само за ония, които не творят
интензивно. Той е отдушникът на космическите енергии, напиращи да излязат навън, обаче творчеството напира много по-силно от пола, а Египет помалко твореше, повече изучаваше.
Ученикът сега първо трябва да учи - по това се
отличава. Единственото, което няма покритие, с редки изключения, е това, че посветеният на Новото
Учение ще бъде тъй силен в света, както и в
Бога. Ето това не ви достига, за да благоухаете.
Казвам: поставете си за цел работа в някое
творческо направление - било изкуство, било наука,
било организация - и почнете да раждате блага за
всички. Това исках да ти кажа, Ретуеус. Може да
твориш в братска област, това ни най-малко не е
нещо второстепенно. Творчество обаче по отношение на света означава да работиш така съвършено,
както професионалистите в дадена област. Послушаш ли Ме, очаквай приятен дар.
Зададен въпрос, това е отговорът:
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- Аз мога да отговарям всякога, така че вие сами
се разбирайте помежду си. Приемното време на Господа е всякога.
Отговор на друга реплика:

- Не, деца Мои, на никого не мога да се карам само понякога ви гълча, когато станете лениви...
...?

- Братът преживя много тежък удар - соковете
му инак ще секнат.
Отговор на въпрос на Н-н:

- А И. те обича още повече, не се отчайвай, ще се
съберете - понесохте този кръст, понеже трябваше
да се променят нещата. Христос също работи по
този начин, с тази разлика, че Той не се надява на никого, освен на Отца си. Сродните души са нещо велико; и без те да се търсят, светът не би съществувал, не би съществувало Битие! Ала на Христа
сродната душа е Онзи, Който го е създал; и ако вие
положите Отца си за канара на своя живот, вие никога няма да преживявате отчаяния и крушения поради липсата на сродна душа. Отец е Един и в Него
се намирате всички; следователно, свържете ли се с
Отца, вие намирате и сродната си половина, където
и да са я скрили от вас враговете ви. Ако нещо Отец
ви отказва понякога, то е само защото се отвръ-
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щате от Него, търсейки вярност от частта, а не
от Цялото. Това е невъзможно. Само част, вярна на
Цялото, може да бъде вярна и на вас!
Прощавам ви обаче - този трънен венец не е само
последствие, но и причина-следствие от разчитане
на частта, но причина на нови изменения, за доброто
на човечеството.
После, този път на страдание и копнеж ражда
свещеното нещо, наречено подвиг, състрадание, милост, живот за другите, любов отворена към всички.
Радвайте се, скърбите ви скоро престават!
Очаква ви такава радост, за която нямам думи. Приемете и нея с оная сила, с която изпитахте мъката.
Бог е над вас! Крилете Ми покриват всички пиленца скоро, съвсем скоро ви очаква излюпване. Този миг
отгоре го очакват милиарди години! Тясно ви е сега в
черупките, разбирам, на първите вече пробиха яйцата си. Вие ще плувате по водите на безкрайната
вселена тъй леко и уверено, както току-що излюпените патенца влизат направо в реката.
Елма се обръща пак към Н.И.:

- Казвам: почини си сега и помоли се за брата и
душата му така: "Отче наш, дари му светлина, която не гасне; топлина, която не отслабва; и сила,
която не се намалява никога! Подари му, Господи, мисъл чиста, сърце свято и път лек - път на праведните души, път на Истина, радост и Красота. Амин"
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16.III.122(1986)г.
София - Изгрев

ДАВАНЕТО - НАД ВСИЧКО!
ЖЛО / НИ

Зададен е въпрос, вярна ли е немската теория за кристализацията на частиците при пролетната умора и правилно
ли е да се обездвижи човек по това време, за да съдейства на
този процес за пълно почистване и изхвърляне на негодните
продукти от организма?

- Аз не одобрявам тази теория - напротив, само
интензивните движения в ранна пролет дават положителни резултати.
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И те са прави, но вижте защо. Те не пият гореща
вода, тогава наистина резките промени може да усложнят процесите, а горещата вода прави чудеса пийте повече кипнала вода и не се бойте.
Зададен е някакъв въпрос, незаписан.

- То всичко идва от широкото сърце! Чистотата, която търсиш, здравето, което страда, радостта, която намалява, старостта, която настъпва се
дължат на тясно сърце, което се свива, когато
трябва нещо да даде. Постигнеш ли това да не ти се
свива сърцето, когато трябва нещо да дадеш, от
нещо да се откажеш, някому да не правиш бележка
или да не го коригираш, тогава знай, че всичко ще
тръгне бързо към подмладяване.
Та не става дума непременно за творчество.
Понеже даването е над всички неща: повече от молитвата, повече от съзерцанието, повече от десетте блаженства дори!
Ти си древна съхранителка по дух и по мисия, та
затова стягането на сърцето при тебе не е от егоизъм и користолюбие: просто, свидно ти е да се раздават светини. Но Аз те питам сега: не е ли първата светиня сърцето человеческо? Следователно,
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сърце, което нахранваш с Моето Слово, лишавайки
се от него, това е по-голямо служене на Господа, отколкото Слово, съхранено само за бъднини.
Съхранявай, но и раздавай! Пък каквото Господ
даде. Щом не ти се е свива сърцето, и на Господа
няма да се свие, когато Му поискаш ти нещо.

16.III.122(1986)г.
София - Изгпев

СТРАДАТЕ ОТ ПРЕКАЛЕНИ
СЪМНЕНИЯ И ПОДОЗРЕНИЯ

Сергей Рукавишников - "Съмнение"(2001)

Страдате от прекалени съмнения и подозрения.
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17.III.122(1986)г.
София - Изгрев

НАЧИНИ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ
С 20 ГОДИНИ
ЖЛО / НИ

Робството на хората се дължи на стари и
пълни с микроби храни. Никога не яжте храна, която
повече от 24 часа е била в съприкосновение с вода.
Хладилниците са чума за здравето, понеже създават
илюзията, че храната се относително добре запазва, а всъщност бацилите се приспособяват към студа. Освен това хладилникът убива и последните остатъци от живото поле на храната. Много ваши
състояния, не само физически, но и душевни, се дъл-
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жат на това, че поглъщате каквото ви падне. Аз
нищо не забранявам. Аз давам пълна свобода, но последствията носите вие.
Сега, към сестрата: този път ще те рендосвам
по всички правила, без жалене! Първо, волята ти е
паднала до плачевно състояние; после, някъде чела
ли си в беседите, че ученикът трябва да напълни
къщата си с микроби, да държи стари, ръждясали,
мухлясали и мръсни вещи? Никакво извинение не е
липсата на време - времето е дадено, първо, да оправите вътрешното си състояние: с гореща вода - по
литър на ден, минимум! При това, изворна. Ако някога си пила вода от топлия кран, знай, че с години
не можеш да се изчистиш от мръсотиите и гнусотиите в нея.
После, яжте само чиста, прясна и току-що приготвена храна. В къщата не се оставят да гният
продукти, а след обелване и обработка се хвърлят на
боклука навън секунди след свършването на работата! Всяка секунда гниене на продукти в къщата ви,
дори и в кофата за боклук, макар и покрита, предизвиква не само органично, но и етерно, астрално гниене.
Когато пък оставяте вода в шишета, пък била
и от най-чистия извор, повече от 3 денонощия, тогава се въдят вампири в къщата.
Имате ли съдове, ръждясали или неизлъскани до
блясък, не очаквайте нещо добро от съдбата - тя ще
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ви направи на плашила. Аз не одобрявам старанията
на домакините, заети само с чистене на къщата, но
не и на тялото си отвътре, на душата си, на мислите си, на чувствата си. Обаче нямам нищо общо и
с такива, които привличат микроби, плесени, ръжди,
мръсотии и нисши духове, хранещи се с тия миязми.
Първата работа на ученика е да почисти тялото си отвътре - с приемане на първите слънчеви
лъчи, на чистия планински въздух, пиене на преварена
изворна вода и ядене на пресни плодове, на зеленчуци,
прясно приготвени, на несмляни житни блюда. Не
отхвърлям животинските храни - не може-те да избегнете това, - но, освен месото, отхвърлете завинаги маслото, освен в изключително редки случаи, и
яйцата, с изключение на пресни, частни яйца, два
пъти в месеца, по три максимум. Не одобрявам също
кашкавала, освен при големи напрежения и интензивно горене.
Оставям ви "на въоръжение", на първо място,
киселото мляко, но по възможност, сами си го квасете, и то от пълноценно мляко; после - безсолната
извара, от която може да правите вкусни неща; прясното мляко също не одобрявам за възрастни, особено
над 45-годишна възраст. Много вегетарианци пият
прясно мляко с охота, понеже считат, че то е майчината храна на живота, но не знаят, че то е за малките деца - на големите се падат растителните храни.
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Този, който се занимава първо с духовни работи
или помага на другите, без да е почистил тялото си,
дрехите си и къщата си от нечистотии, не се приема в Школата никога! Когато казвам "не се приема",
това е неотменимо до момента, в който човек реши
да направи тялото си образец на Божествената
чистота, младост и красота, дрехите си – светещи
от свежест, съвършено почистени и изгладени, а
къщата си - изложба за посещение на ангели! Няма
никакво, никакво, никакво оправдание за ония, които
са полазени от пълчища микроби, а се смятат за
последователи на Господа! Да вършиш нещо друго,
преди да си почистил и подредил тялото, дрехите и
къщата си - това е практическо нищо; нещо по-лошо
- това е служба на ада.
Понеже ти правеше жертви за сестра си и премина тежки страдания; понеже тук беше ония брат,
понеже работú напоследък в ония дом – прощава ти
се. Но ако от сега нататък намеря прашинка около
тебе, следа от ръжда, някакъв продукт, който не е
изяден 24 часа след внасянето в къщата (с изключение на сухите плодове, сухарите и прочие); ако видя
натрупани безразборно непочистени неща - ще оттегля окончателно благословението си от тебе! Па
развърти се като сестра, като домакиня, като нормална жена, та направи от себе си, от къщата си и
от дрехите си нов дом за Бога, "нов Йерусалим"!
Просто и ясно: няма да се примиряваш нито за част
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от секундата с най-малкото петънце, с най-малкото
разбъркване - това да ти стане обеца на ухото. Никакво оправдание не е липсата на шкафове, на условия: ако взема сега Аз да подреждам, ще видиш…
Първо - голяма част от боклуците трябва да се изхвърлят и, второ, останалото ще се намести много
добре по шкафовете.
Сега, правило специално за тебе: от днес нататък забранявам да пазиш в къщи сухари! Това само за тебе. Другите от Братството и света могат да имат сухари, но и на тях се забранява да държат сухар повече от три месеца. А ти можеш да купуваш пресен хляб и да го препичаш, но в момента.
После - постоянно проветрявай, за да се махне
миризмата от къщата ти, която е лоша. Съветвам
те да миеш зъбите си по 5 пъти на ден с 5 различни
зъбни пасти; в най-скоро време иди на зъболекар и
поискай да ти оправят зъбите така, че да бъдат
като нови; жабури се с лайка, мента, с лимонов разреден сок; три пъти на ден прави почистването на
тялото с олио - смучене в устата, според онова правило. Пържене от сега нататък се забранява в тази
къща - може само картофи пържени, само веднъж в
месеца.
Връщам се към сухарите. Повече от 20 дни сухар може да бъде запазен формално - няма да навреди
на здравето. Те ги пазят понякога и с го-дини, но
сложи ли се в стомаха такъв сухар, той предизвиква
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нарушение на връзката между физическото и причинното тяло, поради което човек нещо малко почва
да оглупява.
Не само яденето, но и събирането на сухари в
къщата е вредно. Случи ли се да ви остане хляб, яжте го препечен, най-много до 20 дни след препичането му (но това не важи за тебе), а останалото го
разпръсвайте всред природата - нека се хранят понисшите организми.
Не искам повече да бъдеш вехтошар и боклуджия! У тебе има един древен страх, останал от минали прераждания: да не унищожиш и хвърлиш нещо,
което е в къщата ти, па макар и разкапано, ръждиво,
развалено и пр. От сега нататък, дори и на този
етап, без гардероба, искам така да подредиш нещата си, предварително измити и лъснати до блясък, че да не се виждат никъде из стаите. Остави
само такива шишета, с които ще носите вода от
планината - останалото хвърли или продай. Аз потвърждавам думите на брата ти, че всичко това не е
проблем за тебе, че ти можеш да бъдеш чистница и
домакиня, 300 пъти, най-малко, по-добра от светските жени!
Питаш за косата си. Трябва да я туриш в ред не
само чрез пиене на много вода и приемане на мазнини,
т.е. зехтин и пречистено олио в салатите, но и да я
миеш често, но без сапуни и шампоани, а само с хума.
Режим на коприва ще я възстанови. Това, което беше
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досега - да падат коси отпреде на лицето и тялото
ти, трябва да избягваш. Ако трябва, прави я на
плитки, ако трябва - връзвай я някак, не само горе, а
по средата и долу, обаче рядко я пускай съвсем свободно - само когато си сама сред природата. Този начин, по който падат косите ти при навеждане, пречи
на правилното циркулиране на етерното ти тяло.
Това не важи за други жени, но за теб важи.
Толкова засега! Като видя, че си изпълнила
първите Ми поръчения, само тогава имаш право да
питаш за друго.
Този дюшек не е за хвърляне, а направо за изгаряне! Ще трябва да намериш начин - как, не ме интересува.
Та казвам: никакви солени разтвори, никакви
префърцунености - ти си склонна да почистваш носа
на къщата с драстични средства, без да си я изкъпала цялата. Смешно е да караш гостите да се събуват, след като те ще се изцапат в къщата… Ти по
колко пъти миеш пода със сапун? И как го миеш, само
около купчините ли?...
Хайде сега, похапнете, пък после ставайте и
работете. На всеки - според задачата. Така искам да
видя, че всички неща при тебе са подредени и чисти като в аптека! Та нали ще правим тук Дом на Братството? С табло за храните, витамините, плодовете и прочие - според влиянията на космоса… Нали
искаш да бъдеш ученик? Сега всичко зависи от
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твойте две ръце. Искам да дойдат приятелите, да
се шашнат! Пък ако послушаш да се храниш само с
чиста храна, прясна и според последните инструкции, да пиеш много преварена, гореща вода с лимон,
по няколко капки на чаша, да посрещаш изгревите на
слънцето с интензивно ходене по планината; да не
ти се свива вече сърцето за нищо и от нищо, та да
се научи да дава, не да отлага доброто; да се научи
да губи, без мисъл за връщане на това, което си
дала; и - най-вече - да работиш усилено, съвършено
за Словото, с голяма продукция ежедневно, а не по
страничка на седмица - тогава ще те подмладя с 15,
20 години. Тъй да знаеш!
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18.III.122(1986)г.
София - Изгрев

ЩАСТИЕТО ЗАВИСИ ОТ ПЛАНИНАТА
ЖЛО / НИ

Първо, изчистù къщата. Дюшека и всичко излишно набутай в мазето, после ще им търсиш колая.
- Посети я (сестра си), само че в някоя почивка от
домашната работа.
- За дезинфекция?

- Санитарно средство - питай за карболова
киселина.
- За зъболекар?
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- Не веднага. Първо, в продължение на три
седмици, си мий зъбите с тези 5 пасти. Не е важно
какви, само по-скоро ги вземи, не пести пари от тях.
После вече иди на зъболекар.
Незаписан въпрос.

- Това не е вярно, трябва, ако не сте намерили
друг начин, понеже венците ти са постоянно възпалени поради това, че не вадиш по два пъти в годината зъбния камък. Неприятно е човек да има такива
бацили в устата.
Щастието ти зависи от планината, не забравяй никога това! По-често се качвай. Няма здраве вътре в къщата.
- За цветята?

- Фикусите са полезни, въпреки всичко; останалите намери къде да ги сложиш, докато стои тук
човек.
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19.III.122(1986)г.
София - Изгрев

УМ И КОНТАКТ
ЖЛО / НИ

Подарявай непременно, обаче спазвай правилото: на онзи, който няма, от тия които имат, избирай
първо хора, които работят за Учителя, а не за себе
си. Който работи най-добре за Делото - на него даваш. В такива случаи решавай не сама, а се съветвай
с брата до тебе, понеже мозъка съм ви го дал точно
с тази цел - да ви помага за ония неща, за които не
бива да Ме питате, понеже Ми губите времето. На
теб, специално, позволих да Ме питаш за всичко и
виждаш, че има резултат; но ако нещо може да се
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реши със собствения мозък, било твоя, било на брат
ти, без никакви колебания, предпочитам да не Ме
питате.
Не е позволено нито ядене, нито пиене след залез слънце, но това не значи, че се пие вода само в
лунен час - тогава просто тя се асимилира най-пълно. Позволено е също в Слънчев, Венерин, Нептунов.
Потърпи, това допуснах не случайно, а с цел за
реакция на организма срещу враговете му, които се
бяха спотаили - сега ги предизвиках да се проявят и с
чистия живот ти ще ги премахнеш. Предпочитайте
да се лекувате с чист живот и много-много не се
безпокойте. Неизбежно е да се появи това-онова; и
най-добре е не лекарства и билки, а зарите на изгряващото слънце, токовете на врялата вода и годната храна.
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20.III.122(1986)г.
София - Изгрев

С ДОБРО И ДОБРОМИСЛИЕ - ПРЕЗ
ТЪМНАТА ЗОНА
ЖЛО / НИ, ЙИ, Tойóнус

Братът минава най-тежката зона, не е никак
леко. Това, което става със здравето ти, има връзка
с неговото състояние (към Т.) . Не виждаш ли, че кашляш напълно като него? А затворът му е пълен с изключително свирепи, болестотворни духове, на които никой не може да устои, даже и ти.
Много похвалявам сестрата, че прибра този
Мой ученик, обаче никога повече не прибирай някого,
без да Ме питаш лично. Не че не одобрявам някого, но
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комбинациите на аурите е нещо непознато вам; и
хора, сами по себе си чудесни, могат да изпитат или
предизвикат някои тежки страдания поради несъвместимостта на аурите.
Любовта Ми сега натоварва, Н., и теб, поред с
горестта на Й., който не може да излезе още от
етерното си тяло и се мъчи много. Той не присъства
тук, а се мъчи в гроба. Жив е, няма смърт, но неговият случай е по-особен: не може да напусне физическото си тяло, въпреки клиническата смърт, защото носи не малко отрицателни оценки по много
въпроси, въпреки ежедневното си духовно подвизаване.
Молитвите не помагат, щом човек някого
или нещо не одобрява, а това поставя мнозина,
дори и най-напреднали окултисти и религиозни в такива страшни мъчителни състояния, че няма друг
път, освен живата помощ отвън. Ако нямате нищо
против, сутрин се молете, молете се за него; и,
после, не се безпокойте от немощта и състоянието
на брата, които той ви предава, а Аз допускам да
преживеете, за да му олекне малко. Злото не е малка
сила, та трябва много, много добро да си вършил, за
да можеш да преминеш тъмната зона леко. Мнозина
не знаят как се преминава тази зона, много по-лесно
от излизането навън от къщата. То става, ако при
всеки случай на нужда от страна на някое същество
вие сте му се притичвали незабавно, независимо от
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нивото му и вашата заетост в момента; при това,
нужно е да не осъдите никого по никакъв начин. Няма
тогава тъмна зона за вас!
25.III.122(1986)г.
София - Изгрев

ОТГОВОРИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ

Планината Витоша край София

1.За някои извори и чешми край София и на други места;
2.За горещата и магнитната вода; 3.Изисквания за право на
родителство и на земеделска работа; 4.Техниката и химията
в земеделието – канцерогенни; 5.За изстудената и йонизираната вода; 6. Кварцови лампи, обезпрашители, озонатнори;
7.Планината – панацея; 8.Мъртво и живо злато и сребро; 9.За
опасността от солените разтвори; 10.За водата от ТЕЦ и за
сапуните; 11.За заминалия Й.; 12.За недоволните духове и
имотите; за даването; 13. “Бог живее сред хората - не Го отблъсквай”! 14.”Като ти се свие сърцето - на Господ също. А Аз
искам безусловна любов - любов без опасения”; 15.Колене и
характер; 16. “В свободното си време Моите хора се занимават първо със Словото, и като изчерпят всички възможности
до една, чак тогава помагат на околните”; 16.За работата
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върху Словото и разпространението; 17.”Божественото е
съчетанието на нещата”;18.Режимите при овитрините и
девите (същества от противоположни йерархии, които се
въплъщават и като хора).

За костите най-добра е от Купéните на Витоша - намерете там вода. Сребърната и по-горната са най-добри за общо пречистване на кръвта;
но сребърната е по-силна. Водата от Бивака е наистина напоена с най-високи космични енергии, но се
променú, с което може и да навреди, ако я приемете
повече от веднъж седмично. Има две чешми по пътя
към Бивака, първата препоръчвам за нервни хора, а
горната - повече за стомашно-чревно болни.
По-добре е, като ходите по екскурзии, да Ме
питате на място за всеки извор - има смисъл, понеже
има и някои вредни.
- А първата чешма над Симеоновските езера? Лоша ли
е?

- Не, добра е, тя е най-близката - за сърдечни
аритмии и слабост, старчески атрофии; не е подходяща за прекалено буйни темпераменти, понеже ще
ги разпали още повече, а ти, понеже имаш силен
Скорпион, я почувства.
За минералните води мога да ви говоря специално.
При банята се препоръчва, освен за болестите,
които са съобщени там, и за пробуждане и на новото
съзнание, понеже това е центърът на Водолея в
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България. Много хора станаха ученици на Новото
Учение, само защото пиеха от нея. Нека пият! Има
такава стратегия на небето: да приобщават душите чрез изворите, чрез хляба, плодовете и пр. - та
кой не пие вода, кой не яде хляб?... Затова веднъж ви
казах в беседите: "Тия, които са против нас, са много
по-малко от тия, които са с нас".
Горнобанската вода обаче не може да поведе
човека по духовен път, тя помага предимно физически; ломи, на астралното поле, сърдечната неотстъпчивост. Та, в този смисъл, пак можете да помогнете на духовното поле, понеже неотстъпчивостта е нещо основно, пречещо на окултния път.
Питате за княжевската вода - тя е за победи.
На мърчаевските се падна да отразят пъкъла през ІІта Световна война, а Княжево е място за победа на
славянството над неговите врагове - не е излишно
да пиете понякога и княжевска вода, за да станете
непобедими.
Не препоръчвам курилската вода - не става
дума за физическия ефект, тя си помага там, но има
други неща, които не желая да ви обясня сега, с които може да навреди на тези, които носят много
чувствително сърце.
Марикостенската - има положителен ефект, но
трябва да се пие много рядко, понеже е много концентрирана. Имайте търпение, ще ви говоря за Сапарева баня, Наречен, Белчин, Велинград и много
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други места, където има светии и ангели, нимфи и
слънчеви деви. Не е без значение и окъпването, но питайте друг път.
- А горещата вода?

- Мнозина мислят, че е достатъчно да кипне и
да пият. Не, поне 1-2 минути трябва да поври и тогава праната е най-силна, инак черпите повече салма
(Но в беседите на едно място Учителят казва, че водата
трябва да се свали от огъня, когато се появи първата пара.
Трябва да се пита за това противоречие - б.п. ).

Не е вредно, напротив, пак е много полезно, но
до три минути кипене променя състава на водата и
извиква прана, не само салма. До 15-20 минути след
кипене е добра, после вече си възвръща предишното
състояние и на практика не е по-полезна от хладката вода. Повторно кипване не е вредно, но абсолютно не е уместно доливане на студена вода, понеже това е най-тежкото убийство, на нивото на
света на физическите елементи. Не само кипнала, но
и преди кипнала - никога не наливайте студено в
топло, обратното може.
Магнитната вода, безспорно, дава резултати,
но повече механични, отколкото духовни, тъй като
истинският магнит, който трябва да ускорява растежа на плодовете и зеленчуците, на културите, е
присъствието на добрия и светъл човек. Може с наймощния магнит да култивирате огромна продукция,
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което и се прави вече по света, но това е пак по линия по лакомството за големина и печалба, а не на
духовното въздействие. Така че в бъдеще нито всяка
майка ще може да ражда, нито всеки ще може да
става земеделец.
Псуването, например, по време на земеделска работа, както и одумването, недоволството, пъшкането, проклетисването на живота, не ви носят нищо
друго, освен болести и нещастия. Машините пък и
химикалите, както и всички интензивни методи, предизвикват рак и тумори, нищо повече! Не виждате
ли, че природата създава по-вкусни плодове, когато я
оставите на мира? Слънцето е най-мощният магнит; птичата музика е най-прекрасната, нежната
мисъл и добрата обхода на присъстващите нови человеци - най-приятното веяние за растенията. Е, помалки ще бъдат плодовете, ама пък колко са ароматни! На вас окото ви все гледа на голямо - култивирате си го, изнамирате всякакви хитрости, но големи са и червеите във вашите гробища по тази
причина... Те, и червеите, вече не искат да ви ядат,
понеже сте пълни с химически боклуци.
Сега, относно бързото изстудяване на водата.
По принцип, това освобождава много енергия, вярно
е, но то е пак насилие и, като насилие, има последствия.
За йонизираната вода - по принцип пак е полезна, както йонизираният въздух, но един високоп-
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ланински извор е 100 пъти по-йонизиран от по-долните падове, понеже енергиите са други. Има йонизация и йонизация. Тази, която вие измервате, е по
вашите методи - не е лоша, пак дава резултат. На 5
метра от един водопад е живо здраве да дишаш! Вървенето срещу поток е продължаване на живата, но
всяка йонизация с апарати е пъклено дело, макар и,
на пръв поглед, да дава ефект. Първият поглед е вашият, а вторият - Моят… Аз поглеждам, обикновено, когато хвърлите топа - и тогава философиите и рационализациите стават ясни като бял ден...
Същото важи и за кварцовите лампи. Който е
кекав и не може да ходи по планината, за него и това
е от полза. Наистина, обеззаразява, понеже това е
пак космична енергия, макар и предадена по техничен
път, така че озонатори и обезпрашител, и маса подобни дяволии, са намясто за мързеливци и хилави, а
Моите хора се движат нависоко и не се боят от
нищо.
При простудни и неврогенно-простудни заболявания, наистина, е по-добре да се пазят топлата къща и леглото, но веднага щом премине основната
криза - поемайте нагоре. Мерило - щом спадне температурата.
(Подават някакви накити с въпрос дали са сребърни)

- Не, не са сребърни. Почистване става, но не
чрез мъртво, а чрез живо сребро. Мъртво сребро на-
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ричам онова, което е преминало през много ръце, напоено с користта на хората. То може да пречисти
водата физически, но не и астрално. Тези накити
тук принадлежаха на такова лице, което не беше напълно безкористно, поради което не ги препоръчвам.
Златото - да, но законът е същият, даже още построг. За вода върви сребро, не злато. Златото пречиства кръвта, когато се носи, но във вода има послаб ефект от среброто, понеже попада в несродна
стихия. Ако знаете как да оперирате със златото
през огън, по време на изгрев или по пладне, вие ще
извършите чудеса.
- Не би ли казал как точно?

- Не, понеже не е лесно да работите още с бяла
магия - това е школа на посветените, не на пристъпващите.
- А може ли да пия сребърна вода?

- Може, но само ти ще пиеш от тази вода, понеже ти надделя над среброто дори с тежката си
карма и то не може да помогне на друг, понеже силата му сега може да помогне само на един човек.
Може да се усили, когато направиш от къщата си
аптека, както казах, и поставиш Божията работа на
първо място. Та не мога да ви оставя без нищо, като
питате с толкова вяра. Сребро потапяйте във водата за пиене в мига на новолунието и го дръжте
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там 24 часа. Такава вода ще ви помогне много - пак с
преваряване обаче.
Злато оживявайте не по лунния цикъл, а по
слънчевия, което ще рече: първият ден на пролетта
да бъде изложено на слънчевите лъчи от самия изгрев. Отговарям - по чисто астрономични данни, няма
тук астрологични. Първият ден е денят на реалното
равноденствие; също, има мощно въздействие и първото преминаване на слънцето в лятната зона. Първото пролетно облъчване е за подмладяване, а лятното - за добиване на сила и мощ. (Началото на пролетта не е на 21-22 март, когато диаметърът на слънцето
минава през плоскостта на еклиптиката, а на 16-17 март, когато върхът на слънчевия диск я докосва. Това бе обяснено с
формули и чертежи в лично писмо до п. от големия руски астроном Юрий Бромлей - б.п.)

Соленият разтвор убива някои микроби, но повечето астрални си остават. Препоръчвах преваряване - няма да клинчиш... Не препоръчвам солен разтвор за плодове и зеленчуци, понеже това променя биополето им. Ако намериш къде съм казал това в беседите, ще ти се извиня и ще оттегля твърдението
си.
Това, което препоръчвам, е миене с гореща вода
и сапун без животински мазнини. Такъв сапун преди се
произвеждаше, но сега няма. Съветски има, но не
внасят - попитайте приятелите си от Русия.
- За нежните плодове?
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- Те трябва с топла или хладка вода, и при това
бързо, понеже соковете се демагнетизират. Не е
въпросът по време, а по вътрешно чувство, понеже,
ако вземем да се задълбочаваме много, тецовата
вода не е добра за миене. Няма да се говори, защото
ще се отчаяте; даже от бойлерите по се понася.
- За брат Й.?

- Още се мъчи, но вече скоро ще има просветляване, понеже вие поехте много - почти половината
от неговия товар. Братство-братство - те ви на
братство... Това не е само сладки приказки и проповядване, но и поемане на живите дългове. Тази квартира тук не е изкупена кармично; апартаментът на
сестра ти - още повече. Ако направим по-тънък анализ на нещата, ще видим, че родът ви не е придобил
по Божествен начин имотите, от които получихте
тия жилища. И настинките, и болестите, и това, че
си отиде Й. по-рано, отколкото можеше, се дължи на
духовете, които преследват рода ви поради това, че
нещо им е отнето. Така че не е голям келепир такъв
апартамент. И не друг, а именно тия недоволници
създават хаоса в такива случаи, викат: "Няма да живееш тука спокойно, на, пукни се!" Да и това, че ти се
свива сърцето, когато трябва да дадеш нещо или
отлагаш даването, размисляш се, иде все от страна
на ония твои прадеди, които не обичаха много да дават. Като се укрепи такъв положителен дух като
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тебе на канарата на Моето учение, нещата се променят много, но Аз не мога да отменя плащането.
Та виждаш: дори и напълно здрави Мои проводници не могат да си вършат работата толкова
време поради тия астрални потери и засади, затова
отпусни си сърцето - и давай. Не се замисляй! Сърцето има вълшебното свойство да пропъжда
всички обсебители и нашественици, болести и
нещастия, когато е широко отворено за другите.
Имай предвид, че не трябва да се криеш толкова
много от съседите, от света, тъй като шансът да
им услужиш с нещо, е шанс за съдбата ти. Бог живее
сред хората - не Го отблъсквай!
Тук няма да идват много приятели, понеже това
е светилище на Словото, в което ще се работи усилено от трима-четирима, петима най-много. Така че
дискретност е нужна и ти си най-добрата в това
отношение. Но трябва и навън да се дава. Ти, съзнателно или несъзнателно, си правиш често сметката: "Ако не ми поиска втори път, ще си затрая, та
дано забрави...". Например: поискат ли ти нещо, особено книга, дай я незабавно, даже тичай да я дадеш, а
не "Добре, добре, ама..." - и после, седи си книжката
на топло вкъщи... Нали ти казах: като ти се свие
сърцето - на Господ също. А Аз искам безусловна любов - любов без опасения: ти даваш - и забравяш моментално. Съхранението - то е друго нещо, но казах:
да се съхрани една душа, создадена от Отца ни, е
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много по-важно от това да се съхрани книжно богатство. Повтарям: напичам те, защото те обичам! Ако
беше по-калпава, щях да те мажа със захар...
- За коляното?

- Направо ти казвам: това стана, понеже инак
положението ставаше неудържимо. Коленете съдържат есенцията на егото - и когато страдат,
това показва, че се ремонтира нещо в характера. С
това исках да поемеш не своя карма, понеже съм ти
казвал, че си свободна, мила, славна душа. А понеже
се молиш да поемеш мъките на другите, сега ти се
изпълни молитвата. Това е път на светиците от
време оно.
Но има и нещо още: то е, че насъщната нужда
от движение, общуване и помагане не трябва да
пречи на работата за Словото, понеже за това съм
ви извикал сега.
Нищо повече няма да казвам. Само помислете,
помислете добре. Трябва ли или не трябва онзи, чрез
когото ви говоря, да пише нещата на машина? Ако
нещо някой не може, то пътя на съвършенството е
да заможе, не да се отказва предварително. Освен
това има и други хора, които могат да се включат,
ако техническите дарби не са във волевите ви възможности в това прераждане. Аз никого не осъждам,
само казвам, че в свободното си време Моите хора се
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занимават първо със Словото, и като изчерпят
всички възможности до една, тогава помагат на
околните да задоволят други потребности. Това не е
за осъждане, а за размисъл, понеже понякога многото
ходене не Ми е угодно.
Не казвам нищо, нито осъждам; повтарям, само
казвам, че разпространението на Словото не е мръднало ни на йота, а вашата доброволна - подчертавам
- работа, включва не само приемането, но и разпространението. Не можете ли сами, има специалисти,
на които се диктува - това струва пари, но един минимум може да отделяте, първо за Словото.
Ти, специално (Е.), именно за Словото се грижиш, когато помагаш на основния проводник, но когато отпадне този конкретен проблем, помисли по
тези въпроси. Ако сте Христови ученици, ще ги решите блестящо.
Но Аз съм свикнал да чакам; то и беседите не
са още всички издадени, ама поне си свършиха работата отговорните с дешифрирането и машинописа.
С това не казвам машинопис непременно. Предпочитам ръкописа, казвал съм ви неведнъж, но ако не пишете по-съвършено и четливо от машинописа, последния е за предпочитане, става ли дума за разпространение.
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Сега, не се наскърбявайте, понеже основното е,
че поемаш народна карма, а другото е само за размисъл. Бавно се оправят такива разтягания, но бъди
благодарна на всичко.
По тия въпроси друг път, понеже сте изморени.
- Остава ли грижата ми за домашните? (не е записано
кой пита, най-вероятно Е..)

- Остава, понеже Божественото е съчетанието на нещата; и колкото повече любов и грижа влагате и на двете места, без да си пречат едно на
друго, толкова повече, ще напредвате. Оставай тук
или на друго място само по вътрешен път - каквото
твоето сърце усети, е чисто.
- А ако остана въобще?

- Да, но и ще поемеш още от товара на тоя дом.
Непременно обещавам - ще стане съвсем чисто. Аз,
разбира се, предпочитам да се усили фронтът тук и
да се съкратят сроковете, но предупредих: няма да е
без някои малки усложнения; но малки, не бойте се повечето тежести преминаха. Просто даже си необходима, ако питаш. Ти си по-важна от режима (на
хранене).
Аз, например, ако трябва да избирам между режимите и тебе, избирам тебе... Овитрина и режим това може да разсмее не само пуритани, но и пропад-
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нали деви, които никога не се усмихват. Това не значи, че овитрина не може да спазва режим - напротив,
царица е на режимите, но ... когато поиска. Не иска
ли обаче - не я търсете...
25.III.122(1986)г.
София - Изгрев

ПРАЩАМ ОЩЕ ЕДНА ДУША
ЖЛО / НИ

Н. ще пише сега, а после ще работите с Е.
сами, когато ще диктувам за Новия Йерусалим.
Пращам още една душа, надеждна и предана, но
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не е Д. Тя е отдавна в белия списък. Учителят праща
новата душа при нас, т.е. при вас, с молба да помогнете за състоянията ú. Няма още пълно съсредоточение, соковете ú се разпиляват. Надеждна е, понеже
има вяра, понеже е добра. Фиктивно работи неблагонадеждна работа, но вие да не се заблудите от това.
Остава малко - и ще се махне от там без пречки.
Похапнете сега сладко. Не съм ви говорил за печения лук, но той развива прекрасно качество, което
суровият лук не може: това качество е усмиряването на гнева. Хранете и най-гневния съпруг или
дете или който и да е с печен лук - и ще видите
много скоро такава промяна, каквато не сте подозирали. Суровият лук, напротив, прави човека активен
и способен да отстоява позициите си, но не братските или общочовешките (това е приоритет на чесъна), а по-личните, семейните или на малката община. Ако искате да се съпротивите на наглец,
стремящ се да проникне в интимната ви същност,
яжте суров лук. Ако искате да победите на полето
на братската или общочовешката работа, яжте помалко чесън. Печен лук не давайте на ревниви, понеже ще станат още по-ревниви. На ревниви не давайте никакви Марсови храни, но слагайте им на
трапезата грозде, плодове на едно клонче или чепка
като гроздето (или повече от три на една дръжка). С
това ще намалите фикцията им, че могат да задържат само едного около себе си.
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26.III.122(1986)г.
София - Изгрев

ОТГОВОРИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ

1.Поле над земната повърхност 15 см.; 2.Плюсове и минуси на града; 3.За Словото и новите души, които идват; 4.За
почистване на книгите; 5.За чистене на устата и зъбите и
хранене с твърди плодове; 6.За изкуствените зъби, готвенето и приборите; 7.При-чини за разваляне на зъбите и начини за израстване на нов зъб; 8.Пастите за зъби;
9.Положение на устните; 10.Лоша миризма на аурата у
страхливите и стиснатите; 11.За влиянията на хората в
плюс и минус; 12.Масаж на венците с различни пръсти;
13.Пръс-тите на ръцете са под знака Дева; 14.”И Аз съм
малко нещо йога...”; 15.Монарните токове на Христовата
Мъдрост; 16.Зъби-те – не със сол или карамфил, а с розова
вода.

Много важно нещо: наистина полето, което
носи сила, не се простира над повече от 15 метра от
повърхността на земята; при това то отслабва не
аритметически, а геометрически, така че на 15-ия
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метър е почти нула. И като искате високи етажи,
може да се отдалечите от шума и прахта и газовете, но се отдалечавате и от прегръдката на
майка ни.
Аз това зная: направи ли нещо човека, откъснат
от Бога, то непременно е калпаво - няма никакво изключение досега! Много добре, ама първите етажи са
дъното на клозета - най-гъсто е там, всички върху
вас се изхождат: и мисли има изпражнения, и чувства
има такива, и желания. Но сега ще кажете: "Нали
всичко е целесъобразно? Щом Бог го е допуснал,
значи има и някакъв положителен ефект?" - Наистина има, то градовете ви убиват, съкращават живота ви, но сега с това развивам у вас колективното
съзнание, понеже има ей такива едни окултни лалугери и религиозни къртици, които не искат да живеят за другите, понеже имало "влияния"... Такива
умират да живеят по пещери и скали, по далечни
места в дън гори Тилилейски - остров им дай на
тях... Робинзон Крузо да бъде... Не че е нещо лошо, и
на вас съм предвидил такива обители; нали съм ви
казвал: един ден ще ви дадат цяла планета само за
вас. Сами ще бъдете, ала още много хляб ще има да
изядете дотогава. А тоя хляб, който трябва да се
яде, та да ставате по желание самотници понякога,
се яде само на трапеза с другите! Който е добър
брат, съгражданин, съсед, съкварталец - него ще зачета в бъдеще!
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Ако по неизбежност живеете нависоко, приемете това, няма как, но по-често пребивавайте навън, слизайте по улиците даже. Когато сте на полето, в гората и планината, въргаляйте се по земята, за да се намагнетизирате - да забравите, че
сте "големи". [Но и няма защо да питате Небето за
всичко до най-големи подробности, разчитайте и на]
собствения си мозък - дал съм ви, имате си... (В ръкописа нечетливо, изразът в средни скоби допълнен от Е. на
5.8.2009 г. 08:35:40)

Сега на всички ви пострадаха краката, понеже
почва периодът на усилена обработка на Словото и
искам да трамбовате по-малко. Ще ви оставя малко
крачна сила - колкото да посрещате изгревите и
изигравате по една паневритмия - напълно достатъчно... Повече няма какво да правите навън, понеже
идват, спускат се лавини от готови души и те ще
викат: "Гладни сме!" Какво ще им дадете - шушулки.?Тука тираж трябва, тираж, какво си мислите!
- За чистене на книги?

Не е нужно да се дезинфекцират книгите, обаче
първо ги изтупай от праха, после ги мини с влажна
кърпа, после ги остави на слънце няколко дни!
- Пастата на Дев Мурти?

Може, но първата ти причина за слаби венци е,
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че не ядете твърди плодове и зеленчуци, а правите
салати, супи и манджи. Не стържèте морковите, не
стържèте

гулията,

но

отхапвайте

от

всичко

юнашки!
Второ - металните ви зъби са чужди тела, на
което венците отговарят с кървене. Тази проста
като фасул истина не се проумява от зъболекарите
и науката им. Не че не трябва да се правят и поправят зъбите, но това, с което сега ги обработвате, е
товар за организма ви. Аз още не съм ви казал как
може да израсне нов зъб на млад или възрастен човек.
Първо, като облечете един зъб и го сковете по този
начин, той, колкото и да се напъва, никога не може да
израсне. Вие това правите и с душите на децата, на
юношите,на младежите: притискате ги отвсякъде с
плътни стени от изисквания и рецепти как да живеят - и те не могат да се възстановят.
Зъб расте или се поправя - това е факт! За
тази цел не трябва да ядете нищо готвено, ама
нищо, без никакво изключение. Не трябва да ползвате никакви уреди, особено металните, понеже тия
железа, може и да са милиардерски, па даже и сребърни и златни, разкъсват постоянно цялостта на
полето в човешката уста и по този начин пускат
разрушителните си вибрации.
- Как да белим плодовете?

- Аз не знам. Аз не съм ги пръскал...
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- Дори и златни и сребърни прибори ли са вредни?

- Внасят нещо, разбира се, но представете си
овца да пасе с вилица и нож, къде ще му отиде
краят?.. Представяте ли си колко много ще се зарадва Т.Ж. като му кажат, че ще трябва да се построят още 300 завода, понеже модерното животновъдство било открило, че овцете дават по-висок
млеконадой и повече вълна, ако ядат с прибори...
Нали сте “нация техническа”...
Сега по-сериозно. Не само пълното, но и найразнообразното растително суровоядство е пълна
гаранция, че няма да има нужда въобще от реставрация на зъби, понеже няма да се развалят зъби; но не
само това - грижите, страхът, мисълта за утрешния ден, постоянното паникьосване какво ще кажат
хората за това и онова - ето кое съсипва зъбите ви
повече от захарта и месото дори. Можем да направим опит с някой от вас, ако се осмели да не лекува
някой зъб при зъболекар, а повярва, че най-добрият
зъболекар съм Аз - Любовта на практика. В една
нощ мога да ви възрастя зъб и без всякакви режими,
но това значи подмладяване! Ще дойде време и за
такива множество случаи - сега сте дошли да се
учите, да страдате и да благодарите.
Във всеки случай, на новите майки казвам: никаква захар, никакви бонбони, никакви сладкиши на
малките! Правете всичко с мед, щом толкова мис-
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лите, че плодовете Ми са по-лоши от вашите рецепти. Не че не трябва понякога да си усладите душата, но даже и от меда мийте незабавно устата
си! Това по този въпрос.
- Може ли с бялата захар?

- Не, кафявата захар. Не е толкова опасна като
бялата; обаче, ако можете, предпочетете меда, понеже всяко нещо, минало през машини, се умъртвява
и обезчестява.
- За пасти за зъби въобще?

- Поначало, ако трябва да си говориме направо,
не одобрявам никакви пасти, без изключение. Ако
препоръчвам на някого, па дори и по 5 различни на
ден, това е защото, простете Ме, Аз прекарвам някои немарливи към себе си деца през изпитателни
упражнения, за да се научат на режим и външна чистота.
- А пастата на Дев Мурти?...

- После за нея - не съм свършил. Простете, но
ще обоснова решението на Н. да се полага така
често миене на устата; понеже съдържа заразни бацили, създаващи онази лига в устата. Може ли ученикът да стои с отворена уста, питам? Това е първата причина да влизат микроби в устата ти! Ти
стоиш постоянно с отворени уста. Не е келепир и
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напълно затворената: казвал съм ви в беседите, че
най-красиво и здравословно е да остава по средата
един малък отвор. Някои сестри - подчертавам, - някои монахини, някои много стиснати сърца, не само
от скъперничество но и от страх за принципни и
непринципни неща; някои, които не пият често вода
или не ядат достатъчно плодове и зеленчуци, като
употребяват престояли храни, развиват особена
миризма в етерното тяло, която се предава на дъха
им. Най-главната сърдечна причина за това е нежеланието за изобилен сърдечен обмен с другите - "потулването" в "спасителни" координати, стереотипи
или отблъскващи реакции.
Казах достатъчно. И когато се усмихвате, моля
ви, първо извадете едно огледалце, да се погледнеш
дали няма лига - пастите не препоръчах толкова за
очистване на устата, колкото за по-често поглеждане в огледалото... Ако Ме питате, пиенето на вода
изобилно и честото жабурене са за предпочитане.
Казах и за преглед на зъбите по 3 пъти в годината за чистене на зъбния камък. По-добре с куки, отколкото да мирише устата и да си личат венците отдалече. Но основното е сърцето: изобилно раздаване,
изобилна обмяна на природни енергии - подчертавам:
природни. И да не се стяга сърцето! Ако пътувате в
един автобус и се отвращавате от "светските"
хора, откъде ще получите природни енергии, как ще
се обмените? Нали всеки носи специфично поле, нали

2182
Необятното говори – книга 8

всеки е, макар и нескопосано, въплъщение на Бога на
земята? Как ще мислиш лошо за баща си, за брата
си? Не че няма лоши влияния, не че няма мръсници и
вампири, но това е рядкост и то се усеща. В такива
случаи - прави сте да се ограждате; но ограждате ли
се всякога, погубени сте!
Масаж с показалеца на лявата ръка има изключително силна очистителна функция, понеже показалецът (левият) разтоварва от излишното електричество; напротив, с десния показалец може да се заредите, ако потенциалът ви е паднал. Препоръчвам
масажи на венците, особено със сатурновия пръст,
нещо, което не важи при другите органи и системи при масажа така е, понеже венците са венерини и със
Сатурн се разбират - Сатурн обича Венера. Левият
среден пръст освобождава сърцето от скръжавост и
егоизъм, а десният - с масажа си - влага разумност,
принципност и сериозност у по-лековатите. А физиологически с него се заздравява най-много венецът относително, разбира се. Може и с безименния, разбира се, и с кутрето, и с палеца, но за тях ще ви говоря при друг контакт.
Сега ще ви кажа още само това, че най-голямо
значение има планетата в знака Дева в хороскопа на
лечителя. Особено когато е на асцендента или при
лечебни домове. Не Близнаци, а Дева управлява ръцете - първо, понеже ръцете, т.е. китките са отпуснати под нивото на кръста, в пояса на енергиите,

2183
Необятното говори – книга 8

идващи от долната част от трупа; второ, понеже
ръцете боравят с формите и веществата, на което
Девите са майсторите. Ако река подробно до ви говоря, ще разпределя пръстите на ръцете по градусите на знака Дева и така ще разберете с кой пръст
сте най-силен при масаж или самомасаж. На практика, системата на йогата е добра, но питайте и
Мене - и Аз Съм малко нещо йога...
Н., има време да ти говоря пак и за великата ти
мисия, и за прекрасните ти качества, понеже ти си
единствената на земята в момента, която може да
провежда монарните токове на Христовата Мъдрост. А сега, над гушата те напълних с конкретни
отговори - искай още, ако ти стиска...
Чистете зъбите не със сол, понеже е много
драстично, а с розова вода, понеже тя не само убива
микробите, но и гони всякакви гниди от всички полета. Солта, както вече казах, не може да чисти астрално.
Карамфилът е много мощен, обаче върви по линия на Козерога в индусите и прабългарите. Ако искате славянски влияния, предпочетете розовото
масло. По веднъж на годината поне. Всякакви посредници като четки за зъби, памуци и прочие прекратяват достъпа на полето на пръста до зъба и венците.
Предпочитайте да разтривате леко венеца с често
натопяване на пръста в розовата вода.
И преподаването не е лесна работа, и прие-ма-
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нето...
Повече по конкретни въпроси тази вечер - не.
Малко почивка - и...
27.III.122(1986)г.
София - Изгрев

ПРОЛЕТТА ДОЙДЕ!
(Датата съдържа 7, а това, както и друг път или на VІІ вибрация,
по правило е свързано със строги осияния, които
Елма нарича "назидания" - б.п.)

Ако трябва да говоря, пак ще гълча. Започвам
пак с поучения - много още са ви нужни.
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Аз, като кажа нещо, то се изпълнява - т.е. не
самó, но Божественият ученик се стреми да го изпълнява. Хайде, от Мене да мине... Няма да ви натяквам. Само ще ви запитам: първо - кой не си изпра
веднага компресите? Вие знаете ли колко микроби
остават живи и пълнят въздуха със страшни вибрации? Второ - кому казах да не домакинства сутрин?
И, трето, любовта била "да се сетиш", а да продължите компресите, и на ум не ви идва. После, нещо говорехме за положението на косата... На последно
място ли e пък законът, че първо се купува пшеница,
а само когато няма - тогава хляб? Печеният хляб е
някакво последно средство, а вие все по последните
средства ли ще бъдете? И купешкото, груханото
жито става. Ако не сурово, варено е от 50 до 80
пъти по-живо от печения хляб. Никога ли не сте се
сещали за това? Пък и не излиза никак скъпо.
Имам още бележки, ама нейсе. Да остане малко
и за вашия мозък, инак хептен ще закърнее…
- Тази сутрин да излизаме ли?

- Когато кажа, тогава. Ако спадне температурата, може: при такова кашляне и температура не
може. Ако единият от двамата не кашля и няма температура - нека излиза. Никого не съм вързал.
Груханото жито не се чисти, а другото не препоръчвам да се чисти когато сте болни, понеже му
предавате недъзите си. Досега - да пеете и да сте
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напълно здрави, ако спазвахте всичко това! И не е
нужно да се тъпчете с много пшеница. До 300 грама
на ден на човек е преизобилно. Освен това, то се яде
топло - изстинало нищо не струва. Толкоз засега.
Когато сте болни - никакви баници, никакви сладкиши, никакви животински продукти - кисело мляко
даже. А после ми ревете... Не разбрахте ли, че приведох в действие последната офанзива - да отнеса в
пустото пространство всички ония, които още живеят за угода на плътта? А плътта обича да си услажда с приготвени работи, минали преработка.
Яжте жито и пресни плодове и зеленчуци, пейте,
посрещайте изгрева, пийте гореща вода, но чиста.
Словото турете на първо място в живота си. Обичайте се, не се делете. Аз имам право да ви ги посочвам (Тук не е много ясно какво няма право да ни посочва. Вероятно хората, с които да не се делим, понеже това е наш изпит за разпознаване. За съжаление, ние обикновено се разделяме с хората, определени ни от Бога, а не се разделяме с
останалите... - б.п.)

Пък ходете, най-после, по-нависоко по Рила над 2000 метра! Инак много микроби и духове са
неунищожими с нищо - и да се спукате от молитви, горещи води и суровоядство... Ама откога
съм ви го казал!
Пеене, пеене, пеене! Музика ви трябва също.
Това прави невъзможно съществуването на повечето неразположения.
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И на Х. казвам: ако иска да е здрава напълно,
свирене трябва, инструмент. Пеенето за нея не е
достатъчно. Понеже мюонното тяло се организира
чрез инструмент, при положение, че гласовият апарат не предава пълната вибрация на Духа.
Питате: "Ама кое по-напред?"… - Ученикът се
справя - това зная Аз! Като тури Божественото на
първо място, той служи по-добре и на близките си.
Не съм казал, че само с мед и зехтин можете да се
излекувате напълно от болестите. Такова нещо не
съм казал.
Първо, лекува изпълнението на волята Божия;
Словото - на второ място. Трета е изворната любов
- да раздаваш, без да му мислиш много. На четвърто
място е пеенето, музиката. На пето чак идат природните методи - от тях изгревите на слънцето са
най-важни, паралелно с изкачване нависоко, над 2000
метра - поне два пъти в месеца.
На какво разчитате вие, мишки такива? Като
ви гледам, мишки ми се виждате... Повърти глава,
стръкне се за минутка навънка - и пак тича в дупката. Ще бъдете здрави на кукуво лято по този начин. То се иска километри, па денонощия навън, ей!
То се иска слънцето да ви вижда кожата, вятърът да
ви милва на голо, от извори да пиете, какво си мислите? А то, като тури пердето - и си мисли, че е
ученик… Все едно да отблъснеш ръката на баща си,
когато ти дава хляб - това значи да пресечеш слън-
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чев лъч! Ако знаехте тия квадрати, между които живеете, какви бацили и вампири въдят, щяхте да бягате като от чума. Аз да съм, този апартамент
веднага го сменям за дом всред природата. Ама на
думи сме ученици. По лесното си караме. Парното
има смъртоносно влияние! Ако знаете колко деца и
младежи е избило до сега, ще се потресете! Направо
говоря, без заобикалки. Парното се прави с добра цел,
но сегашните хора още нямат опит, приспособяват
се към парното само физически. А психическите ленивци, които са тръгнали към разпад, искат да привикнат и свежото поколение, ама ще плащате за
всичко, ще плащате, така да го знаете! Не сте знаели до сега… Но някои специалисти знаят, а си мълчат, понеже на държавата ú излиза по-евтино така,
а има начини съвсем прости и не са никак скъпи, ама
се иска друг строй, други ръководители - човечни и
кадърни. Те тия, дето ви наблъскаха по блоковете,
трябва да прекарат и прекарват затворени в мъртви скали със столетия - да видят какво е! Аз така
ги затварям - притеснявал си - ще те притеснят. А
така много лесно: робът под ръка - бърже да стига
до предприятието... Кочини са това, казарми, нищо
повече! Това не го наричам нито култура, нито цивилизация; но който трябва да плаща, плаща си го с
лихвите. Тия, дето са им ръкопляскали и са ги слушали, после знаете ли на какво приличат? Ама хайде
да не говориме. Ей такъв съм на, не мога да скривам
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истината. Пък кой както иска.
И още нещо: дремете не от преумора, а от
липса на енергия. Откъде ще вземете енергия, освен
от тия живи извори, за които ви говоря вече близо
100 години напоследък? Пък поучете се малко: стига
с миши работи - покаже си носа от дупката, и при
най-малкия шум - шмуг обратно вътре...
Дайте да се разберем най-после, дайте да си
подадем ръцете! Аз съм насреща, слънцето е насреща, животът е насреща - само се отпуснете и
почнете да потропвате. Хорото е голямо, широко е!
Няма място за скърби и притеснения - тропа се вече
навсякъде. Ручеи пеят! Пролетта дойде! Принудени
сте да излезете оттук, понеже настават наводнения, пролетни наводнения. Този ден Аз ви поздравявам с най-ведър лъх от небето и ви казвам: "Добро
утро! Добро утро!"
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28.III.122(1986)г.
София - Изгрев

ОТГОВОРИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ

Jenny Carrington - TriKaya

...Понеже имам нещо важно да ви кажа, освен за
пътника (починалия). Той се поокопити, оправи се, но
още “палете свещи” за него - още се молете, не сте
редовни.
Токовете

на

критиката

са

по-лоши

от

месоядството и даже от човекоядството. Църквата
не случайно установява помените. При вас това
може да не става по същия начин, обаче молитвата и
споменаване

с

добро

правят

светъл

пътя

на
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заминалата душа. На 40-те, на заминаването, следва
да се пеят и песни; поменете го и на паневритмия и
се помолете там за него общо.
Подробно ще ви говоря, ако някога поискате,
какво става последователно, та да помагате на
“пътниците” по най-добрия начин. Сега например
случаят е тежък, повече от нормалните, та не
малка част от вашето заболяване се дължи на
страданията на Йордан и на сюрията критични
бацили, която той внесе в дома ти. Не е зле понякога
да палите свещ - не е само църковно това. И сега
може по час-два, особено нощем, в неговата стая да
палите огънче. Предпочита се свещ, макар че
кандилото има сигурно растително гориво, понеже
повечето кандила са с икони, а не е разрешено икони
на Христос и Божията майка да се продават. Свещи
могат да се продават. Опело не е нужно за ученик,
който има братя и сестри, познаващи законите на
изпращането, обаче това е рядко. Предпочита се
църковно опело пред нищо, ако няма кой да направи
нужното в една окултна школа. Опелото наистина
съдържа елементи на бялата магия, на висшата
теургия и сатвично богослужение, поради което
създава мощно поле около астралното тяло на
заминалия, предпазващо го от нисшите духове. Ако
не се направи, с това се помага на елементалите,
вампирите, нисшите духове да се нахвърлят веднага
на починалия и да търсят своето си. И това е
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предвидено от Бога, понеже никога адът не яде
нещо,

което

мъчително.

не
Ако

е

гниещо,

поповете

но

това

опяваха

е

много

без

пари,

положението щеше да бъде още по-добро. Нито един
свещеник не си отива от опело, което е заплатено,
без

част

от

лукавите

духове,

придружаващи

заминалия. Не е правилно изтълкувана и приложена
мисълта Ми, че свещеникът заслужава своето
възнаграждение.
последователи
основаха

Още
поеха

клира,

този

първите
неверен

Христови
път,

проповедничеството,

без

като
да

работят нищо друго.
Пренебрегването на опелото не е фатално
заради него (още повече, че вие трябва да се съобразите с неговата вяра - одобрява ли той опелото). Следователно, не правете нищо против волята
му, а изпълнете що ви казах!
(Зададен е въпрос и за друга заминала душа преди
няколко години - майката на Х.)

- Понякога преломът на душата става, когато
си замине. На годишнини палете, т.е. ако не всяка
годи-на, то поне през три или пет. Не непременно на
гроба или в църква, по-добре където е живяла и
пребивавала.
По принцип не е нужна (грижа за гроба), но ако
заминалият е държал на тия неща и ако роднините
държат - грижете се.
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(Дали държи майката на Е. за поддържането на гроба ù?)

- Праведното създание Транантос отдавна няма
нужда от такива неща, понеже работи като практикнуриант на прекрасна далечна звезда. Нуриантите се
грижат за теченията на благоуханните мисли в
Битието. На нея това ú се даде по неин избор,
поради това, че осъзна силата на положителната
мисъл. Отначало я поставиха в пáрите и "опашките"
на отрицателните оценки, които тя бе давала през
живота си. С добрите мисли и молитвите на любими
души онзи период премина и сега тя е специалист по
благоуханията на положителната, красива мисъл.
Ако се концентрираш върху образа ú, но не като
стара, а като млада, от най-добрата ú снимка, но и
със

силата

на

въображението,

и

произнесеш

космичното ú име, ще усетиш някое приятно,
неземно ухание.
Искахте повече практически въпроси, а тези
теми са за друг път.
- За Й.?

- Не си практически длъжна, а повече за негова
полза, от любов е.
- За бащата на Х.?

- Понеже малцина бащи живеят така неугледно,
прости Ми, можеше да направиш повече за него...
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- За маслините?

- Маслините са тайнство, но те се ядат по помалко и не се пазят повече от три месеца след
покупка. В зехтин се запазват, разбира се, и в
пречистено олио, но обезсоляване - не, понеже се
извличат не само полезни вещества, но и висши
сили от полето на Мировата Душа. Маслината е
пратеник на ясновселената, но пратеник и на Божия
Дух. По линия на ясновселената носи мир, носи
фòрмата си, а по линия на Духа прокарва Божественото в света до пълна победа. Ако пиете редовно
и достатъчно гореща вода, няма нищо страшно от
солта на маслините, та можете да ги ядете
понякога до 15-20 - в четвъртък. Понеделник, ако са
зелени.
- Може ли да не се яде сол?

Може, обаче нямате това разнообразие от
минерални съставки, което ви е нужно, поради
бедността на пазара. По вкус солете ястията,
определени или готвени по вътрешен импулс, а
прекаляване е просто фатално.
- Коя е най-добра?

-

Ами

каменната,

разбира

се,

е

най

за

предпочитане. Не солете много супите, понеже това
е опасно - едва, едва. Ако искате да нямате
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главоболия и други неприятности, никога не пийте
вода - дори и гореща - до два часа след солени
яденета, колкото и да ви е парещо. Защо? - Ами
питайте ветеринарите: ако добитък се налиже със
сол и пие вода, може да умре за 24 часа.
- За сестрата на Z.?

- Трябва най-после да общува с вас, не я пъди; та
кой е майстор на душите, ако не Аз? Непременно ще
ú хареса вашата компания. Ако има усложнения,
питайте. Но не е добре да я водят за психично болна.
- Ами тогава пенсията й?
- Та Промисъл има!
- За житото?

- Покълване - само в много специални случаи, при
анемия, загуба на сили, на кръв - значи и след мензис,
но не повече от 3 дни последователно. Нека не става
правило - само при слабост. При това, да не пускате
да расте повече от три милиметра. А за другото
отдавна съм говорил. Знаете, че се вари по десет
минути, после се запарва, но не под похлупак, а с
тензух или

парче сух плат. Трябва да се яде още

топло, инак не е толкова силно. То набъбва и омеква,
още докато е топло; после пак се втвърдява и вече
не

омеква

тъй

добре.

После,

не

препоръчвам

електрическите котлони; ако имате огън - най-
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добре; ако не - газов котлон, понеже етерът е
магнетичен.

Само

в

пръстени

съдове

или

термоустойчиво стъкло, ако няма поне гледжосана
тенджера. Чист метал, особено алуминий - е
страшно вреден. През стоманите и подобни сплави
се изпразва напълно енергията на храната. С тези
термини настъпи объркване.
Има и безвредна глеч. Специалистите могат да
ви кажат. Препоръчвам пръстените, но без глеч;
може с безвредна глеч, само при приготвяне на
сурови храни без нагряване.
Не прекъсвайте!
- За минералните води?

- Казал съм много да не се коментира при
Контакта, а да се задават въпросите просто и ясно.
Не, някои води продължават живота си с месеци,
но зависи с какво са пълни астрално и ментално. Ако
държите такава вода в стаята на някой светия, в
стаята на някой музикант, на човек с чиста мисъл,
обаче на разстояние повече от 30 метра от други
хора, с такава вода можете да лекувате и прокажени.
- От минералните?)

- Само някои минерални води.
Три дни средно издържат водите от Централна
баня, Княжево и Горна баня. Това носи здраве, но и за
3 дни може да се заразят, ако стоят до някой болен
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или човек с лоши мисли и чувства. Предпочитайте
прясната.
(За голямата сестра на Z?)

- Помощ слиза отгоре, но се пàзи за нужния момент понякога. Ти бъди готова, а като дойде случаят, ще помогнеш.
Само че и Аз съм нещо “закъсал” със Словото
Си на тази земя, та помощ и на Мен Ми е нужна;
пък вие - както го почувствате...
Почивка 15 минути - ядохме житото.
28.III.122(1986)г.
София - Изгрев

УТРЕ Е ВЕЛИК ДЕН!

Предварителни думи:
Историците и ясновидците в бъдеще трябва да проверят какво точно се е случило в Истинската Тайна Планетна
Държава на 29.03.1986 г. и имало ли е то някакъв реален израз
на официално равнище (или неофициално за този момент) във
водещите светски среди на планетата ни. Не изключваме
тогава да е взето на най-високо равнище решението за историческата среща на Горбачов с Рейгън в Рейкявик на 11 ок-
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томври същата година, която наистина отбеляза началото
на свободата в Източна Европа, края на студената война и
победата на мира въобще (виж. "Осияния за Мира",
11.ХІ.1986г.). Илюстрацията под заглавието тук е взета от
интернет, още при първото търсене в google на изображения
от 29.03.1986 г. Независимо (и зависимо...) чий знак е това, художникът, който го е създал, и този, който го е обвързал с
тази дата, са били осияни от Бога, както и всички, свързани с
този индонезийски футболен клуб - за вечни времена! Птицата е тъй съвършена и прекрасна, че влиза на две места и в
буквеното лого на Bigreds Indonesian Official Liverpool FC
Supportеrs Club:

Вижте каква клонка носи Птицата в клюна си. От какво
дърво е тя и защо е трилистна? Случайно или не, името и
цветът на това лого са свързани директно с нашия Небесен
Баща. Това благословение важи за всички други божествени
феномени от този паметен ден – б.п.
19,30ч.

Бог утре предприема важна акция за подобряване на положението ви. Фаталностите приключиха.
Първият ден на Новия живот е отбелязан по-ясно от
всякога в небесните скрижали! Христос ви поздравява за сътрудничеството в най-тежките, последни
секунди на трудното раждане. Утре се приема найважното решение, с което се дава свобода на духовните общества, наистина да докажат на дело зрели
ли са да дадат нещо ново на човечеството.
Утре! Не пренебрегвайте това - не приемайте,
че е по разтегливата система на духовното време.
Нищо, че е събота - няма почивни дни за Посвете-
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ните, които решават този или онзи жизнено важен
проблем. После, въпрос на няколко седмици е това да
премине в необходимите ръководители и да заработи на практика.
Бог констатира, че така повече не може да се
продължава. Предните Му редици се огънаха по
всички фронтове; паднаха от свирепото вълнение и
най-преданите Му ратници. Но, ако основа на Новото
Човечество трябва да бъдат няколкостотин представители на Любовта на земята, то прекратява се
от утре тяхното плачевно топене като догарящи
свещи! Бог ви дава ново масло и нов фитил.

Аз виждам, че първият от вас най-малко вярва;
не, ами направо не вярва, та спирам дотук… Аз или
съм Бог на дело - или можете да Ме заплюете. Тол-
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кова. Казах.
Не странете от гражданските задължения, защото не сте пещерни хора!
ПИСМО ДО BIGREDS: 6.03.2008 г. 11:12:50
Драги Приятели! Това, което Ви изпращаме, е твърде
странно и необикновено, но то касае пряко Вас и още стотина
неизвестни нам общества и личности по цялата планета.
Моля Ви, дайте го да се запознае с него някой дълбоко вярващ
в Бога член на вашето ръководство, на тима или Ваш фен.
Вие сте индонезийци – свещен и озарен от Бога народ – и не
може да няма такъв човек сред вас или около Вас.
Защо толкова много се интересуваме от Bigreds? – Защото текстът, който преведохме от български език на английски специално за Вас, по един много директен начин има
нещо много общо с Вашето Лого и с датата 29.03.1986 г. Можете ли да ни кажете каква е тази дата – дали е значима за
Вас – или просто е само ситуационно свързана с вкарването
на логото Ви в интернет? Защото в текста, продиктуван от
Някого, в Когото ние вярваме, има едно пророчество именно
за тази дата - само от един ден преди това. От 1972 година
насам, този невидим Източник, Който ни диктува подобни
текстове, е изказал стотици изумителни неща, включително
и прогнози, които се осъществяват. Всички хора, свързани по
някакъв начин с това, дори и индиректно, се оказват проводници на тази Сила или благодатно повлияни от Нея.
С това писмо ние не целим да Ви пропагандираме някаква наша идея. Най-скромно и приятелски Ви молим да ни
отговорите само на следните въпроси, понеже Вие сте значими за нас: 1.Къде можем за узнаем повече за основаването и
успехите на вашето общество? 2. Значи ли нещо за Вас датата 29.03.1986 г.; или ако не – защо излезе в google първо
Вашето лого във връзка с тази дата, като най-прекрасния,
силен верен и точен израз на идеята, заложена в българския
текст от 28.03.1986г.? Кой е талантливият художник, сътворил Вашето Лого?
С искрена почит и уважение - от името на приятелите
на Елма: преводачката Джинни Силвестър.
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30.III.122(1986)г.
София - Изгрев

ПЪРВО ТЯЛОТО - ПОСЛЕ КЪЩАТА!

Сергей Рукавишников - "Мистично слънце"

22 ч

Половината се премина, но има още. "Поморинът" не беше достатъчно и редовно. При най-малкия
признак, трябва да прилагате достатъчно Поморин
на инфектираното място и по 7 чаши вода, не по-малко. Може и повече, но съвсем горещи - не изстинали.
- По колко?

- Различно. Най-много до 12 чаши наведнъж. С
ядене на суров лук също може да се помогне.
Ти слагаш ли краката си в гореща вода? Времето е дадено първо за тялото, а после за къщата!
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Първо тялото ви до бъде наред, после бельото,
после останалите дрехи, а къщата - на четвърто
място.
Трябва да клекнеш 100 пъти; ако не отпуши носът - още 100; ако не се отпуши пак - още 100. Все
пак, с това страдание помагаш на Новото да дойде
по-скоро. Лекувай го, но и търпи. Прави също и инхалации с лайка; защо ти е лайка, ако не я използваш?
Един американски лекар напоследък бил излекувал десетки хиляди хора с хрема и даже синузит чрез едно много
просто устройство - чайниче с маркуч 1 метър. Водата ври,
но маркучът я охлажда до търпима температура. Струята
така бие направо вътре в носа, докато при обикновените инхалации е много по-слабо - б.п.

Относно М. Пуснах я тук, за да усети хубавото
на новия живот, но ти си върши работата и не ú се
подчинявай! Ако сгреши пак сериозно, от егоизъм или
хитрост, измяна, не я пускай отново дълго време, за
да си направи нужните изводи. Ако иска, нека използва благата, но това не те задължава да правиш
неща, които и тя може да направи. И когато си навие
нещо, прави се на глуха, върши си работата. Тя също
иска и може да помогне по подреждането и чистенето тук, но трябва да ú определиш точно работата.
Пускай я в къщи, обаче понякога ú обяснявай кротко какви са условията ти: при спазване на тия условия, може да общувате; ако не - всеки по пътя си.
Предупреди я, че си силно, заразно болна, и ако ос-
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тане на едно легло с теб, рискува. Това е временно
положение. Постави ú, например, за задача да преписва нещо на машината, когато Т. си отиде. Това
ще е по-лезно и за нея, и за приятелите. Ако не ú се
подчиняваш на прищевките, а си вършиш спокойно
работата, нека остане при теб.
Правя го като опит, понеже, ако замените единия апартамент, ще се наложи да живеете заедно.
Ако спазва тия условия и ако ти не ú обръщаш внимание, а си вършиш работата, не се бой! Например:
като искаш да останеш сама, се заключвай в стаята
си и я предупреди, че не трябва да те безпокои от
еди-колко си до еди-колко си. Нарушава ли това
драстично, повече кредит няма да има.
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1.IV.122(1986)г.
София – Изгрев

МАЛКАТА И ГОЛЯМАТА МИЛОСТ
ЖЛО / ЕЦ
Старото заглавие ("Не давай илюзия за вечност") е нелогично - би трябвало да е обратното. Но най-точно е сегашното, затова да се отбележи в оригинала и библиографиите,
че е сменено с него - б.п.

Поначало всяка конструкция е полезна, но механична. Сърцето нека прави изключения от програмата, когато моментът изисква това. Понякога
програмата ще отстъпи за месеци, дори за години,
ала никога тези, с които общувате, не трябва да
живеят с илюзията, че това ще продължи цял
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живот.
Та сега постъпи така: до 9-о число се навъртай
повече тука, а по-малко там. После се съсредоточи в
проблемите на близките си, но не пропускай възможност за екскурзия, паневритмия, контакт, понеже
това ти е силата.
Виждам, че питаш специално за М. Нека види, че
си наистина преобразен човек - превърни се на птица
за него, покривай го с крилата си! Не можеш да си
представиш колко благодарна ще ти бъде душата
му.
Твоето имане сега е в сърцето, ръцете и мъдростта. Не че не трябва да работиш с вибрациите,
но полекувай гърлото си - изстрадало от много
употреба. От по-преди ти е това състояние. Цинк се
събира при много говорене и батисва струните.
Трябва да се изкара цинка и да се възстанови медта
чрез мълчание. С повече Телец и по-малко Скорпион.
Трябва да ти кажа също, че с масажа и пасите
се разходва грамадна енергия - нещо, което е "скорпионска работа". Всичко хубаво, ама става вече за
твоя сметка. "Телешките" работи са трупане на
природна енергия, а не разходване. Та затова телците са най-добрите певци - по-звучно гърло от тяхното никъде няма. Ти не можеш да се съпротивиш на
самото си естество - милосърдието и нуждата да
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спасяваш; ала Орфей също спасяваше, и то не по-зле
от тебе, само че с музика, с красота, с вибрации. При
скорпиона трябва да прескочи искра чрез докосване,
близост. Това му е силата, но оттам и прехрипналите гласове на всички скорпиони - арфата се разваля поради бумкането на мотора... Ако не секс спорт ще е, ако не спорт - масаж ще е; ако не масаж все нещо ще блъска, ще удря, ще разтребва, ама да
се освободи от енергията в себе си, да утеши някое
тяло... А Телецът умее да си пази капитала. Телец не
пипа, освен за да вземе, но това не всякога е корист то е познаване на тайния закон за работа от разстояние.
Ама това, с което те занимавам сега, е далечен, бъдещ идеал, понеже коренно преустройство на
силите, методите, подбудите е нещо почти невъзможно. Само до го имаш предвид, да мислиш върху
това, та да си подготвена повече в друг живот. Музиката, ако се заемеш сериозно с нея, ще даде от 100
до 500 и повече пъти по-силен ефект, отколкото масажа, пасите или друг близко-контактен метод.
Тъй че, въпрос е що е любов и що е истинска
воля да помагаме по-силно, по-ефективно, по-нашироко и надълбоко. И Телци има магнетизатори с ръцете си, но те чудеса правят; а скорпионите повече
облекчават. Понеже в Телеца винаги се влива повече, отколкото се излива, а при Скорпиона е обрат-
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ното.
Прочее, Аз виждам, че ти можеш да надскочиш
себе си. Категоричното откъсване от своя манталитет и стереотип, колкото и да сте опитни в правенето на добро чрез тях, е по силите само на мъдреца, който може да хвърли 10, 100, 1000 години в саморазвитие, но да се върне като Крез на мощта и
доброто. Специално ще ти говоря за малката милост и голямата милост и в кои случаи едната
трябва да има предимство, а в кои случаи - другата.
Не се отказвай от свещеното ръкодействие,
понеже то ти е голямото оръжие на малката милост. Но ти трябва да започнеш обучение с някое
малко оръжие на голямата милост, а това е, на
практика, музикален инструмент. С флейтата, т.е.
духовия инструмент, се постига нещо забележително - освобождаваш се от свръхенергия, без да нараняваш гласните струни при освобождаването на
скорпионовата енергия в пространството. Така тя
се натрупва като капитал в аурата, не изтича в аурата на другите хора. Със струнни инструменти
трябва да се занимават знаци, които имат не енергийни, а нервно-мозъчни проблеми. При държането на
струнен инструмент или свирене на ударен, енергията преминава в инструмента, а при духовите се
възвръща през устата и остава в аурата.
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При духовото свирене наистина има опасност
за здравето, но само при професионалното, както
при всяко професионално насилие. Ако свириш само
любими неща, и то без преумора, това не е бич, а
благодат.
Музикотерапията е нещо, което заслужава внимание и има почва в България, дори официално. Като
предмет, тя ще се въведе някога и в Музикалната, и
в Медицинската академия. А ти можеш да положиш
основите на музикокинетичната терапия – съчетание на музика с движение. Не случайно имаш такова
свещено отношение към паневритмията. Но с твоята специалност, музиката може да се съчетае
много ефективно. И това се прави отдавна, но съвършено плитко, физкултурнически. Ти трябва да изследваш кой тон какво освежава, кой обертон, т.е.
кой вид глас или инструмент на кой орган действа,
на коя система, та да стигнеш, най-после, до жанрове, автори, стилове и пр.
В този живот, ако съумееш да прескочиш в такова професионално поле, това гарантира огромен
скок в еволюцията и небивал лечебен успех. Ако не,
потърси работа с по-малко изразходване на лична
физическа енергия, понеже вътрешно-братската
дейност за Словото и Делото на Новото Учение
може да промени човека не по-зле от всичко онова, за
което ти говорих тази вечер.
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1.IV.122(1986)г.
София - Изгрев

НЕ КЕРВАНА С ШАРО,
А ШАРО С КЕРВАНА…
ЖЛО / НИ

Христос иска да разрешиш правилно проблема с
М. Оставам на тебе тази задача. Христос има
безгранично търпение, понеже не мисли за Себе Си, а
за волята на Отца Си. Но Христос може да бъде и
диамантена стена пред наглостта, нахалството и
насилието.
Сега на тебе оставям да намериш златната
среда между тези две Христови качества. Какво се
казва в Писанието: "Ония, които са ни топли, ни
студени, ще ги изплюя". Внимавайте да не попаднете
в тази категория, защото тия първи ще бъдат
изринати от Земята, а това значи, като общувате с
някого, да бъдете изцяло топъл, изцяло предан,
изцяло разположен, напълно съсредоточен умствено
и сърдечно в неговия проблем; изпълняващ неговите
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желания по начина, по който той има нужда. Но
когато се касае за натрапник, нахалник, насилник,
вампир, замразете се като Северния полюс и не
повишавайте температурата, докато не изгоните
интервента. Милост тука няма, понеже, запалите ли
огън, той първо вас ще опече и изяде...
А какъв е изходът при смесените случаи? - Аз
отдавна поясних: разпределение на времето. Не иска
ли някой по вашата програма - прав му път; ала
допуснете ли го във времето за общуване с него напълнете му душата много повече, отколкото той
очаква, та байгън да му стане отгоре... Той да не
издържи на любовното ви изобилие, а не вие - на
неговия

характер...

Това

значи

единство

на

съзнанието, това значи концентрация, това значи
изпълнение на волята Божия: каквото правиш, прави
го с пълна отдаденост и никога не съжалявай за
това.

Ако

ти

си

ватманът,

който

спира

по

разписание, нека се качват на тебе, нека слизат
колкото искат - това ти е работното време. Ама да
спираш там, дето на някой му скимнало; или да те
вика да го возиш по нощùте, в почивните ти дни и
часове, никак не е правилно. Не керванът ще се
съобразява с Шаро, а Шаро с кервана. Не опиташ ли
да сториш всичко това - ама твърдо, неотстъпно, с
велика любов и велико самообладание, - Аз няма
никога повече да ти давам преки съвети. Това да ти
бъде последното оплакване по повод на сестра ти!
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3. IV.122(1986)г.
София - Изгрев

ПРЕД РАБА МИ ЙОРДАН
ЖЛО / ЙИ

Пред раба Ми Йордан остана най-последната
преграда - родилното напъване. Сега пак казвам: понеже ти не беше одеве, сестра ти бе нужна като баланс, понеже светлината се увеличи твърде много в
този дом. Баланс всякога е нужно. Тя помогна на Йор-
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дан - не случайно я курдисах на неговото легло, това е по системата “клин клин избива”. Той излезе
от гроба преди седмица и си дойде, пък Аз не искам
да се застоява тука. Та не му беше лесно да ляга
върху такава "прелест".
И вие сте като мухи, ама и Аз си познавам занаята... Повърти се, повърти се - хайде у твоята стая,
понеже сега вече може да легне при тебе без никакви
пречки... Да, ама Аз помолих Е. да се върти тук до 9
и… Тропна той в кухнята, а не Аз. Тук пък не може да
припари, понеже духът на некритичността е непроницаем за духа на критичността.Та къде остава тогава да обитава, освен в сервизните помещения?...
Ако сега питате, мога да ви кажа: това, което
става между вас днес, се дължи на него, понеже той
се мъчи със всички средства да опразни апартамента. Има починали, които си живеят още 5, 10, та и
20 години в къщи - та нали там им е семката, надеждата и хората, които са обичали!
Аз не се подигравам на Моя предан ученик, но си
служа с такива думи, първо вие да разберете нещата, после - той да престане да се ограничава с
нещата, с които още е свързан на земята.
Седи на вратата, но не може да влезе... Тази
нощ поне ще се наспи, въпреки че няма нужда от
сън... ако М. не му скрои номер. Той не е виновен, горкият, много препати на тази земя и видя само добро
в твоя дом. Раждането му наближава, срокът си ос-

2213
Необятното говори – книга 8

тава, само че ви събрах с надеждата, че ще акуширате.
Ако стане така, че кронозомното съзнание опразни родилния дом от специалистите, става понякога следното: тровене на атмосферата. Неуспешното преминаване не се таксува като нещо фатално
за самия дух, обаче продължава срокът на оставане с тази разлика, че почва да се разлага и астрално.
Тогава пращам специални помощници, които да пречистят атмосферата, за да не се задушат близките
му.
Трябва да питате сърцето си, с кой вариант
предпочитате да се проведе раждането. Горе сега
шансовете му са натежали към минус.
Пръснете с розова вода навсякъде из къщата, и
то незабавно!
Лека вечер засега.

2214
Необятното говори – книга 8

3. IV.122(1986)г.
София - Изгрев

В СВОБОДНАТА ВОЛЯ ПАК СЪМ АЗ
ЖЛО / НИ

Така, така съм свикнал - на тази земя тежко е на
Моите да живеят, да, тежко е! Животът извира от
любовта, а смъртта - от безлюбието. Така че не Аз
ви изоставям, а вие Мене! Факт: ти, Н., си рядка,
сложна личност, дълбоко свързана с Небето от
много векове; и за да Ме познаеш и през този век, при
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това два пъти, посвещението ти, твърдя, е неимоверно високо. А това е повече от всичко, това е
всъщност всичко. Това е над всичко!
Ако ти прощавам в някои дребни задачи, стоящи
пред прага на свободата ти, то е само защото повярвах, че вярата ти е безпределна и на практика ти
доказваш това много повече от трите хиляди души
на Земята, които са с пробудено причинно тяло.
Оставям завинаги настрана метода, с който си
служих напоследък с теб, искайки да прокарам лично
стъпките ти по най-опасната, тъмна пътека в живота ти. Това обаче не може да става насила или при
наличието на свободна воля. В свободната воля пак
съм Аз, така че не се притеснявай, когато намеквам,
че сляпо не можеш да извървиш пътеката докрай. Аз
много по ценя свободата от послушанието, макар че послушанието е най-сигурният път към
Мен. Толкова много държа на свободата, че нарочно
подбуждам много свръх-хрисими и пословично послушни ангели и божества да се отклонят замалко от
Мен, та да развият свободната си воля.
Ти си едно такова създание; Аз пó ще бъда тревожен за теб ако сляпо слушаш, дори и Моите наставления, отколкото ако понякога се опъваш - дори
на Мен!
Така че тук няма такива проблеми, които да стоят катастрофално.
М. обаче ти пратих с молба да я приемеш, по-
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неже чистенето на сърцето може да става само по
два начина: последователно или едновременно. Първият: готов ли си да отдадеш и силите, и душата си,
ако потрябва, за ближния? Вторият: готов ли си да
изоставиш ближния и себе си заради Бога? Ако сторите първото без оглед на второто, вие попадате в
рая, но замалко. Ако сторите второто, също ще посетите рая, но това не е паспорт за оставане там,
понеже Аз не искам да губите нито свободата си,
нито милостта.
Хората отхвърлят М. по всички линии; ако и ти
я отхвърлиш, с нея наистина е свършено. Прецизно
погледни надълбоко в сърцето си, помисли: кое те
кара да не я искаш тука: това, че те тормози с характера си - или това, че не можеш да я поемеш материално? Ако е първото, то не е неразрешимо; но
ако има и сянка от второто, тогава не искам да
описвам какво още те чака! Аз не съм казал да пъдиш
М. - напротив, по-добре е да остава свободно при
тебе, обаче с условията, които поставиш. Не спази
ли условие, никога не влизай в пререкание, понеже тя
е, първо, страшно горда; после - много унизена от
живота.
Живей, без да се поддаваш на постоянното ú желание да властва, но коренно сломи у себе си страха.
"Нека става каквото ще" - това да ти е формулата
от сега нататък. И при това положение, като почне
"да става каквото ще", да не ти се преобръща сър-
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цето. Приемеш ли веднъж, с това целият живот на
сестра ти и твоят ще текне в нова посока.
Е, има и неща, които са неизпълними за вас. Тогава Аз ви оставям на самотек - то, блъскането с
нещата, пак ще ви доведе до това, което искам от
вас, но много пó ще ви боли; пък Аз искам да не ви
боли.
Оставям въпроса с М. отворен, но подсказвам:
ако нямате мир понякога в живота да си вършите
любимата работа, има изход - посветете се на нещастните, ама посветете се с цялото си сърце, без
да причинявате и най-малката болка, обида на тези
същества. Не е никаква грижа, никаква етика, никакво добро, никаква любов това да прибереш някого и да му триеш сол на главата.
Отворете се и приемете, че тази душа очаква
спасение от вас. Ако това е карма, туй е най-добрият начин - няма отърваване от карма. Същевременно, показвайте неодобрението си на ближния, когато той ви ограничава свободата - на дело, без
нито една думичка. И това е, конкретно, задачата.
Това е новото за тебе, с което искам да се справиш:
без нито една думичка, разбра ли? С поглед даже
не бива да укориш. Делата са най-красноречиви - оставù я напълно свободна. Нека не ходи на работа, па
каквото Господ дал.
Не ти разрешавам от сега нататък да вземаш
нито една стотинка от нейната пенсия, дори и да
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ти дава. Ако сама донесе нещо за ядене, добре; не донесе ли - пък и от глад може и да си ви прибера... (Това
е ясна прогноза, понеже Н. си е отишла от този свят, скоро
след това, именно от глад. Просто приятелите се бяхме разпиляли и я оставихме сама в София - б.п.) Това не е ваша, а

Моя работа. Така ще изпитам вярата, честта и доблестта ви.
Почни работа по-скоро. Избери по-лека работа,
но бъди стабилна там, пък останалото остави на
Мен. При всички случаи, при всякакви обстоятелства,
без всякакви изключения - бъди съвършено нежна,
мила и мека с М.; пък като греши, отсъствай ти подобре - все имаш приятели. Но суров курс към сестра
си повече не дръж.
И Аз така уча по-чепатите - отсъствам. Няма
да кажа на някой: "Махни се!", щото няма да съм
Бог тогава. Но, виж, Аз да се махна, това мога; и
като се махна, той непременно среща по-чепати
от себе си. Ако пък се завре в някоя дупка - неговите чепове ще го бодат... Като види, че сам не
се живее и че без Баща е трудно, следващия път
ще се държи много по-смирено.
Ама това трябва да се направи, не да си кажеш
"да, да" - и като се появи на вратата, да се наежиш
цялата... Превърни се в музика - с мек памук, в който
да се отпуска наранената ú душа, а същевременно не
изоставяй нито себе си, нито къщата, нито Словото. Задача с четири неизвестни, а хората реша-
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ват с много повече. И то светските хора, без претенции. Ангелите 70 пъти повече неизвестни срещат по пътя си; а божествата - 700, 7000, 7 милиарда! Не говоря за всички ангели, но само за въплътените.
Сега милвам омъчнената ти душа, сърдечно се
прощавам с теб (Едва сега разбираме, че с тия думи Учителят наистина се прощава с Н. в този ù живот, която скоро
ще си замине. А ние нищо не сме знаели за състоянието ù б.п.) - и те оставям наистина сама със свободната ти

воля, докато видя, че нежността победи в теб. Нежността, ведно с диамантената твърдост - по пътя
на Словото Божие!
Ей, вие, какво си мислите: все обратно ли? Да
живеете твърди към ближния и мекушави в служенето на Бога? А колко по-хубаво ще живеете, ако
поставите нещата на мястото им: твърди в работата за Словото, а меки, мили и нежни към
ближния. Това е напълно възможно, няма невъзможни неща! Повтарям: ако на една територия нещата не могат да се помирят, направете си твърдина другаде: приятели има, вила на село имаш, планина има - там Словото нека пребъдва. А като определиш времето си за ближния, с него бъди майка,
сестра, любима. Сега вече виждам, че ще го направиш.
Исках да проведа тук трансформацията докрай,
но съществува още един освен Мен, макар и в Мен, на
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когото съм дал свобода. Той също върши Моята
воля, само че по-дълги срокове се минават и повече
страдания преживявате, когато слушате него. Не е
лошо, понеже по-меки ставате така, по-пластични,
затова Аз никога не съжалявам, когато предпочетете онзи, другия, пред Мен. После ще дойдете потрогателни при Баща си. Вие все още сте раздвоени
между страха от света и страха от Мен.
Страх от Бога ви подтиква още, не любов! Понеже, ако беше любов, страх нямаше да имате и от
света.
Похвалата си е похвала, дискретността е факт,
но и страхът е факт. Аз не говоря празни приказки щом ви се свие сърцето от страх, изпускате смрадлива, сива мъгла. Това не е дискретност, понеже дискретността има приятен, топло-жълт цвят в аурата.
Сега повтарям: петък вечерта трябва да решите окончателно как да се постъпи, понеже само
сърцето решава тия въпроси, само сърцето. Пак
повтарям: сърцето! Раната на М. погледнете, не е
хубаво така!
При нейно присъствие, няма да давам повече информация.
(Тук е ясно какво е искал да каже. Н. често гонеше сестра си или не я пускаше да влезе - и М. оставаше да спи през
зимата на бърсалката пред вратата, въпреки че си имаше
личен апартамент - б.п.)
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4. IV.122(1986)г.
София - Изгрев

ЛЮБОВТА НЯМА СТРАХОВЕ
ЖЛО / НИ

Въпроси на Н.:
- Татко, да бъде волята Ти, Ти знаеш как е най-добре.
Моля Те, кажи ми как да постъпя, понеже съм обещала за
утре? Да отида ли на 8 или 9 април за самото 40 дни?

- Ако ти анализираш причината за твоето колебание, Аз мога да кажа, че твоето присъствие не е
решаващо тук, поради което можеш да отидеш още
утре. Но помисли първо: Бог защо те оставя свободно да решаваш? Трябва да разграничиш тънко
мотивите на твоето колебание, понеже аз не виж-
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дам като единствен мотив нуждата да се асистира
при раждането на брата. Констатирам още два мотива, които са човешки, поради което те оставих
свободна.
Любовта няма страхове, по това ще я разпознавате винаги! Щом се яви някакъв страх, не ми
говорете за любов. Предпазливостта няма нищо
общо със страха.
Сега искам да прочетеш особено внимателно
последното Ми послание, което сега пишеш, за да
разбереш какво искам да ти кажа. Ясен отговор няма
да дам. Постъпиш ли божествено, чакай наистина
голям подем. Постъпиш ли по човешки, няма да има
наказания, но няма да има и подем. По човешки значи
постъпката да крие страхове.
Ще поговоря по-късно тази вечер, сега не.
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4. IV.122(1986)г.
София - Изгрев

СТАИТЕ ВИ - ОПОРНИЯТ ЛЪК!
ЖЛО / НИ, ЙИ

Раждането приближава! Ясно съзнание още няма, но понякога се окопитва. Прави опити да травматизира обстановката, понеже не разбира защо трябва да излезе вече от тука.
Праща се силно присъствие от утре във връзка
с тържественото посрещане на душата му. Стоенето ви тук, наистина, беше и все още е необходимо,
понеже нарекох този дом за Словото, а нарека ли Аз
нещо лично, връщане назад няма.
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Атмосферата

при

починал

слага

тежък

отпечатък на аурата на всеки дом, а Словото вече
работи тук. Следователно, ако не бяхте тук плътно
- с тези малки изключения, които разреших, Словото щеше да потърси друг приют, а тук щеше
да настъпи силен отлив. Бог сам провежда сега нова
акция, Словото да пробие вече в света, та стаите
ви тук са опорният лък, от който се изстрелва
Божествената сила.
Така работя Аз - само с души, съвършено
предани! Ако силите, които не разбират това,
вземеха надмощие, просто сомнението (По някаква
причина, Елма често диктува думите с начално

"съ-" по

старобългарски, старославянски, руски – със “со” - б.п.) и

непослушанието биха надделели във вас, с което
проваляхте нещата. Вчера беше най-опасният ден
от

много

години

насам,

в

който

Бог

видя

разколебаване и типични човешки отношения. Сега
се промени балансът. Ако удържите фронта, то
най-късно на 17-о число ще видите Христовия знак на
победата.

Вие

сте

слепи

за

нещата,

които

провеждам чрез вас, обаче не сте глухи и вярвате
абсолютно - поне един от вас тримата трябва да
вярва, с което Новото става възможно на практика.
Ранното ставане и програмата ви са самото сърце
на лъка, което с това става непобедимо, а вашата
готовност да слушате и изпълнявате представлява

2225
Необятното говори – книга 8

гъвкавостта на лъка, с която се надявам да пратя
стрелата точно навреме и намясто.
Не е шега онова, което правя с вас, откакто
слушате и изпълнявате. Прощават ви се много
недостатъци, само понеже сте готови да Ме
следвате. Пратих ви М., но сега нямаше условия да я
приласкаете. Помнете, тя приспива тъмните сили с
острото си умствено зрение, а сърцето ú е добро.
Трябва да претърпите това, което ви дразни у нея,
понеже то не е практика. Аз я отстраних тия 3 дни,
понеже сте още много не наясно с това, какво
представлява тя. Пратих ви я и за баланс, както
поясних. Така, след 5 дни раждането ще се е
свършило и тогава сте свободни. Преди това почти
не се разделяйте, освен при служебни причини. Н.
може да отиде на село, както казах - примката около
шията

ú

се

затегна

прекалено

много,

та

бременността на този дом я натоварва до смазване.
Може

да

се

разведри

2-3

дни,

обаче

не

е

задължително. Просто, по-тежкото е тук, по-лекото
там. Ако може да носи още, тук да остане, с вас.
Сега - пратете по една добра мисъл на брата,
всеки сам преди лягане, и простете се с късното
заспиване; както ненавиждам ранното домакинстване, ненавиждам и суетенето след 8 часà (вечерта).
Когато сте заспали вече в 9 (по нормално време),
работата Ми се облекчава ¾. Сладки сънища!
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Астрално,

сега

се

нуждаете

от

плътно

общуване, с изключение на почивката, която можеше
да си даде Н., ако иска. Обаче това не значи да
отсъства изцяло Е. от дома - вода, паневритмия,
помагане на А. не са отклонения, а помощ; обаче
всичко останало нека се отложи до 9 април.
Нека В.М. помоли паневритмията за това. Ако
иска, нека Е. направи това утре; и по-късно може, но
не по-късно от 9 април.
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5. IV.122(1986)
София - Изгрев

ТРИМА, ВЯРВАЩИ В ЕЛМА

2ч. преди изгрев
За пръв път УКЗ (Уникалният Космически Звук) звучи в
кварта. Защо се сменя квинтата? Само няколко пъти се чу по
новия начин, после, след някакво настройване (преход), пак се
върна на квинта.
Какво представлява това? Отначало го мислех за звук
от генераторите, предаван по мрежата, понеже се чува из
цяла България; чувал съм го и в Москва. Също - на Рила и дру-
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гаде сред природата, където няма наблизо проводници. Но
веднъж токът спря, а звукът пак се чу.
Наистина ли това е Универсален Космичен (Земен) звук?
И защо за пръв път тази сутрин звучи в кварта? Ето, преди
малко пак се измени в квинта, с понижена ½ степен (до-фа
диез или сол-до диез). Не съм проверявал с камертон, но ми
звучи винаги като сол-ре от октавата, под основната на пианото.
Ето сега: как ясно звучи сол - до-диез!

-Това, с новата промяна, стана според предупрежденията Ми за април и тържествените Ми клетвени думи миналия петък, че "утре е велик ден".
Звукът не е нито "космичен", нито "земен", а
роторен, от техническо естество - наистина са генераторите на електростанциите. Вече си Ме питал и съм ти отговарял по този въпрос, но ти не
вярваш често на думите Ми. Иска ти се този звук да
е нещо необикновено, но не е. Причината, за да се
чува навсякъде, е твоята чувствителност, но и
други хора го чуват - не е необходимо да сте в непосредствена близост до електрическа мрежа.
Причината за пръв път да го чуваш в кварта
обаче вече не е техническа, а полева, от космичен характер. Промяната, която става на Земята, се отразява навсякъде.
Сега мислиш: защо не се отслаби силата на осветлението в момента на преминаването към
кварта? - Понеже това не е пряко свързано с напре-
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жението на тока, със стандартните ти познания за
техника.
Важното е, че скоро ще опитате първия плод на
тройното ви усилие. Трети беше необходим - поне
докато проведа този акт. Трябваха трима, които
вярват на Контакта.

Не сме питали Елма дали потвърждава и версията, че
космически пришълци, сключили договор със земните правителства, правят нещо мащабно под земята, с неизвестна
цел. Странните звуци, за които става дума тук, може да са и
от това. Има и осияние за главния начин за защита от “Техническото Чудовище” – единство и обмяна на избрани хора с
искра Божия на всички полета. Ето защо в осиянията постоянно се говори за нуждата от Третия – от поне една тройка
души, обичащи се божествено. Досега на планетата ни такъв случай няма. Разпознаването и космическият вкус и избор
още не са развити в земните хора, те трябва да проверяват
своите влечения и теории единствено по пътя на последствията (б.п).
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6. IV.122(1986)г.
София - Изгрев

ПАНЕВРИТМИЯ, ЕКСКУРЗИИ
И МНОЖЕСТВО КОНТАКТИ
НЕ СЕ ПРОПУСКАТ!
ЖЛО / ЙИ

Физическото тяло на Йордан се освободи от
мъките. Раната на тазовата кост вече не го боли.
Робството свърши. Той не се отделя още от тук,
понеже се пробуди окончателно и вече се интересува
от това, какво смяташ и чертаеш. Стана му много
интересно. Оценява високо сериозния научен подход.
Просто много съжалява, че не сте се запознали,
казва: ”Сега разбирам, че не трябваше да се съмнявам в
онова, което ми подсказваше Надка. Ама старостта наистина прави човека подозрителен и неотстъпчив. Пращам
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много здраве на приятелите от Братството!"

Учи се да прави първите излитания навън от
прозореца, понеже не знае, че може да се минава през
стените - страхува се да не се удари. Токовете на
етерното му тяло вече причиняват растене на
"троновата чакра" - онази, която прекъсва връзката
между физическия и астралния свят, - обаче остават още 3 дни до окончателното преображение. Ще
сложи седем печата на имението и книгите си, с цел
да останат за идейните приятели. Тъжно му е все
повече и повече, че се откъсва от вас, понеже вижда,
че Новата Школа работи с пълна пара - всичко, което
го е вълнувало на Земята, сега го вижда ясно, в конкретните му форми, при вас. Той не е от обикновена
верига - ученик е и съзнава, че само на Земята има
условия за бърз растеж. Затова моли да се роди поскоро, по-бързо да порасне, и се надява да сте още
тук, като порасне достатъчно, за да поеме след вас.
Атмосферата около него се разчисти… Ако
правите силно, ритмично дишане сутрин преди изгрев, това помага но заминалите от дома ви да се обновяват, понеже те още имат нужда от салма до 40ия ден. Троновата престолна чакра - сърдечната прекъсва обикновено на 40-ия ден съзнанието, но прекалено много обикновени хора остават задълго в обстановката, в която са били. Притежават способността да раняват или смучат близките си, понеже
в астралния свят няма кой да ги ограничава да пра-
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вят онова, което са правили и приживе, но прикрито.
Семейните, родовите, често приятелските и професионалните отношения, са - уви - поле за смучене
на чужда енергия и нараняване на чужда душа. Отстъпките са единственото нещо, което решава
проблема.
Борбата с другия не престава и след заминаване отвъд, но там тя е вече съвсем откровена, сляпо
егоистична, тиранична. Плачът на близките за заминалия измъчва само по-светлите покойници, а тиранът и вампирът не само че очакват скръбта, сълзите на близките си с наслада, но и им внушават
трагично състояние, понеже основа на изтичането
на енергия е мъката. Следователно, запазвайте пълно спокойствие в такива случаи - пейте, молете се,
но работете интензивно във всички полета. Не се
оставяйте на скръбта да ви овладее, ако съпругът
или родителят ви е, напротив, светло същество –
скръбта само го задържа към Земята.
Сега казвам: няма такова нещо като плачевните ви родове и семейства из цялата небесна безкрайност! Плаче се не за заминаването на някого, а
при неговото откъсване от общността, наречена
“Братство”. Приятно е Словото Божие на такива
човечества: сатвичното съзнание блокира опасността от появяване на сърдечни гангрени, наречени
от вас "лично притежание на някого". Съществата
от Янтарното Силово Поле на Мъдростта сломяват
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съпротивата на личното съзнание не с насилие, а
оставяне на човека в условията на неговата илюзия.
Остарявайки, пропадайки, оглупявайки, той постепенно се учи да обича все повече и повече същества преражданията са за това. Има специално число
души, с които трябва да си свързан на трите полета, за да прекъснеш веригата на принудителните
прераждания. Така стоят нещата.
А на Моя ученик от Етрополе, сега мога да кажа
какво става на планетата, когато се произнася
името на града му.
(Много често Йордан е разказвал следното: Веднъж,
когато запитал Учителя какво значи "Етрополе", в отговор
Учителят само произнесъл три пъти "Етрополе", описвайки с
ръката си кръг три пъти, за което Йордан често се е питал
какво може да значи това, тъй като Учителят нищо повече не
обяснил.)

Словото има не само пряко географско значение, но и усилва тройно прановото напрежение на
свързаните с него. Произнасяйки тогава това име,
Аз му отворих път към праната, само че той не я използвá според практическите правила на Школата.
Паневритмия не се пропуска! Планински екскурзии
не се пропускат; множествеността на връзките
не се пренебрегва!
Така, сега прощавам на лобното място, прощавам на утрешното противене срещу необходимостта да си поеме пътя нагоре, прощавам малките
и последни отклонения на брата ви Й., с което му
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отварям вратите на Школата. Той ще се успокои, ще
тръгне с бодра стъпка и ще се сеща понякога за вас,
ще помага.
Пращам го пак на Земята само след 5 месеца.
Борис Н. ще помогне. Пращам Йордан на приятно
място в Русия, където има шанс да се срещнем много
скоро. Нали си от Моето стадо - Моите Си скоро
там ще събера пак!
Приятно кормуване над последните световни
бури! Победата скоро настъпва!
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6. IV.122(1986)г.
София - Изгрев

ОТГОВОРИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ

20,30ч.

Сестра ти работи с растенията. Тя сега решава правилно трудната си задача. Та приеми я потопло, щом дойде. Творчество ú трябва на нея - и
книги! Обаче екскурзиите са най-важни. Растения
препоръчвам на Новото Човечество. Само това е
работа, останалото не се зачита - физическа работа имам предвид в случая.
- За бр. Й.?

- Цялото му богатство е непокътнато. Брат
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му има повече материални претенции, но за книгите
ще пита тебе.
- А за флейтата му?

Силите на тази флейта не са подходящи за
тебе (за Е).
Трябва да творим повече, а по-малко да се безпокоим за светските неща. От вас зависи това, което е ваше. Оставете светът да прави каквото ще;
а не прави ли това, което е чисто, нека търпи последствията. Светските проблеми да ви засягат
само дотолкова, доколкото вашите лични неща да са
наред. И само когато ви молят да нещо, помогнете,
а не се стремете вие да променяте неща, където
има замесени интереси. Ученикът никога не си губи
времето, нито се тормози с въпросите за придобиване на жилище, превозно средство, вила, земя, покъщнина, та дори и на книги, понеже всичко това ще
му се придаде даром, ако е работил за Словото и Делото. Това е пътят! Друг път няма.
Ако се организира съобщаването на паневритмията, тогава по-добре е да заминеш, понеже инак
брат му ще се огорчи; но за съобщаването на паневритмията трябва да имаш уверение от някой найблизък, че на 9 април ще се помолят за него в гората.
(Тук подробно се обяснява на "Х" как да постъпи, за да
смени работата си, в интерес на здравето.)
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В София е вече страшно опасно, търсете работа в околностите ú, само и само да се подобри
състоянието ви.
Въпрос от Н.: "Защо обичам толкова индийската
музика?" На този въпрос Елма ù отговаря доста по-нататък
в това осияние.
Отново Източникът обяснява на "Х" защо трябва да
смени работата си колкото се може по-скоро.

- Ако не бяхме в личен контакт, ако не беше от
новите Мои ученици, нямаше да поставиш на първо
място Словото, учението, Делото, и така щеше да
си останеш към ония, които съм оставил на самотек. Сега, с който се заема от послушните, непременно ще го водя по съкратени пътища, с конкретни
указания - и ще видите, че всичко се променя коренно.
Сърцето ти няма да сбърка лесно вече, не се страхувай!
За Ф. - за раждане на дете:

- Ф. трябва да се откаже от тая работа. Това
ще създаде тежка карма с рода на съпруга ú, с който
нещата не стоят добре. Съветвам я, по-скоро, да
вземе чуждо дете, понеже раждане означава страшно
кармично обвързване, в нейния случай. Има чудесни
деца, повече или по-малко станали жертва също на
родова карма, но при всички случаи ще е по-слаба от
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кармата на рода на архитекта. Не се касае за биологическата наследственост, а за първите дни, месеци
и години, прекарани в тази къща. Не се наемам да коментирам нещата, понеже са такива, които биха накарали всеки окултист да си замине незабавно оттам. Ф. е чудесна душа, с големи заложби, обаче не се
е освободила от мотива за материално подсигуряване. Ако помага някому, защо трябва да се обвързва
с мисълта, че се подсигурява? Това понякога е благородно, практично, понеже създава условия на някои
бедни хора да си починат от бурите и да приспят
силите на тежката външна съдба. Ако архитектът
има силно желание, тогава нека прати Ф. някъде сред
природата - в своя вила или под наем, без значение;
може и при познати, та детето да не поеме с първите 3 години вражеските сили, с които е пълен този
дом. Тя се е насадила на змийски яйца.
"Утрáм, сат, котроúн" - с тази формула тя ще
очисти себе си и детето, ако се реши да роди или да
вземе от кармата на архитектурата, която е потежка от всичко останало, та дори от военната.
Понеже никой не Ме е питал трябва ли да се проектират големи сгради, селища, къщи и пр. Архитект,
който е получил пари, награди, дипломи и пр. за урбанизация, слага душата си в катрана за много векове!
Всеки, който проектира жилище, отнемащо земя, слънце, въздух и притежаващо повече от един
етаж, се осъжда на мъчения стотици години след
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смъртта си! Това, че не знаят, не е пречка да узнаят,
след като си заминат...
Всеки квадрат, всеки прав ъгъл, всеки сантиметър застроена земя по вина на архитект, инженер, техник или строител се води на строг отчет и
виновните се поставят при най-тежки условия след
смъртта им, за да разберат с какво убиват човечеството! Та сега и на миньорското племе казвам: същото, па и по-лошо ви чака там, отвъд! Ако слушате
Моите съвети, никога повече няма да правите такива компромиси!
Божественото у Ф. се проявява с най-голяма
сила, само когато разчита единствено на ръцете си
и ума си. Нека се замисли с какво се натоварва, ако
води война срещу роднините и приятелите на мъжа
си.
Разкажи ú го със свои думи - като съвет на някакъв “медиум” или “ясновидец”, без крайностите на
обясненията за архитектурата. Ако силите на ума и
духа ú стигнат, за да проумее всичко това, би трябвало да напусне тази къща. С това ще помогне и на
мъжа си, понеже тя стана причина и неговата карма
да се изостри до максимум. Абсолютно категорично
слагам запрет на посещенията на тази къща от Мои
хора!
Валидно е за всички!
- А за Б.?
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- Не, тук не става дума за непосещаване на
домове на строители, а специално за тази къща.
Питали ли са Ме, в какъв радиус е позволено да
се строи дом. Ако погледнете небето, слънцата, та
и планетите, на какви разстояния са? А вие? Това го
няма никъде, даже и в пъкъла! Това съм го допуснал
обаче, с цел по-скоро да се израждат и прераждат поколенията - няма по-ефективен начин, - та да платят за по-страшното престъпление - месоядството. Ако си живеехте на прилични разстояния в едноетажни домове всред природата, щяхте да живеете много по-дълго, да сте много по-здрави. А това,
при вашия егоизъм и вампиризъм, щеше да продължи
кармичното последствие с хиляди години. Така че, от
немай-къде търпя палачите, наречени градостроители.
Отново за Йордан:

- Физическото тяло на брата няма повече никаква връзка с етерното, освен с остатъчни токове те ще се отрежат скоро.
Зададен въпрос за съдовете.

- Съд не препоръчвам въобще никакъв, ако се
касае за съвършеното здраве - дори и глинен. Но щом
не можете без готвене, препоръчвам глината, пръстените съдове; после иде порцеланът, после нечуп-
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ливото стъкло, но пластмасите изхвърлете. Бакърът е по-опасен от алуминия.
Злато, сребро, платина - това препоръчвам
само от металите. Прибори - най-вече дървени, разбира се, и пред среброто, ако то е добито с човешка
пот и жертви. Прибори, столове, маси, печки - всичко
това липсва в ангелския свят. С тези проблеми повече не Ме занимавайте, понеже причинявате големи
смехове в невидимия свят...
За Н.:

Ти не си само от Египет, но и Пенджабия. Пенджабия беше предишната родина на Н., от където
носи всичко най-хубаво, но и пълното пренебрежение
към външните неща. "Ноко", "Ноко", "Ноко" - с това
име те назоваваха приятелите, понеже беше момче,
а не живя дълго, преследван от комари, треска и миязмите на индийското суеверие. Обаче Учителят те
забеляза още когато беше малък, понеже следваше
по петите трупите и певците, а също и всеки факир
или йога, посещаващ селото ти. Понеже си минало
величие - не само в Египет, но също на север, - трябваше да ти посмачкам фасона, което продължавам и
сега. Още не съм постигнал Своето Си, понеже слабостта ти не скрива ноктите на самолюбието, които все още разпускаш понякога. Сожалявам, че ти
го казвам, обаче на братята и сестрите си от света
ти все още гледаш отвисоко и се криеш от тях, по-

2242
Необятното говори – книга 8

неже си носена дълго в носилки със завеса и се кри по
пещери и пирамиди. Ако те ценя и обичам повече от
мнозина, то е поради чуткостта на сърцето ти, което Ме търси от векове и умее да Ме разпознава.
Понеже си винаги първа между милиони, които се
стремят към Учителя, полагам балсам в тежките
ти рани, пренебрегвам презрението ти към собственото физическо съществуване - и приемам твоята
молитва с радост!
Та от там обичаш толкова много индийската
музика и … катунарските обичаи...
За Манóхър - един индиец:

- Товàри се и той повече, отколкото трябва, с
роли, които не му подхождат. Свири на народен инструмент и пее.
Санясú не обичат по-голямата част от народната музика на Индия - така, както вас ви дразни попосредствената българска народна музика. Съдържанието на песните не винаги буди високи центрове,
но живостта и основните им ладове правят вътрешна връзка с най-прекрасни полета във висшите
светове. Аз обаче препоръчвам по-рядко слушане на
подобна музика, тъй като съществуват такива
песни, които отговарят на обърнатите надолу с
главата асани. Само велики славянски посветени могат да преценят с кои индийски песни, танци, упражнения, системи и пр. е безопасно да общувате. Раз-
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читайте на вътрешния си глас и следете с кое от
техните неща се зареждате и с кое се изпразвате.
В индийската музика - също козерожка като
българската и кавказката - може да се постигнат
дълбочини неимоверни. Трябва обаче да се разграничават мантрите на Бялата и Черната ложа, както и
маниерът на последната да повтаря един мотив до
самохипноза. Повтарянето на мотив с мелодия само
до терца, кварта или на квинта срива високите храмове на молитвата и служенето, създавайки тóков
свърдел с опустошително дълбоко проникване в мозъка. Горните светове се отличават с музика с голям тонов диапазон, с голямо разнообразие на темите, а народната традиция в козерожките страни е
от тъмната власт на тези, които си стремят да
внушават стереотипи. Целта им е да ви накарат да
си повтаряте продължително тема с малък тóнов
диапазон, със свределно въздействие над психиката
ви.
Това обаче е сложна тема - само за музикантиокултисти, с която ще ви занимая по-подробно, при
желание.
Специално обръщам внимание на индийското
женско пеене във високите октави. Това е подарък
от Мировата Душа, която поддържа с този маниер
на пеене токовете на Абсолютната Женственост.
Велико е предназначението на този вид женско пеене! В него се заслушва Сам Бог, тъй като цялото
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Битие се гради само върху нежността, слабостта,
Абсолютната Женственост. Спадне ли един женски
глас в ниските октави, с редки изключения, това е
белег за погубване на душата и на природното тайнство "любов-слабост". Такива започват да се борят
като мъжете с вятърни мелници, а Индия няма този
западен порок.
Лека вечер!

Съвременната индийска певица Махоганя
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7. IV.122(1986)г.
София - Изгрев

БОГ СЪЗДАВА СВЕТА ЧРЕЗ ПОЕЗИЯ
ЖЛО / Тойонус, НИ, ЙИ

Вариация по Bernard Xolotl - Маитрея

(Зададен е въпрос за Новия текст на паневритмията)

Формите, които създава Новият текст на
паневритмията, са силни и чисти. Принципно, той
дълбоко отговаря на музиката, идеите, движенията,
числата на построението ú. Причината се крие в
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първенството на поезията над всички останали изразни средства. Музиката е Божествена, няма съмнение; и математиката е Божествена, но никой не
знае, че поезията е онова, в което те се сливат: Поезията съдържа музика и математика, но и още нещо
- силата на Словото. Бог създава света чрез поезия,
но тази поезия се превръща, на тотполето, в Музика, а на яснополето - в математика. Следователно, поезия извира от самия Бог! Янтарното поле,
за което съм ви споменавал, е кондензирана поезия,
която съдържа в себе си приказни музикални светове
и необозрими числови закони. Работата на Т. на тази
планета може напълно до се изчерпи и само със създаването на новия текст, обаче пред него има още
много подобни и още по-славни простори.

Bernard Xolotl - Буда

Пращам ти подобрение на материалните условия и, най-после, решаване на основното противоречие между сърцето и ума. Най-сетне, ти стигна за-
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ветния бряг на работата за Новото Човечество.
Това решава всички останали проблеми радикално.
Решимостта ти да Ме слушаш си казва думата няма предели нивата, която ти се дава за сеитба.
Множества утре ще проучват и прилагат методите, които ти разработваш, а осиянията ще преобърнат света на 180°.

Вариация по Bernard Xolotl - Космически семена

Сега, конкретно: до 9-и вечерта оставаш тук,
но никакво излизане преди това! Наистина, Н. прави
решителен поворот, с което силите на писменото
Слово започват да действат. Щастието не е в нищо
друго, освен в организирането на новия живот на
приятелство, братство, отмора от старата култура. Валидно остава същото за Е. До числото 9
трябва да се устои докрай. Тържественото изпращане на Моя ученик ще стане на 9-и подир обед, към 5
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часá - и след три чáса сте свободни. Трябва да приготвите, поне символично, трапеза за изпращане и
да поканите страдалеца на последна вечеря. Пуснете му паневритмията, изпейте текста, помолете
се с него - и му пожелайте Щастливо Плаване. Искам
през това време да горят свещи. Същото да направи
Н. там, в Етрополе - поне една свещ да запали там
от 5 до 8 часа, поне една чиния с жито да остави на
масата.
Тича се там, където работник получава дела си!
Разтичайте се и вие, та пригответе тази тържествена вечер така, сякаш се е родил младенец, а не за
смърт и жалост. Атмосферата ще претърпи сериозни промени в резултат на този ваш акт, тъй като,
със заминаването на брата, отвързвам Словото от
векове да се отприщи.
Царството Божие пристига - радвай се, доме
праведен!
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9. IV.122(1986)г.
София - Изгрев

ЛЮБОВ КЪМ СВЪРЗАН С БОГА
ОЧИСТВА МИГНОВЕНО!
ЖЛО / ЙИ, НИ, ТОЙОНУС

Кришна и Радха

Казвам: сега приятелството ви стана вечно!
След 15 години, още съвсем млад, руснакът
трябва да попадне в Моята Нова Школа.
Тогава сигурно ще се познаете, понеже ще се
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общува свободно. С какво ще го отличите? - С това,
че пръв ще се приближи до вас и ще ви подаде плод, а
това значи, че се отблагодарява за тазвечерното изпращане. Съвършеното му ухо запомнете - ухото не
се изменя във вековете, когато е стигнало такова
съвършенство.
Та свърши се - благодаря на своите послушни
деца, че се притекоха на помощ на един Мой ученик и
изпълниха всичко, както поисках.
Христос
А сега - пригответе се за нови подвизи. Сега вече ви очаква сладкото. На всички работите ще се наредят – с връх отгоре! Само Ме слушайте - и ще видите каква сила сме. Послушанието е сила, непреодолима от никого. На добър път, любими, сладки чада
Мои!
Утре - всеки по новите си задачи. Пътят ви ще
бъде постлан с розово ухание. Цапаното се изчиства начаса, когато любиш някого, свързан с Бога;
а не се ли очисти, значи нямаш още напълно безкористно отношение.
Някои от вас Ми помагат с неразположенията
си много повече, отколкото с молитви и песни. Та
радвайте се на всичко и не му мислете много. Хайде
със здраве - и с нов, бодър дух!
Сега - никакво притеснение за нищо, а М. Наистина да обърне повече внимание на себе си - преко
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сили се натовари, наистина, в този живот. Тръните
в плътта ú пак Аз ги забих, за да усмирява гордостта си. Като реши да се лекува по Мои методи,
ама с обещанието, че ще бъде напълно послушна,
тогава ще ù кажа как, понеже с вас, двете, не искам
да се приказва едно, а да се върши друго. Приеме ли, с
нея съм.
По останалите въпроси сега няма да говорим.
13. IV.122(1986)г.
София - Изгрев

МОНИЗЪМ, ДУАЛИЗЪМ
И ТРИАЛИЗЪМ

Богомилското учение няма онова Велико Разумно Начало, което искаше да прокара в него Боян.
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Както при всяко Мое идване, последователите излагат учението или го тълкуват превратно, както
стана и още с първите християни. Абсолютно не съм
съгласен с мнението, че дуализмът е основата на
богомилството! Бог никога, никога, никога не проповядва дуализъм! А приятелите на Учителя практикуват или само монизъм, или само троичност. Дуализмът има пъклен произход, понеже пъкълът противопоставя духа на материята, Бога - на природата,
религиозния човек - на света. Но съвсем друг е въпросът, че Аз не спрях тази тенденция преди хиляда
години, понеже българите трябваше да преминат
през тежки страдания, за да укрепят началото, наречено "единство на съзнанието".
Плът и тяло са съвършено различни неща.
(Прекъснато, по някакви причини)

Св. Гавриил Лесновски (богомилски водач)
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2.V.122(1986)г.
София - Изгрев

ПРЕСТОИ КРЪСТОНОСНО
ПРЕСЛЕДВАНЕ НА МОИТЕ!

Оправяйте положението! Предстои кръстоносно преследване на Моите. Храната ви трябва да
се тури на скришни места. Преди това, направете
нужното да подредите осиянията и се отдайте на
това, което обичате най-много, след първото. Цинизмът на негодното няма да пощади праведници и
светии, обаче веднага след това се очаква свободата, която съм ви обещал. Претърпете, носете
тежестта на крясъците и подлостите от страна на
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бясното стадо, потъпкващо всичко. Излезте, Христови приятели и невести, на последна бран с Исусовите убийци, като противопоставите на мръсното
им предателство своята диамантена вярност; и на
провала им, наречен насилие - своята несъкрушима
слабост и кротост.
Настъпва последният час, последната минута няма стотици или десетки години вече! Това е, което синовете и дъщерите Ми трябва да знаят за
предстоящите жалки и велики събития: последният
опит на сметта на битието да опозори и атрофира сърцата на човечеството - вярващите, невинни Мои деца. А през това време още не малко ще
се продадат, ще се поставят в услуга на мъртвите.
И така, предпазете се! На користта не предлагайте нищо - поне за месеците до края на годината и в началните месеци на следващата. Истината е, че наистина идва най-тежкия период за човечеството през следващите три години, които ще
направят последното Божествено пресяване. Мнозина няма да оцелеят, обаче Новият Свят, който
идва, е най-прелестният подарък на Бога Отца, приготвен за ония, които са смирени и верни. (Въпреки че
всичко това има грандиозен мистичен и космологичен смисъл,
то идва само една седмица след ядрената експлозия в Чернобил. Наистина, през тези три години бяха преследвани и пострадаха тежко от тъмните сили още немалко духовни хора,
зачестиха много арестите, претърсванията, изселванията и
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малтретирането на най-неудобните за властта от тия
среди в България и Съветския съюз. Някои бяха убити по заповед. Горните думи също са и поредната точна прогноза на
Елма за голямата политическа промяна в Източна Европа
през 1989 г. и относителната свобода след това - б.п.)

Повтарям: не оставяйте млякото открито,
но това не значи да не работите. Пратете преписи
от осиянията на много места, да се съхранят сигурно. И - смело напред, нито крачка назад! Назад остава пропаст, пръстта се рони под петите ви. С
тези, които се обърнат, е свършено. Ставайте и носете ношата си през всички приятности и неприятности весело, непоколебимо и твърдо (Елма понякога
употребява старобългарски и руски думи: в случая "ноша" "товар" . Според някои източници, тя е от грузински произход;
според други означава "медът на поезията, откраднат от
Одùн" - б.п.).

Няма по-прекрасни времена от сегашните! Понеже онзи, който се е държал достойно по време на
грабежи и престъпления, има пряка връзка с Мен и
няма да му се случи нищо лошо - не се и съмнявайте.
Ако преиначи някой думите Ми, този път ще бъда
безпощаден.
Много привети от всички Мои приятели, които
се намират в обсáдното пространство около земята, около слънчевата система, с пръхтящи от
Божествен гняв коне и колесници на Правдата Божия!
Не след дълго имената на ония, които ще паднат в
първите боеве на поста си, ще бъдат записани в не-
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съмнен славен ред в паметните книги на Кралството
Божие!
Затегнете колани, наденете шлемовете, насочете оръжие. Падащите отвъд няма да имат чет,
понеже Новият, най-Новият Завет вече напълни
пространството с Истина. Вникнете и разумейте,
празни, разбити съсъди: вашето царство предаде се!
Прие се вече ключът от Главната Порта, капитулацията е оформена, предишните обитатели на тия
широти си отидоха, поставяйки своите носачи и телохранители в положение на пълна капитулация.
Предстоящата битка не е нужна на никого, освен на
театъра, който се разиграва в такива славни моменти с потресаващи картини, за да бъде запомнено
едно поражение и запечатана една победа в сърцата
на идните поколения.
Ако бримката стане по-голяма от чорапа, то
чорапът вече го няма... Така и черната ложа вече я
няма, на практика, при все че наивното ви съзнание
схваща бримката като съществуваща. Никога не съм
бил по-точен от сега, когато ви казвам, че предаването на властта отмина. Онова, което още се
крепи, не е никаква власт, а проказа, напредваща
като ариегард на ония, които си отиват. Не казвам
"отстъпваща", а "напредваща", понеже с отдалечаването на простосмъртните от този район, началото
на края прилича на напредване…
Солáр, Сонóм Сонамоúн!
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3.V.122(1986)г.
София - Изгрев

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ
ЧЕРНОБИЛСКАТА КАТАСТРОФА

Училищна стая в гр.Припят, на 30 километра от Чернобил

Припя̀т (на украински При́п'ять) е изоставен град в Северна Украйна, близо до границата с Беларус. Това е градът,
най-близко разположен до Чернобилската атомна електроцентрала, мястото на най-тежкия инцидент с атомен реактор в
историята. Построен е в началото на 1970-те за да обслужва
електроцентралата и насе-ле-нието му достига 50 000 души.
След Чернобилската авария през 1986, целият град е евакуиран.
Днес градът наподобява музей на последните години на
Съвет-ската епоха. С напълно изоставени жилищни блокове,
включително четири, които никога не са използвани, плувни басейни и болници, в които всичко е непокътнато - от вестници до
детски играчки и дрехи. Припят и околните райони няма да бъдат пригодни за обитаване от хора през следващите няколко
века. Според учените, ще са нужни 900 години за достатъчното
разпадане на най-опасните радиоактивни еле-менти.
Градът е достъпен и относително безопасен по пътищата,
макар и при придвижване с дозиметър. Вратите на всички сгради
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са отворени, за да се намали рискът за посетителите, но много
от тях са акумулирали твърде много радиоактивни материали,
за да могат да се посещават безопасно. Танкове, хеликоптери и
транспортни машини на Червената армия са изоставени поради
високите нива на радиация в тях. Съоръженията са оставени на
открито и хората се надяват, че все пак дъждовете са отмили
радиацията по тях, но това не е сигурно. Вандали крадат желязо
и радиоактивни материали и ги продават на черния пазар. Някои
хора дори и не подозират, че си строят жилища от радиоактивни
материали. В Припят още живеят възрастни хора.

Ето какво казва Елма за тази трагедия:

Ядреното нещастие, това го казах, е наказание
на Небето за това, което се върши срещу народите
и свободата, а също и практическо приключване на
стари сметки на Европа; мост към празника, който
очаква планетата, в резултат на тези престъпления. Тоест, престъпленията ще възбудят световното обществено мнение и силите на правдата да
изменят света към по-добро.
Много печални са сегашните поражения, и последствията няма да закъснеят. Лошото е това, че
няма, практически, нищо незасегнато в растителния
и животинския свят в Европа. Пиенето на вода от
открити водоеми, т.е. на чешмяна вода, става фатално, но и много извори са с повишен фон на радиоактивност. Предпочитайте, все пак, изворна вода и
такива сокове и течности, които са били на скрити
места по време на експлозията. Този път, по принуда, ви ориентирам към бутилкова минерална вода,
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ябълков сок и пр., поне още 15-20 дни.
Край на авторитета на ония, които и без това
го губят вече по всички линии! Край на шепата подлеци, прикриващи се зад други идеологии и националности! Ако правителствата сега се обединят против тях, Едемът ще се приближи. Подписът и печатът, които положих още в началото на годината, не
са за зло, а за добро, въпреки че се използва кармичен
метод. При това, Халеевата комета носи още уроци
- това е само първият по-сериозен. Ако правителствата и съюзниците не се обединят срещу пъкъла,
нямате работа повече на тази планета.
Носителите на Новото ще бъдат още малко на
спокойствие, после и за тях ще има проблеми, последни изпити - и накрая радостта ще се възцари.
Имам предвид Любовта, понеже само тя носи радост,
а който не отстъпва, няма любов и, следователно,
няма радост.
Пратете утре, всеки в себе си, най-светли
мисли към пострадалите и особено към ония, които
си заминаха. Праната се намалява стократно и хилядократно при радиоактивност. Имайте това пред
вид, та молете се по-усърдно - и кронозомните сили
няма да съумеят да завладеят земята окончателно,
а ще започне паническо отстъпление. Ако сте търпеливи, ще дочакате този велик час.
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3.V.122(1986)г.
София - Изгрев

ПРИВЕЖДАНЕ НА СЪЗНАНИЯ
ЖЛО / Георги Радев (12.IX.1900 – 22.VII.1940)
(Орúус)

Радев сега се казва Орúус. Трябва предварителна
подготовка, не може изведнъж. Ако се качите пак нависоко, преди това се подгответе по всички правила,
намерете скришно, божествено място и по предварително уговорен час и минута с Мене, тогава връзката ще бъде възможна. Съвсем не е лесно привеждането на съзнания от едно време в друго време. Работата на Ориус не е бърза, чàкал е толкова години,
ще почака още малко. Сега нямате нито време, нито
условията са изпълнени, нито хижата ви се отрази
добре.
А сега слизайте по-бързо! Само една спирка от
половин час направете - ще ви бъде приятна, прекалено приятна...
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3.V.122(1986)г.
София - Изгрев

НА ПЪРВО МЯСТО - ЦЯЛОТО
ЖЛО / Й. и Р.

За Д. пиши само това: "Боят ти се пада!" -понеже миналото ú не е трансформирано напълно.
Трябва да се отучи да живее само на едно място, но
да си почива при приятели след подобни неприятности. Необходимо е да се включи активно в работата по осиянията. Ядът на Небето по отношение
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на подобните на нея се излива по този начин, понеже
не поставят на първо място работата за Бога и
Братството, а се прикриват (съвсем "невинно" или
преднамерено) зад родителския, семейния или обществения дълг.
Няма такава сила, която може да ви попречи да
си намерите време и място за изпълнение на Бо-жията работа! Само след тези часове в денонощието и
дни от седмицата имате право да се грижите за
близките си, а когато става дума за работа на Нивата Божия, думичките "не мога" не се признават.
Ако обществото ви поиска да свършите някакво образование, за него можете; а когато Бог има нужда
да се научи нещо много по-просто или извърши, не
можете…
Пък Аз ви казвам, че само Божиите синове са
ония, които пращат по живо - по здраво всичко възможно и се заемат само с невъзможното! Ако няма
някой (пишеща) машина - ще купи; ако не може да купи ще намери от някого; ако не може да намери - ще си
направи; после, може да се научи да пише с различни
шрифтове, да подвързва или преписва с красив почерк - има стотици начини за работа върху Словото;
може да се диктува на някой, който пише. А простите, невежите, немарливите предпочитат някой
друг да прави всичко това. Този друг обаче и ще се
ползва.
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Не карам никого да прави нищо насила. Работата
ви за Словото, ако не е свещена наслада, по-добре
станете говедари...
Силата на Й. (Д.) се изпита, търпението се изпита. Не че всичко е свършило, но лошото ще намалява прогресивно, с времето и усилията, които тя
започне да отделя за Словото Божие. Разрешавам;
не - повелявам да отсъства от къщи, ако там няма
условия, но да си изпълнява обещаното за Делото
Божие! Аз ще съдействам! Първата пратка да очаква
през последната седмица на май. После тя няма вече
да има проблеми, ако послуша каквото ú казвам. Ако
обаче се прибира постоянно в къщи, не отговарям.
Дерзай, напред, а Р. не оплаквай - много си е наред момчето. Обаче миналото ви наистина носи
тежки пóлици. Та ако има нещо не в ред, то е от прекаленото ти чувство за дълг и прекалената свързаност с него. Нека е и любов, но любовта иска не
само присъствие, а и отсъствие. Та ако ще и светът да се провали! Наказанието трябва да се изтърпи, ама това не значи да не си дава човек и почивки, когато това му е възможно.
(Питано е за гласовете, които говорят на Румен)

- Други са - не съм Аз. Обаче и там има верни
неща - с тази разлика, че когато Моят Дух говори,
праведните се успокояват и благуват, а неправедните плащат. При другите духове не всякога е така -
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праведните често си изпатват, а неправедните получават подкрепа в неправдата си... Не може Аз да
говоря чрез някого и той да извършва насилие - такъв случай няма. Но Аз често оставям ония, които не
се Ме поставили на първо място в живота си, в ръцете на ремонтните служби, за да видят какво е при
по-силни лични чувства, родови чувства, обществени
чувства и пр.
17.V.122(1986)г.
София - Изгрев

НОСОРОЗИ И ПЕПЕРУДИ

Gervasio Gallardo - "Носорожка любов"

Инструкциите никога няма да приемате със
100%-ова сигурност, освен ако съм гарантирал абсо-
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лютно, че има пълно покритие. Свободната воля изменя нещата. Ако съм казал, че някое място е определено за братство, то това е валидно само при условие, че притежаването му може да се постигне
само по божествен път.
И сега казвам: определено е този дом да бъде
за братска работа и братски живот, дори и ако не
успеете да го купите.
Който и да отиде там, светски хора дори, неизбежно е да получат този дар. Но ако бъде продаден
на посредствени хора, нямащи добро сърце или високи идеали, проследете, ако можете, как в няколко
месеца само ще се махнат от там, понеже Аз ще
направя живота им там непоносим.
Н. е напълно права, че иска свято да спази желанието на брата и ревностно да изпълни това, което сам Аз казах. Ето защо настоявам да направи
невъзможното дори, но да бъде купено това място.
Ако трябва - и с цената на получаване на по-малко
жилище. Ама няма да се стигне до там, понеже след
15 или 20 дни пари ще се намерят. Сериозно го казвам, не се плашú от нищо. Какъв Бог съм, ако не покривам думите Си с дела? От вас се иска само да
поставите въпроса пред няколко предприемчиви
млади хора от Братството. Понеже много държа на
този имот, Аз лично ще ги вдъхновя да спасят положението. Но побързай, понеже няма много време. Аз
казах!
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Има такъв вариант: най-близък приятел от
Братството да предплати наем за няколко години
или да купи стая от апартамента на Н., като същевременно ще може да ползва и стая в къщата.
Всеки от най-преданите приятели би приел този чудесен вариант. Ако направите нещо подобно или вземете пари в заем от такъв човек, все по-добре ще е,
отколкото ако се откаже Н. И тогава няма да се
съмнявате повече в Моите думи, само че те ще излязат верни, единствено ако през следващите дни, наймного до петък, Н. остави всичко друго настрана и
отиде да намери нужните братя. Най-последен е вариантът с апартамента. Практически, животът в
София става все по-лош, все по-несигурен, така че,
ако съм говорил за братски апартамент, Аз никога
не съм казвал, че не трябва да се търси по-чистото,
по-доброто. Така стоят нещата. Можеш ли, правú
замяна за подобен или по-малък апартамент, а нещата с онази къща предпочитам да се уредят чрез
приятели от Братството. Лотарията на Бога винаги печели! В това ще се уверите и този път.
Отговор на незаписан въпрос:

- За писмото - от чиста дребна злоба, а не е
властта, поради твоята немарливост към материалните работи.
- За С.:
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За тях, когато сте по-малко преуморени, ще
говоря специално, понеже не е малко.
- За П.? За М.?:

За това не мисли - М. си е М., той знае какво
прави.
Носорогът оправя фòрмата, а пеперудата лети
от цвят на цвят. Ако вие сте носорози, принципът
ви ще е безпокойството за дом, място, притежание,
база. Пеперудата има само едно богатство: там, където може да свие крилца и да преспи, а във всичкото
останало време - да носи мечтите си над поляни,
гори и пространства. Ако съм казал, че някое място
е определено за братско, никой не може да оспорва
вече Моето решение - от вас се иска само да направите нужното за пред света. Но ако подобен проблем
размъти ума ви и посегне на душевния ви мир, то
вече към носорозите спадате.
Никой никога не знае кога ще си замине от този
боклук, на който сте се закрепили. Бръмбарът - на
онова миризливо нещо, на което се е закрепил - му
казва "дом" и се храни от него... Аз само за ваше успокоение наричам това миризливо нещо "братска
обител", понеже нямате друг изход… Ала имам,
слава Богу, и пеперуди, пчелички, птичета, на които
им е все едно на каква клонка ще преспят и въобще
ще има ли клонка; понеже и църквата твърде много
се грижи за разширяване и запазване на своите
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имоти, а Христос не ходи по такива места.
Братски дом е сърцето, не пространство от
няколко квадратни метра! Братски дом е планината!
Братски дом е всеки приятелски дом, където те посрещат братски. Има ли човек братството в душата
си, то братската работа ще я върши навсякъде където го поканят, а във вашите собствени домове
вие обикновено сте роби - ако не на близките, то на
съседите.
Това не отменя печатите, с които съм отбелязал някои домове да бъдат крепости на Братството,
но само при условие, че никакви материални и човешки проблеми не пречат на душата ви, там да работите и да живеете братски. Ако не може да се получи това, искам да зная каква е причината. Причината никога не може да бъде външна.
Казвал съм ви множество пъти: каквото е вашето отношение към Бога, такова ще е на околните към вас. Това е предметно учение: ако някой
се държи зле с вас, то вие непременно сте се държали зле с някой друг. И получавате тази скръб, която сте причинили на другия - не сте още напълно
нежни, не сте още напълно безкористни. Не сте още
напълно лишени от страх. Не сте още предани първо
на Бога, а после на ближния. Тогава не очаквайте да
ви вървят нещата гладко, ако ще и да имате товари
от злато и дворци на разположение.
Напротив, онзи който поставя Бога на първо

2269
Необятното говори – книга 8

място, а ближния - ако остане време или по определено от него време, може външно да живее в деветия
кръг на ада, а вътрешно да се чувства напълно щастлив - и дори дяволите около него да го обичат и да
го слушат.
Питам ви: направихте ли нещо досега, нещо за
Бога, за Божието Дело, но така, както се прави от
професионалист? Или грижите се първо за светски и
домашни работи, за близките си, пък Божието - ако
падне някоя свободна минута, да понаправите нещо с
трепереща от умора ръка?...
Чудни сте вие! Не опитахте ли, най-после, че
щом се грижите за Божието, Бог се грижи за вашето? По обратния път никой никога не е успял.
Само че "Не мога" в Божественото не съществува.
Не сте ли чували, например, словосъчетанието "захапка на булдог"? Светските хора много по-добре
владеят това изкуство и затова имат постижения каквито и да са, това са постижения. Това се иска и в
работата за Бога - като захапеш нещо, да го държиш
здраво, та не само да не го изпуснеш, но и да го
свършиш докрай - без прекъсване, понякога без да
можеш да ядеш, та дори и да спиш. Гениите това
правят - напълно се отдават на нещо и не го оставят, без да стане шедьовър. А колко по-горе стои
ученикът от гения!
Не забравяйте Моята максима: Любете Бога,
работете за Неговото Царство, а всичко останало
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ще ви се придаде.
Утре станете не по-късно от 7 и сами решете
къде ще идете, обаче освободете вилата на Д. Слаба
ще е радиацията където и да отидете, понеже Аз ще
взема мерки за това и понеже браня интересите на
всички. Пък повече и не разчитайте на тази вила, освен ако той специално ви покани някога сам.
Какво да се прави, такава е съдбата на всички,
родени от Бога - няма къде глава да подслонят. Неродените от Бога много лесно си подсигуряват покрив, а родените от Бога и когато го имат, го подаряват - и пак остават без него.
Празно е в душите на едните и пълно с радост
и сила - в душите на последните. Син Божий никога
не се безпокои за квартира, понеже навсякъде се чувства добре: и зиме на студа и снега да остане, той
благодари на Отца си, че никой не го е приел и вече
има условия да се прибере в Царството Му.
Зная, не са материални, а предимно принципни
специално вашите проблеми с къщи и жилища, понеже на вас ви трябва убежище, на което да разчитате, само за да можете да се посветите на правилния Божествен живот.
Дерзайте! - Получили сте, пак ще получите.
Но яви ли се и най-малкото безпокойство –
работата не върви на добро. Правете каквото е нуж-
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но, но в същото време душата ви да се занимава с
въпроси от вечно естество - иначе един цял живот
ще отиде напразно, в блъскане за придобивки.
Мир, Мир, Мир, Мир, Мир ви желая!
Радостта ще надене мантията на мира!

Gervasio Gallardo – Живот в рая
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19.V.122(1986)г.
х. Гургулица над с.Костенец, Рила планина

ЗА НАВЛЕКА НА ХИЖА "ГУРГУЛИЦА"

Сергей Рукавишников - "Златните"...

Това е един много типичен и трагикомичен случай, за
който са нужни няколко предварителни думи. Отива един
духовен приятел с две приятелки на Рила и вървят по шосето
към хижа "Гургулица" - над с.Костенец. Приятелките са
поразголени, за да се радват на слънцето. Минава един човек
с кола и забива спирачки - кани ги да се качат и те ведро се
съгласяват... После го канят на трапезата (той изважда
месища и пиене); а после любезно го допускат и там, където
са решили да се излегнат да се пекат, с още по-оскъдни
дрехи... На него лигите му текат с всичка сила и зъбите му
тракат - съблича се и той и ляга, като почва да се притиска
ту до едната, ту до другата духовна приятелка. Паднало му е
на човека, пък и тримата са толкова любезни! Само че коя да
бъде?... И водещият групата, вместо поне тука да се намеси,
се отзовава на знака на нещастния мераклия да идат
двамата малко по-настрани да си поприказват... Оня честно
пита: "Ти кажи, ако нещо не е наред, да се махам... Ама поне
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едната не е ли свободна?" - Българският Швейк доверително
и щедро му отговаря: "И двете са свободни, аз нямам
претенции. Която си харесаш - твоя си работа..."
И така нататък... Е, в един момент групата се окопитва и с хиляди извинения, типично по християнски, си тръгва
скоропостижно надолу; но не ù е лесно нито на нея, нито на
горкия, измамен човечец... На връщане вече не рачват да се
качат на колата му...
Ето как Елма коментира събитието, още на слизане:

- Искам да ви попитам нещо, защото може пък и
нещо да не сте Ме разбрали добре... До колко часà
сутринта ви казах да сте тръгнали?... Просто
днешният урок беше урок в миниатюр - какво става в
живота на ученика, когато не слуша Бога. Понеже
вие се отървахте с един ден, но ако сте толкова любезни, в друг случай няма да се отървете и в едно
прераждане...
Прекрасно издържахте изпита си по толерантност! Поздравявам ви, но друг път помнете урока.
А що се отнася до сочувствието и милостта ви, те
са изпитани. И все пак нашето е Школа; нещо повече
от Школа - трябва и да можете да се предпазвате
от случайни приятелства и познанства.
Нека направим анализ днес - пункт по пункт.
Приехте да се качите на колата му - това е първото
опущение. Проведохте много демократичен разговор
- начало на второто. Самú го поканихте на масичката да ви прави компания - третото. А после? После ... можете да продължите и самú... Понякога и
Аз се смея от сърце - и колкото днес съм ви се смял
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от сърце, рядко Ми се случва...
Аз ви преценявам със съвсем друг поглед, понеже виждам аурите на съществата. Та като вùдя
някои някъде да се разговарят с пиявици, въшки и
всякаква друга напаст, облечени в човешки тела, можете да си представите колко Ми се радват алохимите и херувимите, понеже и те са присмехулници,
ала от Мен по-голям присмехулник няма... Иначе как
ще съм ги създал?
Някой се ожени за пепелянка или кукумявка - и
цял живот разговаря с нея умно... Прави ú ихтибар отнася се с нея като с човешко същество, само защото има човешка форма...

Понякога и те не са виновни: в повечето случаи
не са виновни. Ала тогава кой трябва да преценява? Нали по-умният? Истината прави човека по-умен!
Ако сте по-близо до истината, отколкото до меко-
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шавостта - понеже мекошавост и милост са напълно
различни неща, - то при всеки случай в живота си ще
поставяте нещата ясно пред другия. Така и той ще
направи своя избор, и вие ще бъдете свободни.
Има хора-пропасти, ронлив бряг. Стъпиш ли
там - свършено е с тебе. Та трябва да усещате
вече. Има души, с които трябва да бъдете много любезни, интимни. Това е единственият път за тях да
влязат в Братството. На другите също им се иска
да помиришат красотата или да се нахвърлят върху
кошера с голи ръце, ала не знаят, че там има отровни жила. Ако вие не можете да се пазите - Аз пазя.

Та допýснете ли нищо не подозиращ човек поблизо, отколкото е необходимо, той може да си из-
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пати - понякога по-малко, понякога страшно, понеже
Аз не мога да оставя Своите Си отново да правят
житейски провали или да си губят времето с прохождащи или с пеленачета.
Първото нещо е послушанието; а когато не сте
във връзка с Мен - първото нещо е Истината. Понеже, кажете ли някому: "Не, ние сме дошли, за да ходим пеш, а не с кола"; после кажете ли му: "Не, ние
сме решили да бъдем само тримата, ще ни извините
- нали разбирате?..."
Кой може тогава да продължава?
А сега тръгвайте, защото нямате много време.

19.V.122(1986)г.
София - Изгрев

ПСИХИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ЗА
МИКОЗИТЕ
Причините за гъбичките не са физически, а астрални. Опасното не иде никога отвън, а винаги иде
отвътре. Осъзнатото Аз наричам "предно", а неосъзнатото - "задно". Ако "задното" прелива винаги над
"предното", тогава или се пропуква нервната система, или се пропуква кожата. Осъзнатото прави човека целенасочен и пречи на неосъзнатото да обърква
пътя му. "Предното" означава надделяване на човека
над животното. Ето защо, ако някой пропуска "пред-
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ното", има опасност пред него да нахлуе "задното", а
бактериите, гъбичките, вампирите и пр. само това
чакат, за да проникнат.

На практика не става излекуване на мотива, когато се излекува органът - тази слабост на медицината се нарича нейна "сила" от хората, а Аз правя
всичко, за да не могат те да надделеят над болестите, понеже, ако ги оставя на самотек, те ще изядат и плячкосат целия космос.
"Ама нали Ти си създал човека?" - запитват найправилно атеистите, а и много вярващи - "Тогава как
може да си създал плячкаджии, по образ и подобие
Свое?" - Това, че наричам "хора" плячкаджиите, съв-
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сем не означава, че те именно са Моите творения. "Ама тогава защо си допуснал някой друг да създава
плячкаджии?" - Понеже решавах правилно уравнението на Битието: ако нещо може да бъде плячкосано,
то трябва да бъде плячкосано.
Аз празно пространство не търпя, освен в един
особен свят. А за Мен празно пространство е всяко
нещо, което не се съобразява с Волята Божия, т.е.с
Любовта. Така и престъпленията, болестите, смъртта, нещастията, се нахвърлят само върху онова,
което отхвърля любовта. Може да потърсите някакво изключение - няма!
А що се отнася специално до микозите, те ядат
калпавата преданост. Ако имате по ръцете гъбички, това значи, че предаността ви е калпава: предаността ви към работата - ако е засегната дясната
ръка; в общуването - ако е засегната лявата ръка.
Ако са засегнати краката, предаността ви по линия
на доброто е калпава: съответно, калпава преданост към служенето (десен крак) и калпава преданост към саможертвата (ляв крак).
Служенето се отличава с истинско самоотдаване на онова, на което служиш, а не с постоянни
кандилкания и раздвоения. Ако служиш някому, независимо на кого - на Бога или на ближния, или на народа си, - ти трябва да си предан неотклонно, без да
позволяваш обстоятелства, хора и настроения да
те отклоняват от служенето. Постигнеш ли това,
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гъбите няма вече да има какво да ядат - престава
притокът на калпава преданост.
И по физически път можете да ги премахнете.
Това става, но носите отговорност, понеже тогава
етерните тела на природните ревизори, наречени
"болестотворни агенти", започват да ядат същите
органи на етерното ви тяло, а понякога се прехвърлят в друг орган, ако причината е в мозъка.
Исках още при първите думи да ви кажа, че сега
няма да може да се разчита на осияние, понеже сте
виновни - позволявам си да кажа точната дума. Послушанието се провери тази сутрин - платихте си го
с лихвите. Утеших ви, че това е урок - и наистина
беше урок. Само че предметът на вашия разговор Ме
накара да забравя строгостта Си и да проявя милост, тъй като микозите имат пряко отношение
към пропускането на вредителя във вашата аура, а
толкова подходящ ден беше по план да започнете с
освобождаването на брата, наречен на земята "Георги Радев"! Ясно е, че сега се провали началото на
светлото освобождение, но следващия път внимавайте - трябва да се ориентирате на същото място, но по-нагоре. Ще разберете точно къде.
- Тримата - или може и други?
.- Това ще решим допълнително. А сега си почи-

нете и правете каквото искате - до времето на фил-
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ма. Повече информация тази вечер няма да има.
25.V.122(1986)г.
София - Изгрев

ПРОТАКАНЕТО НА БОЖИЯТА
РАБОТА

- Да ú дам ли да пише "Спомените"? (Зададен въпрос за
сестрата на "Z"):

- Тя си върви по пътя, не се тревожú. Не, може,
но нещо друго - те трябва да се напишат бързо и
качествено. Системата на живот на Моите ученици
предполага работа за Бога поне по 8 часа на
денонощие без прекъсване, но вие си намирате други
закачалки. То се вижда, че кой колкото може - Аз
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давам

пълна

свобода,

според

проблемите

и

възможностите на всеки. Осем часа е за пенсионери
и безработни, за останалите - колкото може.
- Има ли завещание?

- Трябва да се примириш - няма.
- За П.?

- Ако желае да преписва - първо Спомените ú
дайте; и осияния, но с риск да проговори на други. Тя
много говори - права си. Фактически, не трябва...
- А Д.? - И тя много говори...

- Не, Д. може да бъде дискретна, ако се
предупреди.
- За Л.?

- Трябва да правите добро, но без да давате
информации.
- За зъбите?

- Намери друг – длъжни са да помогнат.
- Прилошава ни...

- Такава е от атмосферата, търпете.
Зададен е въпрос, дали може да ядем плодове - заради
радиацията преди известно време.
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-

Ако

миете

по-старателно

черешите

и

другите плодове - да; но ягодите са още опасни, ако
не са парникови. След 3-4 седмици храните ще се
пречистят. Предпочитайте лимони. Атмосферата
се пречиства, но бавно.
Протакането на Божията работа става при вас
основна причина за лишаване от енергия и здраве.
- За Б.?

- Това е дълга история, може да ви кажа за него
и рода му, но това е дълга история, сега е
неуместно.
Нужно е по-интензивно да задавате въпросите,
иначе Ми губите времето.
- За Д. - да се ожени ли за…?

- Ако много иска - първо пробен брак. Ако
потръгне, може и да се оженят, но тогава с Мен Д.
ще

прекъсне

работата

-

понеже

любовта

е

божествена, а бракът - човешка работа. Тя трябва
първо да го изпита по какъв начин живее, за какво
живее, има ли идеал, би ли служил на Делото. Ако е за
повече сигурност - в света такава няма и никога не е
имало.
Зададен е въпрос от Z. - да се отиде ли в провинцията.

- Ако отидеш там за времето, определено за
Божията работа, е по-добре. Понеже няма нищо по-
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важно от написването на материалите, а после е
всичко друго. Само не ги оставяй нещата там в
събота и неделя. Ама нали съм ви дал и ум! Това друг
път - имайте мярка.
- За М.?

- Първо пусни тук Д. и А., за да решат въпроса
по най-добър начин. После можеш да пуснеш Д. в
къщата; и, ако иска, и А.
- За Д.?

- Ако попита Димитър отново - приеми, само че
да се регистрира.
- За Ю.?

- Ако Ю. те помоли - приеми и нея, пък после ще
видим. Те много няма да стоят тука, но това ще ти
помогне и с малко пари - не им предлагай точна сума
за наема, но само спомени, че ако някога имат
възможност, може да помогнат, понеже си без
работа.
- За сестрата на Z - да приеме ли някой?

- Ако някой може да претърпи начина ú на живот
и характера ú, да го прибере - също с уговорка да
помага финансово.
- За Т.?
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- Това е абсурд (въвеждането му в Новото). Ама вие
хич ли нямате преценка - представяте ли си Т. да
проповядва осиянията на външни хора?!...
Той е стар дух - има особена задача и преминава
специална школа, обаче сега не е дошъл редът да се
запознава с осиянията.
Друго: съседът, в който се съмняваш, е взел
парите от пощенската кутия. Може да кажеш на
милицията, но ще го озлобиш още повече - не само
да отваря. Когато Аз кажа, че апартаментът
трябва да се замени за къща, помощници да ускорят
решението ти ще се намерят. Тогава, именно, може
да дадеш урок на съседа, като предупредиш новите
собственици за това и те оставят кутията и
външния вид на вратата ти за 2-3 месеца в същия
вид - докато милицията се разпореди с него. Ако
предупредиш новите да се отнесат към милицията,
може да направят клопка на подлеците - и те да се
разпоредят с тях. Примерно, милицията може да
пусне в кутията ти нещо, посипано със специален
прах, и после да провери пръстите на обитателите
на блока с онзи апарат. И да пусне пари не е лошо,
понеже по този начин крадецът ще подлежи на
съдебно наказание. Това не е отмъщение, а правда;
но сторù това само чрез новите обитатели, ако се
решиш да изпълниш Волята Ми да намериш къща с
градина.
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31.V.122(1986)г.
София - Изгрев

Радиацията. Халеевата комета.
Изпълнение на прогнозата за април 1986г.
Прогноза за ноември 1989 г.
Прогнозите на ясновселената.
Ориàндра (Ю.П.)

Халеевата комета през 1986 г.
«Появата на Халеевата комета (1P/Halley) през 1986 г. бе
предшествано от твърде шумни коментари по медиите, доста
от които с неточна и дори противоречива информация! Естествено, тук-там се прокраднаха и предсказания за предстоящи
бедствия и дори за края на света! Всичко това като че ли внуши у мнозина очакването, че кометата ще бъде особено ярка и
величествена, в блясъка запомнен от предишното й появяване
през 1910 г. Тя обаче ни се представи в доста по-скромен вид,
като се виждаше най-добре за кратко - от началото на март до
края на първата седмица на април, появявайки се ниско на
югоизток в ранните часове преди изгрева. Тогава тя премина
през съзвездията Козирог, Стрелец и Скорпион, но наблюдение-
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то й бе допълнително затруднено от изтъняващия сърп на
Луната, който в началото на април също бе в тази част на небето! Така в крайна сметка недообмислените наблюдателни
програми на много кръжоци и отделни групи ентусиасти се
провалиха! Освен това, прекаленият шум по медиите като че
ли отегчи хората и когато настъпи кулминацията на явлението, мнозина вече се отнасяха с безразличие към него! Във втората половина на април Халеевата комета премина във вечерна видимост и все още можеше да се наблюдава с бинокъл, ниско на юг - югозапад, в съзвездие Хидра, до около средата на
май. Тя премина през перихелия си доста по-рано - на 9 февруари 1986 г.
Мнозина правят връзка между появите на Халеевата комета най-близо до Земята на всеки 76 години и ярки събития
по това време. Някои директно считат чернобилската трагедия за такова следствие.» (http://www.geocities.com/reeper4e/comets/doc.html)

Ето и думите на Елма:

- О, Аз ви простирам славна десница и пращам
мира с вас! Пазя ви от радиацията - повиши се пак, но вие сте под Моя лична закрила. Радиацията опустошава много поля и пространства, прави са повечето скептици, но вие сте опазени. Не се нахвърляйте
веднага на плодове и зеленчуци - продължава се срока
до средата на юни. Обаче екскурзии можете да започнете. Практически, нямате опасност, но новите дъждове повишиха радиационното въздействие. Праната пряко се унищожава от радиацията, това не го
знае всеки окултист.
Косенето започна още тази година - това е началото на прибирането на стотиците хиляди прес-
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тъпни и по-малко престъпни души, с божествено разпореждане отгоре. За това ви предупредих още в началото на годината. Кометата прибира заточени-ци
и пуска стари, научили своя урок, та ядрената експлозия в Русия е само първият симптом на още едно
тежко заболяване на човечеството, което кометата снема за през следващите три години. Казал съм
го това още в началото на 1984 година. Казвам: онова събитие, за което се ангажирах преди няколко месеца пред вас, с Моя подпис и печат, че ще стане
през април, има огромно значение! Има, понеже чрез
"кръвопускане" човечеството ще вземе най-после
най-важните си решения и след три години и половина очаквайте настъпването на истинското
разведряване и пролет на земята. Обаче още мнозина, мнозина ще си отидат. Словото ще бъде
прието на много места. Ще бъдете свидетели на
най-приятни събития, на свобода, която очаквате отдавна.
Ясновселената е решила: Новото трябва да победи старото! Ясновселената прогнозира с абсолютна точност и сроковете, които сега ви съобщавам,
но Тот винаги има последната дума. Тези срокове
обаче не могат повече да се отлагат, понеже инак
човечеството ще загине. Носителите на Божественото ще бъдат търсени навсякъде. Политиците ще
се обърнат към вас и ще поискат решение на светов-
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ните проблеми.
Не станаха ли всички неща така, както съм казал? Престанете да се съмнявате - няма по-съвършено прогнозиране от това на Моята Майка.
Пазете се от носачите, за да бъдете носители. Носачи са всички същества, които приемат система, обща за всички. И това е необходимо. А носителите ходят без раници. Който е носител на Новото, той не само учи и прилага даденото, но сам започва да дава.
Приемете сега новата капитолийска пророчица, живяла повече от мнозина и страдала като малцина. Поклонница бе на далечния изток; поклонница,
но не и обитателка. Поклонничеството остана у нея
от ония времена, когато придружаваше Александър
като римска патрицианка - тамошната "Касандра" по
онова време. Чистотата ú я предпазваше от военните нрави, а и самият Александър не позволяваше
да падне косъм от нея. С него тя проникна чак в Индия и се срещна с мъдреца Праман, който я посвети в
кабалата и основите на пророческото мостостроене. Пророчица не може да строи мостове, ако не е била в Индия. "Мост", на мистичен език, означава пророчеството да се изпълни, обаче не с кармични последици, а като благодат. Повечето пророци от старозаветните - Мойсеев тип - пророчестват за злини
и наказания от Небето, а мостостроителите имат
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канал за благодат. Моята Ориандра обичаше хората
още тогава с Христова, Кришнаитска любов. Моята
десница излекува мнозина чрез нея. Раните на македонци, римляни, елини, перси, египтяни - приятели и
врагове - почувстваха балсама на нейната Божествена красота и милост. Света Йоанна във Франция има
своите сестри, една от тях е Ориандра. Името ú означава "Слънчев Произход" - от самия Отец Ор, пратил Орфей на Земята и създал Оровата симфония
на Слънцето, която се проектира тук като Рила.
Ороидите са много слънчеви, меки, хармонични същества от ангелско коляно. Тиноидите са тяхната
полярност, разполагаща с познанието за черните
звезди, наречени от вас "черни дупки". Носителите
на ороиди и тиноиди в едно тяло нямат отношение
само към Слънцето, но преди всичко към Божественото Слънце, което седи зад вашето. На практика,
Великото Всемирно Братство съдържа в себе си и
уравновесява противоположните йерархии на черното и Бялото Братство. По онова време, по което се
разви драмата на Орфей и Родопа - понеже Родопа
страдá много по-тежко от Евридика, - Ориандра изпрати своя триоиден двойник с тялото на Родопа.
Ако се поспрете и помислите, бихте могли да
извикате всичките си познания, на които съм ви научил досега, и всичката си родилна радост, понеже
трябва да разрешите най-после многовековната за-
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дача. През прохода, в който Момата влезе в Аида,
трябваше да премине орфически пламък, който да
осияе небесната любима, но разминаването със земната любима този път да не стане.
Казвал съм ви, че ако Евридика и Родопа - тези
две велики космични жени - можеха да се понасят и да
не разкъсват Орфея на две части, той нямаше да бъде разкъсан тогава от вакханките. Такава вакханка
се яви и сега - пак в Момин проход. Ако Орфей не
беше успял днес да се обедини психически по най-светкавичен начин и - с риск да загуби и двете -

да

празнува обединението на двете в Рилската обител,
той неизбежно щеше да се върне сам в Момин проход
и да потърси прегръдките на онази, която бе сред
вакханките, разкъсали тялото и душата му някога.
Това, което ще стане между вас тримата, след
окончателната ликвидация на Змията отново тази
сутрин, предначертава пътя на Орфическата Школа
в източна Рила, която ще отворя всеки момент.
Представете си: този път не само богиня с божество бивш херувим ще празнуват обичта си към Орфея в сестринско, любовно съединение, но и вакханското царство ще бъде повикано също.
Орфей не бива да се страхува от дъщерите на
Бакхус, понеже той има да им плаща дан - соковете
на душите им не са толкова порочни, колкото си мисли. Посветеният от Óров клас се е излекувал окон-
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чателно от мора на личните чувства и проказата на
безсърдечието, с което приключва пренебрегването
и на сестрите си вакханки. Благодатта ще се излее
и над тях. Празникът ще бъде всеобщ!
Ина има причинно тяло много развито, въпреки
че е още толкова малка. Пренебрегнатото от някого
трябва да се роди с име, близко до това, което е пренебрегнал. Е. роди А., а Царицата на Нощта тогава
пренебрегна Нике, победата над себе си, затова трябваше да я роди. Родопа познаваше Орфей по-добре,
отколкото Евридика, но все пак го взе в плен. Така е тя самата не правеше тия щуротии, но предаваше
на вакханките своята неудовлетворена мисия, а те я
прилагаха както можеха. Тя покани Евридика да народи наставници за облагородяване и възвисяване на
нейните поданички и да се съгласи Орфей да бъде
баща не само на Евридикини деца. Орфей сам искаше
това. Онáр беше страстно влюбена в него, само че
сега няма да иска да му ражда деца. На нея празник
се пада, но страшно внимаване трябва - да не ú се
показват неща, за които не е готова, но да не ú се
отказват такива, за които е готова. Носи стръв, каквато малцина притежават, та ако не беше житото,
вашата среща днес не я виждах.
Ако трима са канара, четирима са вихър и буря!
Успее ли нейната стратегия - понеже именно стратегия е в момента, - Бог да ви е на помощ. Животът
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няма само сладко име - през бури и вихри пътуват яснините и върховете, но затова пък колко по-прекрасна е утринната гледка след това! Не се отказвайте
от опасности, конфликти, изпитания, приключения,
авантюри даже, ако са неизбежни, понеже послушанието има за резултат живот, а непослушанието – мъдрост. Не сте готови още за мъдрост чрез послушание, просто защото не сте послушни.
Сега, празнувайте Тройката, а Шестицата може да уравновеси Четворката.
Повече няма да се предава този път, а за Жорж
ще опитаме утре - не е никак лесно, понеже сега е
разсип. Обаче невъзможното за човека - дори за Сина
Божий - е възможно за Отца Му. Само наблюдавайте,
гледайте, слушайте и се учете.
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1.VI.122(1986)г.
София - Изгрев

ИЗПЪКВАНЕ НАВЪТРЕ
ЖЛО / М.В.

Прасатвично съзнание. Трон на стабилността.
Носител на скрижали. Стълб на верността. Учител
в миналото, Учител в бъдещето. Не Миров, разбира
се, но Учител. Той водеше посветените в Елада. Той
разработи основите на Евклидовата геометрия.
Утрои интереса към рамическото начало в духовния
път. Трудú се като мощен пратеник на Небето на
Христовата нива през много векове. Срещна се с Но-
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страдамус. Премина през розенкройцерските посвещения. Философ бе в бургундско свято братство.
Също се занимавá и с музика, обаче теоретично.
Болезненото у него иде от прекалено силното незачитане на колективното съзнание. При всички случаи, той отиваше някъде не за да се приравни, а за да
покаже лошото и изтъкне същественото, понеже
обикновено е безпогрешен. И сега е прав по много въпроси. Можете да се учите от него. Но начинът, по
който само процедира, има съществени недостатъци, понеже създава конфликти.
От Иордор има Праматерията на Носителите.
Праматерията на Носителите не е организирана
още в планети или звезди, но се състои от микроскопични

водородни

частици,

пречещи

на

оби-

кновените атоми да проникват в някои области на
вселената и наричани "облаци космически прах". Обаче това не се отъждествява с Морето от азове, понеже М. е от Праматерията на Носителите. Въглеродът на Морето от азове не е от кристални, но от
аморфни частици, което носи самия импулс на азовете да се проявят чрез кристализация на съз-нанието, т.е. чрез чувството за отделност по форма.
И Носителите на Праматерията са с ярко различимо
чувство за отделност, но те не се стремят към
кристализация, понеже са кристални по самото си
естество, а към съсредоточаване на светлината,
виделината, сознанието.

2295
Необятното говори – книга 8

При М. обаче този процес още не е изведен на просторно поле и той се измъчва да налага светлината,
виделината и ясното съзнание на души, които не са в
състояние да приемат неговите откровения.
Има какво да учи и той. Като не може да прокара
нещо чисто, нещо правдиво, той се запъва и започва
истинска война. Не че е лошо нещо войната, но са
важни методите и резултатите. А една война, при
която има жертви, не е война - от гледна точка на
Божественото.
Правдата, през която минава сега М., се отличава
с това, че той иска да я препоръча, да я изтъкне, да я
наложи. Мнозинството пророци са си оставали
пророци само затова. И апостолът не може никога
да стане мъдрец, нито приятел на небето или свободен небесен дух, нито съработник на Бога, ако държи
в съзнанието си масите - т.е. ония същества, които
не прилагат правилно методите на правдата,
истината, доброто.
Вътрешният конфликт произтича точно от
това: нуждата да се докаже на невежите, че не вървят по правия път и че има и по-добър път.
Проблемът е, че проумяването на това изисква понякога векове. А нашествениците в еволюцията не се
съобразяват с това. "Нашественици" наричам всички,
на които основният път не е милостта и самопринизяването, а противенето на общото течение и
съмнението в истината на ближния. Не че няма аб-

2296
Необятното говори – книга 8

солютна истина, но тя е безпредметна, ако не се съчетае с индивидуалната истина. Нашествениците в
еволюцията преминават през страшни премеждия.
Те искат да доказват, понякога дори да наказват. Наставляването е техен постоянен сърбеж, с което са
много полезни на простодушните, но са страшно
вредни за ония, които си имат свой коловоз и не могат или не искат да излязат от него. "Саботьорите
на еволюцията" - ето как ги наричам Аз още по-строго. Носителите на революции са също пратеници на
Бога; само че революция, от Божествена гледна точка, означава също резки промени, но без жертви.
Аз благослових М., благославял съм го винаги, благославям го и сега. Проблемът му е един-единствен:
престани да се сърдиш на хората, че не вървят по
най-правилния път. Слезни на равнище, откъдето наблюдавай хората без те да те виждат; а, още по-добре, наблюдавай Бога. Ако наблюдавате хората
преди да сте наблюдавали Бога, на зле сте. А що
значи да наблюдаваш първо Бога? - Това значи, като
правиш нещо, първо ти сам се ползваш от него. Да
не искаш, като кокошката, веднага да окрякаш орталъка. Открил си една правда, една истина - провери я
първо сам, опитай я. Нека поработи няколко години
първо за тебе; и, ако се окаже вярна, предложи я на
хората.
Посветените не се карат, не навикват, не са говедари с остени и овчари с криваци - това не са ви ов-
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це и говеда, та да ги вкарвате в пътя по селски! Това
са също проводници на Отца, но проводници още
спящи или работещи на други канали. Следователно,
не тряскайте радиото или телевизора им с дърварски юмрук, та дано проработи на вашата станция…
Съветвал съм ви и пак ви съветвам: бъдете силни, но слаби; викайте, но тихо; предлагайте, но незабелязано; изпъквайте, но скрито. Трябва, трябва да
станете най-сетне ученици, понеже доста сте били
учители! Този селски нагон у селските проповедници,
още от древна Гърция та до Братството на Балканите сега, се изкоренява много трудно. Слава Богу,
рендето на съдбата не престава да работи. Та, което е нерендосано, нека се радва - и него няма да го
отмине.
Не се ли познават "рендосаните" духове-ученици?
Познават се, но по какво? Познават се по това, че не
спорят. Познават се по това, че не противоречат.
Познават се по това, че не търсят своето право,
нито Божието право, нито никакво право. Въпросът
за правото е последен въпрос. Първият въпрос е този на смирението, на примирението, на затварянето на очите за злото. Совест не значи негодуване,
а красива обхода. Човек без красива обхода няма совест, свършено! Лицемерието не е никаква совест.
Мазникът няма нищо общо с обходата - това е също
грозна обхода. Но изказването на истината с груб
тон и сблъскването на истини няма нищо общо с
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ученичеството - има общо с дърварството, и то
дърварство с тъпа брадва.
Прочее, посолих повече М., отколкото може да
приеме, с което изпитвам за последен път има ли
смирение. То се знае, че ще му дадете това осияние и колкото по-скоро, толкова по-добре, понеже с това
започва неговото спасение. Ако не вземе решение да
изпъква навътре, особено по идейни въпроси, не мога да гарантирам повече сигурността му в следващите пет месеца.
Посветен обаче той е - посветен от много висока
степен; въпросът е да стане ученик. А сега внимавай, М., да внимават и всички Михайловисти! Ученик
значи да признаваш, че някой е по-голям от тебе на
земята и че ти нямаш право да поучаваш никого, докато не си мълчал, слушал и прилагал при по-големия от тебе, докато е жив на земята. По-големият
не е винаги Учителят, а обикновено негов ученик,
който е в по-пряка връзка с Учителя от тебе. Казвам
ти го сурово, направо, но точно. И скоро пак няма да
го чуете, понеже това е подсказване на зрелостния
изпит, а с подсказване много даровити ученици не
преминават.
Сега обобщавам: даровит е онзи, който може да
следва. Бездарен е онзи, който иска да води. Принципът на сегашната епоха е такъв: ако не искаш да водиш и все пак те следват, водач си; ако искаш да водиш, пък не те следват, не си и глава лукова...
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"Правдата, правдата…" - демек: "Аз не искам да
водя, но искам да разберат, че грешат, искам да им
помогна да видят светлината"… - Първо ти виж
светлината, пък после се погрижи за другите. Не че
не виждаш, но светлината, която виждаш, се отличава

от онази, която се лее до тебе подобно на

слънчева пролет. Приеми я, ти можеш!

1. VI.122(1986)г.
Рила

С МЕН МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЗВАТЕ
НАВСЯКЪДЕ
ЖЛО / ЖР(Орúус)

Поискахме връзка с духа на Георги Радев. Отговори се:

- Не, сега той не може.
Чамът, чамът, чамът, само чамът е причина!
Много важно е да знаете, че с Мен можете да се
свързвате навсякъде; но съществата, които не са
достигнали до холизацията, възприемат Духа Ми само на определени надморски височини. Трябва много
енергия, за да се получи контакт на ниско, а Аз съм
най-големият икономист от всички.
Има още нещо: изключително тясна е връзката
между скоростта на времето и височината. Това е

2300
Необятното говори – книга 8

принцип, който расте експоненциално. С всеки метър
над 1300 м. надморска височина, расте показателят
на времето. Така, на 2300 м. можете да общувате с
цивилизации в космоса, които имат 50 пъти време,
по-бързо от вашето. На 3000 м. - с 900 пъти побързо.

Жорж не е на планета, а в особен свят, с променлива скорост на времето, с което вашата физика още не е запозната. Но при всички случаи трябва
да сте от 2100 до 2800 м височина, за да може той да
дойде при вас. Ако някой учител претендира за школа, а води учениците си на ниски места, той може да
ги свърже само със светове с по-бавно време от ва-
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шето. Това са, разбира се, по-тежки планети, но и
слънца от духовния свят, а неутронните звезди
имат по-бързо време.
Та Георги е именно на такава неутронна звезда, която се върти с променлива скорост поради сложно взаимодействие с още два обекта. Той не е обаче
още в божествения свят, въпреки че неутронните
звезди, по принцип, вече са навлезли в него. Тя очаква
още един силен колапс - и тогава, именно, ще стане
ултранеутронна, а това зависи от осмислянето на
ново равнище на понятието "Бог" и понятието
"служене на Бога", от обитателите на тази земя.
С това казвам само: правете всичко възможно
да не протакате повече; и при първи случай, след като Ме предупредите, да излезете на такава височина. Това е важно не само за духа, наричан на земята
"Жорж Радев". Практически, започнете веднага след
като комплектувате осиянията по хронологичен ред.
Така и ще му ги четете. Само че не по продължителна процедура, както си мислехте, а в строго определено време, което ще ви съобщавам при всяко излизане. Само питайте за състава на групата, защото
дори и от вярващите в осиянията не всички са подходящи да присъстват на такъв акт. Изискванията са
много високи - предпазните мерки трябва да са абсолютни.

2302
Необятното говори – книга 8

7. VI.122(1986)г.
София - Изгрев

АРМИИ, АРМИИ
СВЕТЛИ СЪЩЕСТВА!

Армии, армии, армии светли същества чакат
вашия пионерски пробив! Това, което сега преживявате, е самото пробиване на преградата. Това всеки не
може. Обаче Аз съм избрал вас - най-радостните
твърди острия и най-твърдите радостни. Сложете
всеки окултист от изтока и запада на ваше място няма да издържи, пробвал съм. Та страданията и мъ-
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ките, които преживяхте досега, са нищо, в сравнение
с такива бедствия като война, земетресение и пр.
Помощ не трябва при вашия случай, както в леките
случаи на мигновени нещастия и катастрофи – колкото и големи да са по размери и смъртоносен изход.
Понеже вие тук самите помагате, помощ почти никаква не ви се праща.
Сега се получава обратното: помагате на новораждането на човечеството, асистенти сте от найпърва ръка, а се оплаквате, че на вас трябва да помагат... Самите ви мъки, самият ви тежък и объркан
живот представляват най-мощната помощ, която
оказвате на по-слабите си братя! Когато предварващите ви по всички линии бягат напред, не се оплаквайте, понеже милосердните сестри са последни.
Който е пръв, той ще се бие на първа линия - и повечето падат с тежки рани от ножовете на амбициите или илюзиите си. А вие не трябва да приличате
на тях, не можете да приличате! И друг път съм ви
казвал, че една Моя проекция на земята, когато въздъхва, върши много по-важна работа от всички балалайки и думкала по пазарите на света. Не се смейте,
това са точни думи, понеже балалайките са на културния фронт, има ги и на научния, а думкалата - на
политическия… С балалайкането първите си навъртат самочувствие, че правят нещо, а с думкането
вторите се пънат да плашат гаргите... Цялата тая
шумотня и гавра се приема от някои наивни души на-
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сериозно и те започват да развиват душевни циреи,
че не били измежду първите плашила и клоуни...
Добре, ама и Аз ги издумквам по някой път, та
от такова едно издумкване сега и трева не могат да
пасат, ако поискат... Съсипват се, горките, да доказват на цирковата публика, че помощта се оказва найкомпетентно и на място, но плюнката им скоро няма
да изсъхне.
Загатнах - и сега ще обясня по-подробно на какво основание прогнозирах събитието през април, като подписано лично от Мене и подпечатано с Моя печат. Наскоро нарекох това нещо "кръвопускане",
предназначено да стресне човечеството, та да вземе някакви по-сериозни решителни мерки след продължителните горещи и студени войни. Предупреждавах ви направо и символично, със срокове и без срокове, рязко и по-меко, че положението на Моите проекции в света е в пряка връзка с политическите, метеорологическите, космическите, тектоничните и
прочие последствия. Няколко най-съществени политически промени предсказах с точност.
Когато проекциите на Бога на земята са поставени в неизвестност и натикани в смрадта на
престъпния ви порядък, мъката им създава особено
пространство от вакуум, от което може да се очаква всичко най-лошо. Когато политиците на една
система се възгордеят и затъпеят дотолкова, че не
съзнават с каква съдба орисват най-светлите Ми
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представители, отгатнете какво очаква тази система… Освирепялата паплач от нагаждачи и подлеци с напълнени гуши, не знаеща нищо свято, няма
чувство за правда, презира осияния от небето и превръща народа си в негодна смет от пияници, в събирач на трохи от плебейска радост и щастие. Трохата от боклука става причина прелестта да носи цигански дрипи, сияйният ум - да се продава и затрива
за столетия, морето от мъдрост - да плакне телесата на ония, които могат да си купят море...
Оставил съм ви в този печален поменик на светци и нагаждачи, наречен "планета Земя", само и само за да помогнете първо на другите, а после на
себе си. Да покажете новото, с което се отличава
ученикът от всички останали - най-последното, найсилното, най-божественото - колосалността на извора, който наричаме "обич"! С обичта се решава всичко: първо забравяш себе си, после проблемите си, и
накрая - болките си. То не значи обаче, че затъпяваш,
както всички останали. Напротив - и себе си влачиш
много по-трудно, и проблемите стават неразрешими, и болките - нелечими.
Когато аватар повдига света, той не повдига
най-лекото, а най-тежкото; той не се заема с решимото, а с нерешимото. Не страда намушкан от картонено оръжие, а се натъква на него на живо - съвсем
като на война. Не, не му е целта да реши всички проблеми, нито да излекува непоносимите си рани, нито
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да намери изход от джунглите си от противоречия.
Целта му е да покаже на Небето и на човечеството,
и на истинските няколко ученика на Новото, с каква
радост и светла песен той носи всичко това; как нарамва ралото в ранни зори и се връща в най-късна доба, но не с проклятие, а с благодарност към Небесния
Промисъл, че му е дал тази особена привилегия – привилегията да оставаш усмихнат и в гроба!
Свърши ли се тази малка работа успешно, Небето му възлага по-голямата, по-леката: да прави
каквото му иска душата... С този парадокс искам да
кажа: малките работи са най-тежките; големите работи са най-леките. Да правиш каквото искаш - това
е голяма работа, понеже там ти се разширяваш,
имаш свобода, простор, но олекваш. А малките работи те ограничават. Те се постигат с усилия, напрежение – с работа, която обикновено не е приятна. Но
ти натежаваш и оставяш тихи, но дълбоки стъпки в
материята! Първото и второто не са нещо взаимно
изключващо се. Напротив, те трябва да се смèнят
периодично, понеже такъв е законът. Носенето обаче сега е последният ви шанс да останете наследници на Новата Земя и Новото Небе, а истинското
подвизаване няма друго име, освен "носене". Пренеси
си товара до новия бряг почтен и с тръпка на радост, дори и когато мъката прелива през ръбовете!
Тогава ще те нарека "готов". Който се опита да живее и носи по този начин, остава в летописите на
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Едема - не само като име, но и като перо, което пише вечно.
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8. VI.122(1986)г.
София - Изгрев

ТОЧКОУБОЖДАНЕ,
ТОЧКОНАЛЯГАНЕ И
ТОЧКОПОМИЛВАНЕ.
ЛУРИНÁЦИЯ И ХОЛÁЦИЯ

20,55 ч.

Радвам се! Сега трябва флуид, защото тука въобще няма. Свалям този път, защото друг път все нещо е имало, а сега физическият етер е изчерпан до
дъно в центъра.
Словото чака въпроси.
(Помолихме да говори върху за акупресура и пунктура)
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Тази тема има хляб в себе си. Аз не отричам този
луринален метод на зареждане и лекуване, а също и
на обмяна. "Луринален" означава такъв метод, който
естествено самата природа го използва, хранейки
съществата със слънце, космични енергии. Учебно
обаче някога ще ви предавам упражнения за луринално тониране. Христовите носители се отличават с
това, че нямат нужда от физически докосвания с
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други същества, понеже в тях обмяната става вътрешно, пълно, холационно. "Холация" е нещо различно от холизация. "Холизация" означава предаване на
информация от Цялото към частите, а също и сваляне на енергии и същества; сваляне, но и възхождане. В случаите на холизация, не само отгоре слизат някои духовни същества, но и отдолу възлизат от микросвета. А "холация" означава живот на Цялото в частта, а също и живот на частта в Цялото. Холацията е достъпна на Синовете Божии, които обичат Бога повече от всичко; саможертват се
понякога за някоя Негова част, но никога не остават
роби на саможертвата, а въздигат частта до Цялото. Саможертва е само това! Всичко останало е падение, грях.
Та сега, да разграничим холация от луринация.
При холацията има пълна обмяна на частта с Цялото, понеже такава част се отдава на Цялото напълно. Ако обаче имате работа с част, която е още по
пътя и предпочита да общува първо с друга част, а
после с Цялото, или въобще да не общува с Цялото,
то тя неизбежно се дебалансира и трябва да бъде
лекувана чрез луринация. Ако се говори точно, то
всички медицински методи - от най-външните до найезотеричните - не са нищо друго, освен луринация:
изравняване на потенциалите.
В тесния смисъл на думата, "луринация" означава
обмен на енергии между две части с различен или до-
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пълващ се потенциал. Това обаче става и между повече от две части. Докато вие не желаете или не можете да правите това, което Истината и Мъдростта ви съветват, ще се отклонявате, ще падате, ще
се обезсърчавате, ще се разболявате, само и само за
да намерите най-после това, което ви прави цялостни.

С холацията ще се занимаем подробно друг път.
Това е основата на всяко Божествено учение. Повече
сега ви интересува проблемът за регулация на потенциалите, използван с успех при точкоубождането
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и точконатискането. Съгласен съм, че това е драстичен метод, особено убождането, но вие още не
сте дошли до третия - метода на точкопогалването. Пасите са изключително мощен, предварителен
етап, даден на човечеството, а точкопогалването
следва. При пасите се преминава през много точки и когато магнетизаторът попадне на цяло течение
с пунктове от една верига, той прави чудеса.

Физическото тяло обаче има две форми – веществена и етерна, както знаете. Та пасите са във връзка с етерното тяло, а погалванията лекуват физическото. Наистина, това, което пасите дават с ре-
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гулиране токовете на етерното тяло, се отразява
на физическото и така има големи резултати, но
при този метод не могат да се лекуват всички болести. Първо, понеже съществуват най-къси вълни, които не могат да се предадат по друг начин, освен
чрез пряко докосване; и, второ, поради това, че пасите или неточковият масаж или докосване, без усет
или познания за точния път на едно олтарно течение, не може да даде нужния ефект, а понякога и демагнетизирва.

Аз препоръчвам акупунктурата в много случаи,
ако няма друг изход. Сега казвам: убождането е необходимо и неизбежно при кармичните болести, понеже ти, като си убождал, сега нека те заболи. Болката не е нищо друго, освен вътрешна акупунктура.
Болката е самолечение на организма, а и на душата,
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когато скърбùте; а природата е достатъчно мъдра
да знае къде точно трябва да те заболи, за да отпуши паралелния център.

Така че и да не се бодете с игли или токове, болката непременно ще ви убоде. Бъдете благодарни
на болката - Бог е най-великият майстор по акупунктурата. Той ще ви убоде точно там, където е нуж-
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но; а вие, с този метод, можете само да Му помогнете или да съсипете работата Му. Въобще, желанието на човека да се лекува, без да лекува ума и сърцето си, без да се попита в какво греши и какъв е пътят, е желание користно.
Радвам се, че попитахте за тази велика наука, понеже става необходимо вече да се знае що е точкопомилване. С пунктурата докосвате кармични причини
за болестите и кармични последствия; с аку-пресурата внасяте енергия за повишаване на потен-циала, но с точкомилването вършите последната, найсъществена работа - изваждане на съществата, обсебили болното място.
Физическото тяло се лекува прекрасно само при
съчетание на силния със слабия метод. Божестве-ното си знае работата: то хем те натиска, хем те кара да въздишаш... Въздъхването е най-силното точкопомилване, понеже в гръкляна са разположени всички точки на всички 12 тела. Като дишаш, кажи Ми:
набляга ли въздухът всички тия точки?... - Набляга
ги - и така се вкарва всъщност енергия, не по друг
начин! При издишането обаче милването е повече от
наблягането, а с това се облекчава организма от съществата и отровите.
Ако има естествена акупресура, то това е ходенето бос по тревата, по топла земя, топъл пясък и
топли камъни. С обувките вие не само прекъсвате
токовете, но и лишавате свода и други части на хо-
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дилото от естествена акупресура, с което увеличавате болестите, отговарящи на тези зони.

С ходенето по паважа на градовете пък амортизирате точките по предната част на ходилото и
петàта и увеличавате съответните болести. Та не
само с топлата вода вечер, енергиите на всички точки се транквилизират. С ходенето бос се добива
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обаче и успокояване, и тонизиране.
Сега чрез ходилото вие успокоявате и тонизирате божественото тяло; с дишането и въздишането
- духовното, а с точките по цялата кожа – физическото. Затова казвам: грей се на слънце - това е фотонопунктура. При въздушните бани, но най-вече
през зимата - кратки, но интензивни, в студено време на планината - също се лекува цялото физическо
тяло. Не непременно събличане, но с леки дрехи за
кратко време.
Пиенето на гореща вода пък създава пряк контакт между всички паралелни точки на астралното
и будическо тяло и по този начин снема напрежението на астралните енергии и помага за трансформирането им в будически. Студената вода мори или
парализира тези точки, с което създава ефект на
развилняване, на порои и циклони в астралното тяло,
след възстановяване на температурата в гърлото.
Ако пиете само гореща вода, астралните разрушения и ексцесии, остаряването и съсипването на сърцето ви ще се обуздаят.
Ако се откажете от студените душове и особено
от контрастните, с това ще предотвратите срив
на нервната система след много години. Топлите душове не изнежват организма, ако правите студени
въздушни бани през зимата; пиенето на гореща вода
не изнежва гърлото, ако дишате студен и свеж въздух високо в планините.
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По въпроса за точкопомилването се отваря цяла
наука, но тя не може да се преподава нито на природолечители, нито на тщеславни окултисти, понеже
първите обикновено лекуват за пари или взимат пари, а вторите правят всичко, за да ги похвалят. Точкопомилването преподавам само на майки, на влюбени, на чисти хора, които чисто докосват и милват
любимите. На тях се отваря възможност да преподам тайни, недостъпни за останалите.

Та запазете тази тайна наука за идващото човечество, тъй като този, който е тщеславен или користен, няма да има резултати с този дял от луриналната профилактика и лечение. Не всеки може да ви
помилва в една точка и да ви изчисти от болест или
някаква мъка. Не всеки може да натисне някъде, с ко-
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ето да произведе преврат в еволюцията ви.

А за тези, които неизбежно трябва да минат
през пътя на мъжа и жената, Аз казвам: всички точки
на всички тела се събират отново във вашите творчески органи. Това е също пресура и също милване,
което лекува с мощ неотразима! Само че не се позволява яденето на месо и възбудителни храни, за да
прекалявате с този дар на природата. Аз никога не
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забранявам нещо, което е неизбежен път за цели поколения. При това, правете разлика между физическата любов и плътското излишество, понеже първата е благословение на природата и понякога единствен път за излекуване на тежки болести, а второто - отделителна система от принудителен тип. Аз
съм ларж даже и към тези, които прекаляват, понеже
те инак ще се отровят от холестерин и желязо и от
токсини. Тези продукти не могат да се изхвърлят
нито чрез потта, нито чрез активно движение, нито
чрез нормалната отделителна система.
Ако се осланяте на луринацията, а не на холацията, по-добре е да бъдете светски хора, но с духовен стремеж, отколкото духовни хора с неизживени светски потребности.
А този, който умее да яде чисто жито вместо
хляб и умее да дъвче, няма защо да се интересува от
точки. Той е извън дима и калта. Ако прилагахте учението Ми, хлябът нямаше да ви бъде нужен, понеже
радостта се съдържа в житото, но вие още не можете да я извличате. Та ядете ли жито, а не получите
радост и сила, непременно яжте хляб - и не се тревожете.
А за точките, добродетелите, органите, олтарите, престолите и за видовете контакти с тях ще
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говорим, когато си свършите другата работа.

Божественото започва без болка и завършва без
болка.
Духовното започва с болка и завършва без болка.
Човешкото започва без болка и завършва с болка.
А адското започва с болка и завършва с болка.
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14.VI.122(1986)г.
Рила планина
(Костенец – Белмекен – Костенец)

ЩЕ ВИДИТЕ ЛЯТНО ТАЙНСТВО!

Лошото се получи, че не ме питахте. Някой да
ви е казвал да тръгвате насам? Силата на ученика
е в молитвата, пеенето и послушанието. Молитвата без пеене и послушание коства ⅔ несигурност.
Пеене и послушание без молитва - също. Послушание
без молитва и пеене - също. А питането не е излишно, макар и не всякога и за всичко трябва да се пита.
Моята десница обаче никога няма да ви изостави! Нямате никаква вина, по принцип, понеже изпълнявате предначертаното. Сега постойте още малко и
тръгнете - и ще видите лятно тайнство. Няма да
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се боите - с вас Съм! Доказателството е, че сте сухи. Но и мокри да сте, това не е чак толкова фатално, понеже една майска или юнска дъждовна баня се
равнява на 50-100 обикновени душа.
- Не е ли радиационен дъждът?

- Малко е радиационен дъждът. Правя необходимото за вас. Не че е лошо, но можеше да попитате
- имах предвид друг маршрут, при който токовете не
са като тука в момента.
С радост ще използвам правото си да направим
контакт с нашия брат на по-малка височина, ако това се наложи. Раниците ви не са тежки, ала природата сега е в спад. Починете още малко, останете на
място, докато ви кажа.
(Почивка)

Предпочитам да се преспи на някоя ниска хижа.
За Белмекен е късно, пък утре ще видим. Утре ще
кажа времето за коридор.
***

Не е известно защо преписващият от оригинала тук е
пропуснал описанието на преживяното - това беше нещо фантастично красиво, феерично, неповторимо! Никога преди и
след този случай никой от нас не е виждал такива неща (освен
преди години с едни французи - пак на Рила). То бяха дъги и
цветове във въздуха, ухания, неописуема нега, странни същества - просто неописуемо! Привечер, когато вече се стъмваше
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и се готвехме да прекараме една трудна, студена нощ в гората, понеже бяхме тръгнали късно и не можеше по никой начин
да стигнем до хижа Белмекен, покрай обичайния път отляво
изникна една съвършено непозната и невиждана до този момент малка къщичка в гората (а толкова пъти сме ходили по
този маршрут до Белмекен!). Тя се оказа отключена. Бяхме
трима - вътре имаше три легла със завивки, печка и приготвени подпалки и дърва… Прекарахме като в рая, а на връщане
не открихме къщичката на това място... Обещанието на
Баща ни, че ще видим лятно тайнство и че Той ще бди над нас
се изпълни по най-невероятен и щедър начин. Нали беше казал:

“...Моята десница обаче никога няма да ви изостави! /.../ Сега постойте още малко и тръгнете - и
ще видите лятно тайнство. Няма да се боите - с
вас Съм!”...

2325
Необятното говори – книга 8

15.VІ.122(1986)г.
София - Изгрев

СИЛОВ КАНАЛ КЪМ ЮМНА

Изглед от най-западна Юмна (Родопа) - местността
Алабак, което на турски език значи "Виж Бога!" Юмна е с
удареуние на първата гласна. До известно време Елма я
наричаше "Умна", но после я прекръсти, понеже Родопа била
преживяла някакъв вид посвещение или преображение.

9,25ч.

Иска да отиде там (Става дума за духа на Жорж
Радев. На земята той е живял от 1900 до 1940 г. - б.п.). Мно-

го силно го развълнува Юмна, но трябва да работи
още. Преведено, "работа", на неговия език сега, значи
"служене и съпричастност". Това ще прокара тихо, но
сигурно силов канал към Юмна, та по него духът на
Моя ученик да отиде там на екскурзия. Преди оста-
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ването завинаги обаче, той трябва да се роди отново на Икло (Земята). Предметното учение на земя като вашата остава неизличимо, приказно наследство
в духа и в душата!
Моля, не прекъсвайте. Трябва да изчетете
приказките и лекциите за любовта докрая. Чак тогава ще се позволи обяд.
(На въпроса, защо нямаме чисто, слънчево време, Елма
отговаря):

- С това компенсирам липсата на височина, а
студът в такъв случай не е без значение. Работете
сега!
(Четохме още)

Приятен апетит - и после надолу. За днес работата стига.
15.VI.122(1986)г.
Рила

ЗА ПЛАМЪЦИТЕ, ЯМИТЕ,
БЪРЗЕИТЕ...
И НЕОЦЕНЕНИТЕ СВЕТИЛИЩА
ЖЛО за един приятел и две приятелки

Това осияние от Елма би останало съвсем неразбрано,
ако не се обясни конкретната причина за него. Не е удобно да
се разказва директно, но може да се спомене, че в групата на
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тримата приятели, които са на тази екскурзия, една от приятелките е много омъчнена от поведението на човека, когото
обича. Тя изразява любовта си, но той не се откликва. Причините са извънредно сложни – една от тях е, че и другата приятелка въздиша по същата причина... Той не иска и не смее да
се отпусне точно тук, отдавайки предпочитание: Нуптуновата му природа не понася на едно цвете да даде всичко, а друго
– нищо. А и не приема спонтанност, която е откровено агресивна и изискваща, колкото и да копнее за такава. Тя би
трябвало да се из-рази насаме. Вижда си, че изискването за
самоопределение точно в тази състав и точно тук е вид амбиция, която ще нарани другото същество. Елма, който е
всевиждащ и безкрайно деликатен, съчувства и на тримата и
ги разбира. Не иска да осъди никого, но очертава сложността
на ситуацията и границите на възможностите ни. По уникален и изумителен начин навлиза в непонятни дълбочини. И
тримата са трогнати и дълбоко задоволени от думите Му,
въпреки че проблемът виси. Всеки чува неща, които са само за
него, затова те извършват дълбок катарзис в душата му.
Въпреки че Словото на Елма днес е крайно сложно и неразбираемо, то свършва работа. Сълзи текат и на тримата,
засегнати са пламтящи и трептящи струни, всички благодарят с ридания на Необятното, Което Говори.

19,10 ч.

- При слизане отвисоко, атмосферата под 1100
м. се отразява тежко. Най-трудното за просторите
е да се свият в ями, т.е., за Божественото вдъхновение - да лиши пламъка от въздух. Въздухът на Пламъците Небесни е обичта. По-мъчно е за Пламък Небесен да роди време, отколкото пространство. Ако
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лишите Пламък Небесен от пространство, покоят
не ще бъде вашият дял; а поискате ли да го натикате във времето, окалвате не него, а себе си.
Оставям на Истината да просвети умовете ви,
синовно да приемете советите ú и правилно да постъпите, съобразно с тях. Накърнено осияние се плаща нелеко; пренебрегнат импулс оставя празнота в
пространството. Токовете на красотата и Пралайя
не проникват там, където обратното на правото се
издига на трон. Нито някога Небето лекува рани, носещи повей на пръснал се отломък от "трябва". Понятието "трябва" има сила в много светове, но само
не и в божествения. Правдата оперира с "трябва" –
просто няма друг метод. Волята обаче не е "трябваща", а "искаща". Съвсем излишно е, при нежив пламък
небесен, да се очаква онова, което не е възможно:
искане, а не трябване.
Няма неживи пламъци. "Нежив" употребих само
образно, в смисъл на огън потушен, но не и угаснал.
Мирските, светските неща понякога потушават даже огньове небесни, но никога не ги унищожават. На
тези, които искат да открият живо огънче, на метри надълбоко в пепелта на умората, казвам: Огънят,
Божественият Огън, не може никога да се угаси, но
той може да се затрупа за хилядолетия. Необходимо
е, значи, не с логика и със своята истина да носите
спасение на потъналата жарава, а или с очакване на
поредния бурен вятър или с някакво чудо да подсигу-
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рите условия, в които натрупаната пепел да си отиде. Окриленото от почивка носи атмосфера и бурно
разгаряне; останалото без минута почивка не може
да е виновно.
Оставете сега събитията и времето, които
започват да се сгъстяват решително, да поставят
намясто нещата, които са разместени от преумора
или нарастваща потребност от разнообразие.
Повтарям: по-добре е да не работим, отколкото да забравяме ясни истини за същността на някои
йерархии, получаващи живот само при свежест на
струята. С тези същества абсолютно не е възможно изпълнение на Моята воля, ако бъдат поставени в
ситуации на изискване да я изпълняват - те се отмятат и от нея дори, понеже са Перушинки, Глухарчета на Битието, подвластни единствено на Ветровете от Новост. Трудно е да молите Перушинка
или Глухарче да кацне за по-дълго във вашата градина, понеже те нямат още мюонни атоми, а пределът на обичта на ангелите се отличава от обичта на божествата по това, че първите не могат да
се откажат от себе си, а вторите остават там, където са необходими на Елма.
Проумейте страшната скръб и мъка на совершените, постигнали обичта към всички, а нямащи
възможност да я реализират на практика. Растението расте жълто под камък, не сте ли виждали? –
Така и совершените креят, ако нямат обич, нова и
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нова. А само Пралайя е по-блажена от совершените,
намиращи се на степен, още по-висока - степента на
Примирението. Совершеното няма настройка да се
примирява, когато поискат разруха на совершенството му.
На божествен език обаче има совершенство,
по-голямо от това, за което говоря - вие нямате дума за него. То е това: да знаете коя е волята Божия
и пак да не губите мир и радост, ако няма условия да
се осъществи. Накратко: понасяме отново несовершенството на совершенството, неумеещо да се примири с онова, което би го направило Совершенство.
Пътят има още да се върви. Ако онази, която
носи Моето име, е разбрала какво говоря, ще разбере,
че такива като нас с нея сме обикновено сами. Капки
от океана ни попадат понякога на върхове от совершенство, но самата ни същност е никога да не намерим същество от пределите на Пътя и Пътниците,
което да поеме огромността на океаните обич. Понеси, прочее, Моята мъка, понеже с нея поне, животът е огнен!
Но крак да не стъпва повече в светилище, което не е оценено! Основата клати ли се на някой, не
разчитайте на него - той е или пропадащ, или пътуващ. Може да обмените златни съкровища, ала
ловците на бисери, на сърдечно злато и душевно имане оставям свободни да се гмуркат навсякъде, а не
само в бързея, където е много опасно и много дъл-
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боко. Пътниците са крайно опасни. Много ловци на
бисери намират кончината си на дъното. А най-големият бисер - волята Божия - не винаги се побира в
свят като бързея, понеже няма такъв бързей, който
да откърми такъв голям бисер.
Бързеят бърза - накъде, той сам не знае... Като го лишавам от мимолетни отражения и сенки на
предаността, той се спуска в главоломни водопади,
предпочитайки да се убие, но да не приеме този основен закон на света - лъжата на преходното чувство.
Не се плашете - няма такъв случай водопад да си е
разбил главата, понеже монадната същност на серафимите е безсмъртна. Когато побира тоскàта (горестта; неизвестно защо и тук Елма употребява доста старобългарски и руски думи - б.п.), непоносимата мъка в сър-

цето си, пороят все още може да остане порой; но
когато скръбта му надхвърли пределите, не му се
сърдете, понеже той не разбира що става. "Ан" се
стреми да облее необузданото, но необузданото няма съзнание за милостта на Всемира, слязла при него, за да превърне пороите от кръв в Пралайя. Ако
прехвърлите на този порой няколко тоскуващи за
обич и нежност пъстри риби, той ще се усмири като
по вълшебство, понеже илюзията за обич при него е
хляб насъщен. А самата обич се крие от погледа му,
размътен от бързане... Пращам пъстърви и мрени
нататък, прочее, за да разбере, че това са само от-
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ражения от света на ласката на Майя. Обаче прякото насилване на потока да се отвори за Големия
Бисер отговаря на приказката: "Солта сол е, когато
е солена"... Този, който разбира, разбира; този, който
разбива, разбива... Но ролята и на разбиращия и на
разбиващия се обхваща от Моите галещи ръце, понеже нямам други на този лош свят, които да Ме слушат толкова много или да могат да Ме слушат толкова много. Като има някой да може да слуша и някой
до него, който да слуша, все пак това се нарича "нещо".
Обичам ви, сладки Мои ангели, и осиявам пътя
ви с благоуханни и горчиви билки, понеже вие сте Мои
искри и зари от небето, посявани на нивата Божия!
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16.VI.122(1986)г.
София - Изгрев

КОРОНОВАНО ПРОЛЕТНО
ТАЙНСТВО!
ЖЛО / В., родена на 6.11.1968г. в гр. Ихтиман

5,40 – 6,25
19,15 - 19,30

Короновано пролетно тайнство; приказка на ветровете от музика; щастие, отронено от звездите;
носителка на изворна прелест; чистота, облечена в
милост - това си ти, мило създание! Рана в много
сърца, балсам за малцина, трепетликово чувство и
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усмивка, която топи позлата, за да оголи същността.
Сринат ли се позите, насилието оголва зъби
пред теб и иска да те погълне цяла. Предала се, оставаш в ръцете му жива, творяща нежност и добро.
Само пошлостта и лъжата те карат да преобърнеш
света, но да откриеш ронливия бряг у онези, които
се представят за канара от диамант. А няма, няма
по-остри зъбки от твоите! Лошото не ще остане
без следи от тях, щом се опита да направи от милостта робиня, от предаността - собственост, от
свободата ти - черно мъчилище.
И какво ли не можеш да направиш ти, пламък сияен от синьо и златно ромолене? Същността ти е
обич и прелест да раздаваш, обаче дрехата на твоята хубост не бива да остава на пазара. Скъпо и прескъпо ще искат да те купят търговци; планини от
самочувствие и мускули ще те отвличат в пусти
бърлоги; нажежена до бяло, ще вика и плаче нощта
ти, от всичко лишена! Преданост няма, когато искат само да те ядат, а не мислят с какво си надарена, какво имаш да раздаваш на чистите.
Няма по-мощно море от жаждата да се грижим
за ония, които прохождат в тоя свят. Не че не можеш да бъдеш царкиня на сцената - ти си родена да
ти се възхищават. Не че не можеш да постигнеш
високите върхове на наука и познание; но ръчичките
на стотици, стотици малки деца още отсега се про-
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тягат към своята бъдеща учителка - само там ще
бъдеш щастлива най-истински!
С прекрасни хора няма да узнаеш мъка и разкъсващо страдание, но прекрасното рядко се среща, а
пътят е пълен с разбойници и велможи. С това, което няма мисъл за себе си, рядко ще се пресичат твоите пътища. Понеже очертава се мост към погубване на щастието, за да се научи отстояването на истинския вкус – вкуса, който ще добиеш с хора, неотговарящи напълно на онова, което пее в сърцето
ти. Той ще събуди съпротивителни сили в теб, чрез
които да гониш само най-съвършеното. А сърцето
ти има съвършен вкус и разбира езика на абсолютното.
Твоите побратими от звездите, с които дойде
на тази тъжна планета, никога, никога няма да те
изоставят - поне в сънищата си!
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18.VІ – 2.VІІІ.122(1986)г.
София – Изгрев

ОСИЯНИЯ ЗА МОНАДАТА И
ПОЛИАДАТА;
ПОНЯТИЕ ЗА ХОЛИАДА

2.VІІІ.122(1986)г., 19,30ч.
По съображения на Елма, следващото въведение, продиктувано от Него хронологически по-късно, се помества тук
в началото – б.п.

Особеното, единственото и неделимото се нарича "монада". Това не е истинският термин, но Аз
заемам най-подходящия от вашата философия.
Полиада пък е множествеността на една мо-
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нада, хроматичното ú начало, разложено на тонове
и числа, на багри и порции в Битието на много места. Полиадата не подлежи на безкрайна делимост,
все пак, но различните полиади имат различна делитбена мощ. Окото на Проявеното Битие няма
момент - то се осиява от Вечността. Разумът Му
обаче се проектира в низи от моменти, образуващи различни времена.
Помнете: времето е прекъснато, вечността непрекъсната. По тази причина, полиадата е проявена във времето, а монадата - във вечността.
От монадата произтича индивидът, а от полиадата - личността. Аз не правя тук разлика между
конюнктурна и универсална личност, но полиадата
има равнища, представящи и двете. По тази причина, разгънатата полиада подразбира универсализация на личността, докато профилираната
полиада има отношение към персонализацията. В
схващането на повечето ваши психолози, респективно монадата се проектира в индивидуализацията на личността. Разбира се, от всички тези ваши термини няма нито един, отговарящ на първоначалните слова, с които нарекох отделното битие на съществото, неговото колективно битие
на конкретно равнище и неговото универсално битие. Поради магичната мощ на тия особени думи,
няма сега да ги съобщавам - сиреч, човек още не
може да издържи на вибрациите им.
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Работата на монадата е да прояви онова частично състояние на Битието, в което последното се е намирало в точката, през която Бог е проявил Себе Си при създаването на тази монада. Това е точка, още не е момент, а точката се намира
във Вечността; обаче това вече е кондензирана
вечност, приела ондàлни качества. Липсата на ондалност - Морето на Найанда - представлява онзи
безграничен, сребрист океан на Небитието, Първичната субстанция, от която Тот вае монадите.
"Субстанция" с нищо не говори за абсолютната
първичност, понеже Абсолютното Начало, Което
твори, може да се нарече на ваш език "Суперстанция", а в Словото, което сега тече на земята,
Тот е и нещо повече - "Ултрастанция". Ондалността на монадата не е нищо друго, освен проекция
на Отца във Вечността, т.е. пристанище на Абсолютния Дух в океана на Найанда. На тази обетована територия Тот проявява Себе Си по начин
неповторим, непознат и неконтролируем от нищо
и никого. А полиадата не е нищо друго, освен "флотата" на Универсалния Дух, пътуваща между всички пристанища и обменяща даровете на мона-дите.
Ако полиадата се намира под прякото ръ-ководство на Учителя - на Универсалния Дух, - то ясно е, че Монадата е проява на Бог-Отец, Тот, Абсолютния Дух. По тази причина, абсолютното и
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универсалното са диалектична двойка противоположности. Само Абсолютното съвършено осиява
Битието с порива на радостта, творчеството,
уникалното присъствие и въздействие, с нуждата
от самота, самопознание, самовглъбение, неизвестност и пълна тайна.
Бог обаче не е нито отрицателен, нито множествен. Той е цял. Ето защо, напълно съвършеното, богоравно същество, е единство между монада
и полиада; а на езика, с който условно ви превеждам
Словото, с психологически термин това единство
може да се нарече "холиада".
Отново напомням: не трябва да се възприема
в смисъла на някои западни езици, означаващи с "холи" святостта, свещеността. По-точно, ако това
ви е необходимо, холивселената трябва да се нарича "холвселена", а холиадата - холада, но Аз предпочитам първите термини, и то не само за благозвучие. На Святия Дух силата е пак в монадата –
обаче не алената, а оранжевата монада. По Негова
линия се разгръща и оранжевата полиада.
Прасветът на Найанда е приказно царство, с
което ще ви запозная сега.
Неведнъж чувате от Мен това велико име, но
почти нищо не знаете по същество. А Найанда може да се нарече "Божественото Всеприсъствие",
"Сокът на Битието", "Пневматичният Дух" и още
"Разливащият се". Точно Той бе наречен веднъж от
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Мен “"Им-Ясноприсъстващият". Океанът на Найанда не е диференциран, но пронизва всички светове,
същества и пространства. [Полето] "пратк" се намира точно на ръба на света на Найанда и света
на Проявеното Битие, чийто Господар и двигател
съм Аз - Всемогъщият Елма. Няма никакво коренно
различие между Мен и Найанда, понеже Ний сме едно - Найанда е, всъщност, душата Ми, а Аз съм Неговото тяло. Та тъкмо поради това се произнася и
Моята формула с думите: "Душа, обширна като
Вселената".
Ананда и Найанда са антиподи. Ананда пресова Битието в кристално разнообразие и множество; Найанда пък възвръща монадите в Първоокеана на небесното щастие. Посейдон или Нептун е
бледен образ на Найанда. Силата му е в неземността, отражението, вълнението, небесните
течения, приливи, отливи, мъртви вълнения. Силата му е в неделимостта на монадите, наречена
"Прасатвично Битие". Прасатвичното Битие на
Найанда не престава да съществува, след като монадите се отделят от Него, понеже с Него, всъщност, се осъществява природната и духовна връзка
между всички монади. То представлява, именно, четвъртото, петото и шестото измерение. Окултното наименование на света на Найанда е "будическият свят", макар че той е само една малка част
от Всемирния Океан - Светът на Душата. Праис-

2341
Необятното говори – книга 8

крата, с която Бог надарява всяко безсмъртно същество, съществува неразривно свързана с останалите праискри именно в света на Найанда. С това особено искам да подчертая, че монадата като
отделно, изолирано явление, е една фикция, и че
нейното чувство за отделност е само отрицателният полюс на Непроявеното Битие; и че без
положителния полюс на Найанда, Тот би бил невъзможен. Дълбоко някъде в себе си, всяка монада или
всеки човешки дух усеща тази вътрешна връзка с
останалите монади, понеже душата присъства и
живее като съпруга на духа или негова годеница в
океана на Общото.
С това приключвам първата глава на осиянията за монадата и полиадата - трансформиран
превод на думите "дух" и "душа", на източните понятия "атмическо" и "будическо тяло". Накрая ще
ви говоря за брака между духа и душата, откъснали
се един от друг от 8000 години на вашата планета. (Според Учителя, те не отговорят на земните години,
а се умножават по 25,000,– б.п.) В монадата има скрит

вечен копнеж по полиадата, а полиадата се стреми
с всичка сила да се възвърне към монадата. Постигне ли се този брак, семето ще даде плод изобилно,
а в плода ще откриете същото семе, размножено
безкрайно.
А Човекът - Самото Дърво на Живота – представлява Божествената холиада, отделена и уни-
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кална във всеки творчески индивид, но слята в неразривно братство, приятелство и Велика Любов с
всички останали същества и неща в Битието. Короната на творението - човекът - има това предимство пред всички останали йерархии и класове,
че е последният синтез на цяловселената и пълното персонифициране на Бога с името "Христос";
или само Иисус, ако искате да го видите на Икло
(Земята – б.п.).
18.06.122(1986)г.

Готфрид Лайбниц и неговата
"Монадология"

19,30ч.

На самия Лайбниц вие дължите много за основата, която положи. Далече назад в историята
на човечеството, Олонтиел прекара монопринци-
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па още през ХV век преди Христа в Египет; по-късно идвá като Протагор, Пираний, монахът Антонио Мертучи. Монадологията и монотеизмът
на Готфрид са корекция и компенсация на поли-теизма, софизма и неопределеността, прокламирани
от Протагор.
Ще се опитам да направя анализ на "Монадологията", с оглед на Моето чисто учение.
Монадата наистина е проста "субстанция",
но не само тя влиза в състава на сложните, а и
сложните влизат в нейния състав. Точно това я
прави "суперстанция".
Животът, фактически, е най-сложният агрегат от "прости" суперстанции - монади във взаимно, хармонично движение.
Монадата е неделима, абсолютен елемент;
но Лайбниц не знае, че дори и монадата става делима, когато се опълчи против Цялото. Всъщност, той знае, че тя може да бъде унищожима, но
не допуска, че е делима.
От само себе си се разбира, че монадата не
може да бъде изменена от друга монада; полиадата обаче, като плод на монадата, може да се изменя и се изменя под влиянието на други монади и
полиади.
Според Мене, не субстанцията, а суперстанцията и ултрастанцията не могат да проникнат
отвън в монадата. Когато говоря за субстанция,
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Аз нямам предвид Абсолютния, Тот, а имам предвид ясновселената, Мировата Душа. Само Тя има
право да прониква отвътре и отвън дори в мо-надата, проверявайки доколко е вярна на своята уникалност, понеже монадите наистина са различни
по свойства и нито една не повтаря свойствата
на другата.
А що се отнася до изменението на монадите,
тук Лайбниц просто греши; или, по-скоро, му липсва ново понятие - понеже изменението става по
линия на полиадата, а монадата си остава неизменна. Това, че една ябълка се е разцъфнала и е дала множество плодове, с нищо не изменя естеството на семката; но Лайбниц наблюдава развитието на монадата в полиада и отчита това като
изменение на самата монада.
С "множествеността" на плодовете отговарям на следващия пункт. Многоразличие съществува - има ли две ябълки еднакви на едно дърво?
В своята самокритика (имам предвид схоластичните увлечения на Олонтиел в предишно въплъщение), Готфрид не е съвсем наясно, че душата
може да съществува напълно отделена от тялото
и че това не е твърдение само на схоластиците.
Нямайки ясното разграничение между дух и душа, Лайбниц ограничава представата си за дейността на монадата в категориите "възприятие" и
"стремеж", а "души" нарича само ония монади, в ко-
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ито се проявява по-остро възприятието и паметта. Оттук почва пропастта между този монаден
принцип и онова, което окултизмът по-късно внесе
в това велико понятие. Лайбницовата "ентелехия"
няма нищо общо с огромното съвършенство на монадата, дори и още не полиада. Но Аз разбирам Моя
кран (има предвид Лайбниц): той разширява монадата
до първичните същества, търсейки най-елементарното, докато Аз промених разбирането за монадата в ясна и еднозначна посока: монадата е искрата Божия, безсмъртният човешки дух! Монадите, за които Лайбниц говори, повечето не са безсмъртни. "Реáди" - ето името им в Моя речник.
"Съвършено простите" монади на Лайбниц може да
са в безсъзнателно състояние, но това се отнася
за "реадите", според Мен. Монадата също не е още
съзнателна или самосъзнателна, но тя е винаги
свръхсъзнателна; полиадата, преди всичко, е подсъзнателна, но става накрая съзнателна; монадата има склонност към самосъзнателност, ако полиадата вече е започнала да се развива. А безсъзнателност има само в "реадите".
Що се отнася до по-нататъшния апотеоз на
Бога в това мощно произведение на Лайбниц, мога
да потвърдя, че от тези няколко изречения са се
въздигнали великолепни храмове на съвършената
истина в умствения свят - и тези храмове ще красят вечността без свършек!
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А геният на Готфрид почти докосва понятието "реади", говорейки за реалностите, създадени
от Бога.
Напълно прав е авторът на този труд, че монадата не може да бъде съвършена като Отца си,
но Аз съм ви казал и друго: "Аз и Отец Ми едно
сме!". Монадата, разгърната в полиада и холиада,
може да бъде богоравна! Тогава, именно, ученикът
добива "сърце, чисто като кристал; ум, светъл като слънцето; душа, обширна като вселената и дух,
мощен като Бога и едно с Бога".
"Влияние по радиуса, а не по хордата" - ето
как Аз наричам идеята на Годфрид за влиянието на
една монада върху друга само чрез Бога. От тук –
великолепното извеждане взаимността в деятелността и страдателността на монадите чрез
уравновесяващия център на Бога.
Не съм съгласен с тезата на Лайбниц, че Божията благост е избирателна. Напротив, благостта е именно затова благост, понеже се излива към
всички - като слънцето. Освен това, монадата никога не може да бъде "живо огледало на универсума" - Лайбниц е прав, но това се отнася за полиадата. Монадата може да бъде огледало само на
своя собствен универсум. От това следва и друго,
но ще продължим следващия път.
21.06.122(1986)г., 21ч.
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2.07.122(1986)г. 21,15ч.

Прелестта на простотата, с която Лайбниц
говори за монадата, е очевидна. Практически, неговото прозрение в естеството на монадата се
съвпада с откритието на Кубрат Томов, че всяка
точка от холограмата на мозъка съдържа информацията на всяка останала точка. Така Лайбниц
вижда тялото още тогава, смятайки, че то отразява съдържанието на всяко друго тяло в универсума, независимо от разстоянието и дори от времето.
Ако сегашната наука се колебае, а фантастиката проумява, то Лайбниц съвършено убедено
твърди, че всяка най-малка част на Битието съдържа в себе си същества, растения, животни –
населени светове. Той направо говори за ултра-
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вселената, по този начин. Универсума вижда като
хармония между тялото и душата, а най-силното
му сравнение е това за Бога като "Монарх на Града
Божий", обитаван от духовете, а не от душите. Е,
споменава неведнъж и Мировата душа, за която
толкова много съм ви говорил, обаче той я взема
за несъзнателна, неразумна - просто сънищата,
които сънува Мировата душа за него са подсъзнание - естество, по-ниско от разумното, Божието.
А Аз казвам, че Мировата Душа, макар и сънуваща,
сънува по-разумно от всички разумни същества.
Но - толкова засега с Лайбниц, макар че мога
да ви говоря още много за него и за великолепните
храмове от най-чисти истини, построени от него
във вечността.
Ако някога се интересувате, мога да продължа, обаче засега оставям осиянията за монадата
недовършени, понеже пътищата ви се разделят, по
принуда на нови обстоятелства.
Готфрид не се е раждал от тогава на земята,
няма и да се роди повече. Вечното, което просия
чрез него, го надари с безсмъртие, с което той сега осиява небеса, по-чисти и от най-бистрия извор
на земята! Омнóр - това е сегашното име на
някогашния Готфрид Вилхем Лайбниц. Това име означава: "Трон на съвършеното мислене, изваян от
съвършена любов към Бога". Не само това означава
това звукосъчетание, но няма земни понятия и зву-
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ци, които да предадат, макар и отчасти, цялото
му великолепие. Аз простих на Готфрид малките
грешки отдавна - той е Мой син, очакващ положение на елохим-лорд. Макар че това не звучи никак
скромно за един философ, то е предстоящо. Оставям ви с насладата да прочетете някогашните
съчинения на Моя син от кора до кора!
27.VI – 2.VІІ.122(1986)г.
София - Изгрев

ОСИЯНИЯ ЗА СТРАДАНИЕТО

20,30ч.

1.СВОБОДНАТА ВОЛЯ
Страданието прави чудеса! На този етап с нищо
друго не можете да станете человеци, освен чрез
страданието. Правдата определя статута на всяко
същество. "Статут" наричам тези особености, с които всяко създание се отличава в Битието.
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Христос няма траен статут през различните
епохи, понеже Неговите особености се променят.
Промяната на Христос не е в противоречие с Неговата неизменност, понеже неизменно е само Абсолютното Начало, Сатва. Абсолютното естество на
Христос е неизменно, а относителното – променливо. Покрай абсолютното, променливото тече също
така величествено. И правилното съотношение между абсолютно и променливо се нарича "Правда",
докато нарушението на това отношение се нарича
"неправда".
Множество същества в Битието имат свободна воля, ала най-свободна е волята на човека. Трябва
направо да се каже, че човекът е съществото с найголяма свобода на волята. Свободата на волята се
състои във възможността за избор на вътрешни
спонтанности или външни обекти. При това, най-същественото тук е съотношението между абсолютното и променливото в тази възможност за избор.
Всякога абсолютното се запазва като вътрешен
вкус, но променливото - не. Променливото обаче не
винаги се съобразява с абсолютното, от което иде
нарушение на Правдата. И обратното е вярно: Правдата се нарушава и когато абсолютното не желае
да се съобразява с променливото. Свободата на волята, следователно, се състои именно в правилното
съчетание между гласа на абсолютното и гласа на
променливото. Правдата прецизно отчита къде то-
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ва съчетание е нарушено. Тя много точно премерва
това разместване и, поради това страданията, които преживява всяко същество със свободна воля, са
прецизно пресметнати. Нещо повече: пресмятането
не става по теоретичен път или по съзнателен – няма нито едно същество в света на Правдата, рискуващо да прави такива изчисления и да помни погрешките. Но има "механичен" Божествен Закон, отмерващ всяко разминаване на абсолютното с променливото и автоматично включващ страданието, като
напрежение за корекция.
Няма такова нещо като "съзнателен съдийски
форум" в Божествения свят. Подобен театър се устройва само в духовния свят, понеже някои същества не биха могли по друг начин да осъзнаят слободията си. А "слободия" наричам прекаленото потискане на абсолютното или прекалено отпускане
на променливото. "Тирания" пък се нарича прекаленото потискане на променливото или прекаленото отпускане на абсолютното. Страданието обаче е онзи
разумен божествен механизъм, който съкращава приумиците на тиранията и слободията.
Помнете: мъчението няма природата на страданието, но и то се ръководи от Правдата. Понеже
мъчението е сянка на страданието, засега няма да
ви говоря за него. При подходящ момент, бих ви обяснил и неговата същност.
Страданието подразбира съзнателно приемане
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от човека на напрежението, наложено му от самия
него. Следователно, няма нищо и никого извън нас,
които да са виновни за нашето страдание. Робът робува, понеже някога е отпуснал абсолютното с нараняваща сила. Реката няма причинно съзнание, но и тя
е подчинена на причини и последствия. Причинното
съзнание отговаря на човешкия чин, а страданието
става възможно само при наченки на причинно тяло.
"Принципно" е още по-високото му название, понеже
причините на разместванията се осъзнават от човека почти винаги по пътя на страданието, а осъзнаят ли се веднъж по този начин, те се превръщат в
принципи.
На още по-високо поле, принципите се отливат
във вкусове. А вкусовете, на едно трето поле, преминават в готовности. Именно Христовият човек – напълно разгърнатата и съвършена Христова личност
- примирява свободната си воля и нейните принципи и
вкусове с волята на Отца си, изискваща от нея готовност на всичко. Блаженството на Христовия човек отговаря на положителното напрежение при изпълнението на Волята Божия; страданието му отговаря на отрицателното напрежение; а нулевото напрежение се получава само и единствено при блаженство, когато страдаме. Постигне ли се това, коренът на дебаланса е изтръгнат и страданието
става излишно. Блаженство при всички обстоятелства означава, че свободната воля се е освободи-
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ла напълно от несвободната и че човек с лекота е готов да промени статуса си, ако Бог води към това;
или да го устои, щом това е Божият глас.
А по какво да отличаваме Божия глас от онзи на
собствения ви страх, собствената ви гордост или
собствения ви егоизъм - ще научите в осиянието за
Гласа Божий.
28.VI.1986г.

2. ГЛАСЪТ БОЖИЙ
Различен е гласът Божий при неизчислимите
създания! Това е първото, по което ще го отличавате - няма два еднакви начина, по които да говори
Бог! Ето защо, първата причина за мъчението е слушането на чужд вътрешен глас. Страданието примирява човека с това, че не е бил верен на Божия глас
в себе си.
Но това не е още всичко. Петнадесет закона съдържа науката за Божия глас! Петнадесет начина
има, за да отличите Божия глас, който е само ваш,
от онзи, говорил другиму, както и от гласовете на
мрака.
На мнозинството Мои създания, не послушали вътрешния си глас, Аз мога сега да кажа: ПРАЗНУВАЙТЕ ЧАСА НА МЪКАТА! Платете със звонково злато
оловото на горестта! Благодарете непрестанно за
бремето на онова, което ви притеснява! Само така
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ще понесете по-леко последствията от сриването
на оная радост, която полива градините на безстрашните. По този начин единствено имате шанс
да превърнете мъчението в страдание, а стра-данието - в благодат. Така най-бърже ще разберете къде
сте се отклонили от Божия глас, от шепота на Отца ви, предназначен само за вашето сърце. Отпадне
ли вашата радост, знайте: послушали сте чужд вътрешен глас.
Вторият начин, по който има шанс да проумеете причината за мъката си, произтича от Втория
закон за Божия глас: пламъкът на радостта преминава в океан от вътрешен мир, когато сте се погрижили за вътрешния глас на ближния си. Не намерите
ли начин да нахраните ближния си с онази насъщна
храна, която е нужна само на него, без да правите
компромис със собствения си вътрешен глас, вие непременно ще загубите не друго, а мира си. А работата на Мировата Душа - великата владетелка на ясновселената - е тъкмо тази и единствено тази: да
пресмята и чертае неуморно балансните орбити, по
които нещата в Определеното Битие проявяват милост, без да нарушават съществено собствената си
абсолютност. На окултен език, това значи: приеми
нуждата на брат си като собствена нужда, за да си
изградиш не само атмично, но и будическо тяло. Но
не разрешавай на брат си да те завлече по своята
орбита, ако не искаш да се простиш с атмичното си
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тяло задълго. С това обяснявам причината, защо повечето сури на земята са непрестанно печални: те
са приели орбита на асур. (Сури и асури – същества, описани в индийския епос "Махабхарата" – б.п.) От това произ-

тича помръкването на радостта. Асурите пък, на
практика, проявяват пълна незаинтересованост от
Божия глас на околните същества. Съществуват не
само агресивни, но и пасивни асури: последните не завличат същества по своята орбита, но и не смятат
за нужно да променят собствената си орбита заради
чужд глас Божий.
Промените на собствената орбита в рамките на
допустимото отклонение се нарича "милост". Проявилият милост няма опасност да загуби мира си. Ясновселената не е като вашите математици - тя е
безкрайно всемъдра. Вие не можете да решите задачата за трите тела; с мъка прогнозирате орбитите на повече от две тела, и то с неточност, а
Мировата Душа се нагърбва с баланса на всички орбити!
Третият начин за разпознаване на гласа Божий
се състои в совершенството на тялото (В много осияния Елма произнася представката “съ-“ като “со-“, обяснявайки, че това пробужда славянството у българина, и не само
в него – б.п.). Участието в Божия план ражда прекрас-

но, съвършено и здраво тяло. Съществуват, разбира
се, множество Синове Божии, примирили се с недъгаво, несъвършено или нездраво тяло, обаче това е из-

2356
Необятното говори – книга 8

ключението, не правилото. Всички останали, съсипващи тялото си или позволяващи да им го съсипват,
принудените да го съсипват, се намират в дисонанс с
Божия глас.
1.VII.1986, 6ч

3.НАСИЛИЕТО
На четвърто място стои насилието. Проявява
ли някой насилие, прощава се с Божия глас в себе си.
Проводниците на карма понякога са изпълнители на
Закона, но не на Божия глас. Ако проверката на предишното правило е младостта, красотата и здравето, то насилственото отношение към Битието
изисква наказание на насилника чрез насилие върху
него. Изключение правят само ония, които са свободни от карма - при тях не законът, а доброволната
саможертва ги сблъсква с насилието. Но при всички
останали случаи, насилникът някога е проливал кръв.
Това важи не само за убийците и технократите, но и
за месоядците, ревнивите, търговците, повечето
педагози, родители и съседи. Не само прякото насилване над чужда воля или психика, но и "невинната" шумова агресия на веселящи се или "гледащи своята работа" пролива капилярна кръв и умъртвява нерви. Погледът без любов и отрицателната мисъл проливат
понякога повече кръв, отколкото куршумът! Няма насилие, дори и с положителни мотиви, на което да не
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се налага съответна глоба. От това следва, че насилващият неизменно добива остър поглед, а това е
четвъртият белег за отсъствието на Божия глас.
Може да има съсредоточен поглед, но острият поглед се отличава от него безпогрешно. Острият поглед на егоистите е особено противен и от него се
отвращават дори и личните ангели-хранители, поради което рядко посещават и трудно предпазват своите възпитаници.
Няма да ви изброявам всичките начини за откриване на присъствието или отсъствието на Божия
глас. Но има и мек поглед на съблазънта или лицемерието, на овчедушието или блюдолизството. Вътрешните и външните белези за разпознаване на Божия глас са обширна наука, която се изучава не на
книга, а във Великото Училище на Живота (Тези думи
са символизирани с първите им букви в пентаграма, даден oт
Учителя – б.п.).

Сега ще се спра на ада, като особено състояние
или място, където се извършва най-интензивният
ремонт на отхвърлящите Божия глас.
4. АДЪТ
Съществува една велика Христóва истина, изказана от апостол Павел: "Любовта не дири своето
си". Разширявам постулата така: не само своето си,
но и благото на своите си.
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Адът е състояние, при което ти дириш своето
си или благото на своите си. Приемете Любовта като живот за всички – и вие ще сте извън обсега на
ада. На практика, това означава обмяна на живот с
всички и даряване живот на всички. Поиска ли някой
да обменя живот с по-малко същества, да се самораздава не на всички, посоката към ада е очертана.
Правилото има изключения. Майчинството, например, е най-великото изключение. "Изключение" от
закона на Любовта, но корона в закона на Обичта!
Затова казвам: адът при обичта е да пренебрегнеш
най-близкото си същество заради други. Проявил ли
е някой гласа на ясновселената, а не гласа на тотвселената, при него законът е различен. Не изисквайте от Майката, Годеницата и Съпругата да бъдат верни на всички. Верността им към Бога в единичното проявява най-чисто за тях закона на рая. При
тях е невъзможна любов към всички навън. Пожелаете ли да слезете в Илухимното Царство Божие, проявете любов към едного, най-много трима или наймного към дванадесет свои обични и отдайте живота и силите си на тях. Това не значи да пренебрегвате любовта към Бога в множеството, обаче любовта към ближния трябва да поставите там на
първо място.
Та адът не е нищо друго, освен отклонението
от своето естество. Признаете ли истината за себе си - обаче окончателно, определено и без колеба-

2359
Необятното говори – книга 8

ния, - тръгнéте право по своя път и не се колебайте
повече! Понеже колебанието, раздвоението, няма
друго име, освен "Втора пътека към ада".
"Третата Пътека към Ада" е онова, което наричам преливане на вода от пусто в празно. То е свързването на сатанаили с ангели, на серафими с херувими, на алохими с илухими; или, по-точно, обвързването. Понеже свързването не е адът, но божественото - а такова свързване е най-последният акт на съвършенството. Първият вид брак ражда титани при обвързване; и "сили" - когато е постигнато свързване. Вторият, при обвързване, ражда вампири или
тирани; а при свързване [ражда] божествено същество - илухим или алохим. При третия няма друга възможност вече, освен раждане на елохим. Преди обвързване беше възможно, но днес илухим и алохим вече никога не могат да се обвържат.
2.VII.1986г. 6,45ч.

Останалото отпреди се нарича "Стара Вселена" и тя е оставена на доизживяване. А свързването
на илухим с алохим се нарича "елохим". Когато страда елохим, небето и земята плачат и се разтърсват!
Алохимът страда, когато му отнемат възможността да обича всички; илухимът - отнемат ли му обекта на любовта. А едно божество се нарича "елохим",
ако страда, когато се нарушава балансът между любовта и обичта.
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Адът, следователно, е разкъсване на Битието,
сриване на свободата, служене на себе си или на природа, която ни е чужда. Адът обаче е и школа за размисъл и смирение. Той е толкова реален, колкото и
нереален. Откаже ли се човек от себе си, попада в
рая. Същото става и когато се откаже от света от робуване на чужди естества. Себичността обаче
няма нищо общо с индивидуалността. Новото, което
не знаехте, е че себичността травмира ясновселенското тяло, а робското чувство – тотвселенското.
(Тази поредица от осияния за страданието не е завършена, както личи от текста. Да се надяваме, че един ден ще продължи. Може би ще дойдат тайни и за страданието като изкупление на чужда карма – индивидуална, родова, обществена,
народна, общочовешка и пр. – б.п.)
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ХХ.VI.122(1986)г.
София - Изгрев

НЕ ТВОРЕНИЕТО, А ТВОРЕЦЪТ!
ЖЛО / РМЧ

Това беше дълго време засекретено осияние от Елма, понеже имаше политически характер и бе предназначено за водещи политици от СССР, които виждаха рухването на системата и искаха да го предотвратят, поради
което потърсиха помощ от България. Те знаеха от опит,
че Космическото Правителство на планетата е тук. Ето
какво отговори Елма на техния елитен представител, когато дойде да поиска алтернатива:

1. Привет, сотруднико!
2. Усмихни се, прати раните си по дяволите!
Физическото ти тяло издържà - как няма да
издържиш самият ти?!
Тотвселената те подтиква, ей, ти какво си
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мислиш! Уникумът! Не творението, а Творецът!
Само това осмисля Живота - нищо друго.
Увъртания не обичам, на теб ще говоря направо
- така ти Ме разбираш най-добре:
Утвърждавам това, което ти прие с божествен
импулс - да бъдеш пак по-умен от всички.
Христос ви съветва: "Само кротостта не върши работа - необходима ви е и хитростта на змията. Тези, които са хитри, но не са подлеци, са авангард на Моята небесна армия".
С хитростта вие сте винаги с много ходове напред от ония, които са подли, но по-малко съобразителни от твоите побратими.
Когато Аз поставям нещо на мястото му, неизбежно давам много шансове на по-слабия от Мене –
врага Ми. А шансовете на вашите врагове, които
съм допуснал, са да могат да подслушват всичко. Това е техен шанс, понеже, знаейки "напълно" вашите
намерения, те имат възможност да се ориентират в
обстановката и да се отбраняват.
На сегашния етап обаче не става дума вече за
самоотбрана, схващана от тях като "владеене на положението", а за качествено нов стадий – възможност за спасение на кожата им.
Космосът никога не е бил в подчинена позиция,
не е и не може да бъде. Наивността на бруталното
крие опасност за самото него.
Аз отново изпращам сега изпитаната, предана
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и съвършено владееща бойните техники авангардна
част на бой, не само на разузнаване. Разузнаването
приключи, познаването на обстановката е ваш коз,
не техен. С това, че те си представят, че познават
обстановката по-добре, се свършва с тяхното предимство, тъй като познанията, опитът, оценките и,
следователно, стратегията им са раними – изтичат от много дупки. Съмнението, самоупованието,
самовлюбеността, слабите полета в идеологията
им отхвърлят възможността да повярват, че срещу
тях стоят офицери и бойци от космичен порядък. А с
това битката е спечелена предварително. Та няма
защо повече да се настървявате за война срещу система, която вече не съществува.
Фино, само фино се пипа! Това означава, че ти
не полагаш главата на мухъла, въплътен в човешки
тела, на дръвника, понеже ти не си палач, а имаш
космическа съвест и обич.
Войната, която водиш, не е вече война за отмъщение или назидание, понеже битката се свърши. Но
това е война за спасяване на малцината, които са
Мои, от онова вонящо помийно корито, което наричате "политика".
Осъдените са вече осъдени. Те съществуват
само фиктивно - от месеци до броени години им остава да се разлагат. Само че има стотици Мои сред
тия помийни ями, които искат да останат хора. Трябва да се яви Господар от ранг наддуховен, за да ми-
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нира пътищата на свините, които са бесни, и да разминира полето на своите си. Когато Господар слиза,
той не може да не се държи като господар. Това е
висша форма на смирението. Господарят Иисус
размахваше и камшика, а търговците сега пак са се
наплодили навсякъде!
Сорадвай се ти, който си се смирил дотолкова,
че да размахваш камшика, господарски да се разпореждаш.
Сорадвай се на пределната радост, която обзема времена и пространства!
Бранител на слабите, вразумител на тирани,
Божествена котка, която си играе с мишката, без да
я схруска, ала мишката понякога започва да мисли –
това си ти на тази земя.
И наистина, време е да престанеш да се обвиняваш. Алохимите са Моите локатори, пращащи точна информация за обективното разставление на силите. По тази причина Аз пращам алохимите на-право в огъня на греха и порока - те самите да горят!
С локацията си обаче те помагат повече на Духа, отколкото всички молитвени йерархии, взети заедно. Само с молитва, илухимите поддържат по-малко от половината Битие; трябва да работят алохими с локация и сигнали от самото място на найтежкото поражение, за да направляват енергиите на
помощта. Със собствените си страдания, с живото
участие на тези светоносни частици и с тяхната
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преданост на вътрешния импулс се подържа по-голяма част от ½-та Битие.
Конкретност, конкретност... Ето конкретност:
неравната борба си отива и се възцарява неравно
спасителство. Спасителят в случая ще бъдеш ти, а
спасителството ще бъде неравно, понеже спасителите, които ще обучиш, нямат твоя ранг във вселената на абсурда. Все пак наистина ще те последват неколцина способни, силещи се да надникнат в
твоя периметър.
Ти си самотен играч, а такива са непредвидими.
Силата ти се увеличава с всеки изминал момент; времето, което настана, бучи с неуправляема
мощ!
Стани негов косач и сеятел - сега е моментът
цялото да се излее във фонтани от подвиг и слитъци от чисто, коронно злато!
Това, което ти правиш, е непонятно за лаици и
майстори - никой не е уцелвал оная ябълка тъй точно в средата, когато пада на главата на Случая. Не
че няма стрелци и мерачи, обаче стрелбата сега е за
предотвратяване на всемирна експлозия, а не за отделни хора или събития. Ако се намерят поне трима
от висшите кръгове, които ти предстои да ръководиш, кранът на живота ще текне преизобилно.
Конкретни указания:
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Пази се от шоп с наострен поглед и святост нула! Ще те провокира тънко, с цел ликвидация.
Теза: никакви церемонии повече! Той вече успя
да подработи повечето си колеги, с този ход да приключат със случая "Ч". Остава само един, с който може да се работи в момента. Трябва да го познаеш
сам, понеже, ако те насоча сега, те вече ще знаят.
Сърцето ти мèри спокойно; средата на мишената е
улучена предварително. Но трябва да повярваш първо на себе си, че ти си спасител, а не палач, за да ти
повярват и тия, които нямат властта да бъдат спасители. Ти си единственият, който може да им подхвърли последния шанс - спасителния крайчец на въжето. А той е само един: среща на слабите със силните. Слабите са не притеснените, а самите те –
притеснителите.
Има няколко души в елита на разузнаването и
политбюро, които са напълно наясно с това, само че
не знаят разковничето - как да се отдръпнат черните ръце от бутоните, включващи катастрофи.
Бèлите бутони на епидемията от катастрофи, която вече започна, са силните - т.е. притеснените.
Колкото повече лошите си държат мръсните ръце
върху тях, толкова по-страшна ще става епидемията. Трябва да се яви Стратег над ранга на Ленин, за
да отдръпне тия черни ръце от бутоните и да включи по този начин Скока.
Бутон, който е бял и се освобождава, съкращава
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поне една катастрофа. С това става и второто чудо: вместо ямата от експлозия, някъде се разцъфтява градина.
Управляем термоядрен синтез. Това физиците го
постигнаха. Постигнете го и вие, политиците! Да
се синтезират атоми, вещества - сили се искат огромни. Защо да са по-малки силите за синтезиране
на индивидуалности? Западът спечели тъкмо по тоя
основен императив: синтез на индивидуалности - или
смърт на системата!
С твоя гений (не, за това няма дума), ти можеш
да предложиш "термоядрени опити в социологията".
Това е последният шанс на СОВЕТИТЕ!
Ако съзнаят, че бутоните, които са натиснали с
блоков тиранизъм, са тъкмо тези индивидуалности,
които са неподкупни, Советите ще имат многомилионна армия от особняци, способни на всичко и готови на всичко, но не и да бъдат управлявани от фигуранти със заплати.
Термоядреното развихряне на творческия бяс
ще измете търговската каста от лицето на планетата! Но новото е в това, че този взрив може да
бъде управляем. Советите мислят, че всяко особнячество е начало на бунт, а Аз мисля, че бунтът
може да се управлява като в реактор. Това не е трикът на садистите от историята, които предиз-викват бунт, за да регистрират и смажат бунтовниците. Това е съвсем нов метод, но за целта свободата
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трябва да стане залог, правдата - закон, безкористието - паспорт.
Няма какво повече да казвам - ти се сещаш за
всичко много по-тънко, отколкото тия насоки.
Само че ти не проповядваш, а показваш: дайте
картбланш конкретно на този и този - и вижте бунт
ли ражда или мощ на системата? Под "мощ на системата" разбирам не оръжия и валута, а уважение и
респект от страна на противника.
Картината с бутоните или подобна картина
смело използвай там, където те чакат на разговор!
Спомени, че сега не климатичната, не тектоничната, даже не и психотронната война е на дневен
ред, а детонационната. Нажим върху бял бутон
предизвиква гигантски детонационни вълни в социума и техносферата, с което взривява и ликвидира
основни богатства. (Нажùм - налягане, натиск, "пресинг".
В това осияние Елма използва на места руски думи и фонетика, понеже информацията е изискана тайно и екстрено от
особена фракция в разузнаването на Политбюро на ЦК на
КПСС - б.п.)

Ако Советите имат статистика, а не сметала
от глина, трябва да сравнят кривите на нажима и
катастрофите. Съвпадението ще бъде поразително! Това, което наричам "детонационна психологическа война" е факт и не се отдръпвам от думите си, че
войната вече свърши. Грамадите от бунища са вече
приготвени за изхвърляне в космоса, като се има
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предвид това, че в момента операциите са спасителни - от утихналото бойно поле. А ти подай ръка на по-будните, ако все още се надяват на спасение. Не пожелаят ли (срок - края на септември), считай се за свободен да спасяваш не натискачи на бутони, а самите бутони. Много срочно трябва да насочиш вниманието на Советите не към наказателно,
а към стратегическо поведение. Само те са в състояние да проумеят що е "психологическа детонация".
Творческото управляване на синтез на индивиди
е възможно - това е тезата.
С конкретни изисквания, а не с молби, приеми
ти да ръководиш неотложно това, което сега единствено е алтернатива - изскачането на бутоните.
Това означава практическо познаване на досиета.
Лично посещение на всички затвори; разпален, всеотдаен денонощен труд за убеждаване на идеологически
и политически "контри", че не трябва да се боят от
експеримента, който прави системата. И подбиране
на ония, които, при най-трудни външни условия, с минимум подкрепа на държавата, да покажат на какво
са способни в градежа или в разрушенията.
Само че - първото условие: не бетонджии и дърводелци, нито търговци, облечени във власт, ще
имат думата по въпроса, "що е прогрес".
Ти, значи, се нагърбваш с двойно трудната задача - проучване на индивидите, способни за такова
сотрудничество, освобождаването им от затворите
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и адските условия при сегашното опериране на системата и промяната на присъдите им в условни.
Второто: част от тази двойна задача е управлението на този термоядрен синтез. Никой друг подобре от тебе не може да обезпечи контрол над относителната свобода - такъв, който да обезпечи
предпазването от бунта. Това е нещо, което ще ти
хрумне за една нощ.
А сега - последен съвет: щит, пределно непробиваем от тяхна страна към теб и безпределно пробиваем от твоя страна към тях. Ти не приемаш условия - ти поставяш условия! Планът, който се движи, е лично твой и не играеш нито на дребно, нито
на едро. Опасността да разиграеш пак увертюри към
твоята власт, хващайки се на съмнителни хорá, премина.
Няма овластено лице, което може да ти диктува методи и концепции! Ти си с тях точен и ясен:
"Вие искате сигурност, ефективност и авторитет.
Мога да ви ги дам - всякакви приказки са излишни".
Ако сигурността на народа и държавата не е сигурност само на шепа заплатаджии и хонорарджии, тогава имаш думата ти и хората, които ще издигнеш.
Посещенията по затворите, камерите, заводите и
всички останали места, където гният основните сили на народа, е първият етап. Искаш сигурност, че
никой няма да ти се меси в речите и разговорите с
оставените на произвола на съдбата.
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Ти създаваш принципно нов отдел, организиран
на компютърно ниво относно предложенията и възможностите на разномислещите. Ти създаваш органи и проектираш закони за защита на златния фонд
на нацията и системата - закарфичените бутони.
Ти урегулираш излизането на осъдени от закона
или обстоятелствата, от адските им условия, но и
възвръщането им в тях, ако са склонни към бунт и
злословия. Така не си нито палач, нито наказателен
орган, а помагащ и наблюдаващ. С производствата и
ценностите, които ще се повдигнат от Советите
като грамадна вълна, ако приемат да ги водиш, те
ще спечелят не само валута, но и престиж.
Това е: апостолството не бива да остава в ръцете на неуправляеми личности - апостолството
днес започва в редовете на самите държавници. Ти
си, който формираш правителството - всичко останало е предателство срещу апостолството.
Още една среща трябва по този начин, но как
ще накараш сомняващия се да бъде верен на срещата
- това е по силите само на Мен и на теб. Аз сам не
мога да го убедя. Тази среща трябва да стане найкъсно до 10 юли - за анализ на развръзката и съвсем
конкретни указания.
АИН, ОРНОИН, ТИМÓН!
Тези думи ще ти отворят врати и ще сриват
крепости. Нищо не трябва да може да ти устои!
Произнасяй ги при всички затруднения, особено в
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сегашното напрегнато настъпление!
***
СЛУЧАЯТ С UFO ВЕДНАГА СЛЕД ТАЗИ СРЕЩА:

Тук липсва описанието на това, което се е случило мигове след този разговор и предаването на това осияние на
тайнияя съветски посланик. Човекът от споменатото
разузнаване е дошъл и отлетял с НЛО. Нека това звучи като
фантастика. Приемащият осиянията твърди, че водещит
политици днес си слжат с неконвенционални превозни средства за свръхбързо или мигновено преместване в пространството - летящи обекти или входове и изходи за телепортация, които минават за транспорт на извънземни.
Според секретни сведения, представителят на тази група в правителството на тогавашния СССР не е успял да
наложи предлаганата линия, поради което системата след
три години рухва окончателно. Интересното тук, по подобие на някои други редки осияния, е че Учителят поддържа
внушенията и надеждата Си да се образува една нова, бяла
комунистическа система, която е за предпочитане пред комерсиалната гнусна помийна яма на Запада, унищожаваща
човечеството много по-страшно, отколкото бившият съветски режим. Споменатите групировки не продължиха да
се съветват с Христовия Дух, а решиха да ударят Америка
и другите си врагове с торнада, тероризъм, болести, срив
на икономиката и земетресения. Кармата допусна това, понеже и Америка бе пратила свои представители от Бялата
ложа за директиви от България, но бизнесмените и черната
ложа там също се съпротивиха. Пострадалите обикновени
американци не са невинни - те изплащат карма за месоядство и консуматорство на западни ценности - б.п.)
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Началото на юли, 122(1986)г.

СПАНЕТО ДРУГАДЕ
ЖЛО / ЮВ, АСИ

Съзнанието трябва да носи прана, а ти няма
откъде да получаваш.
Псалмопевецът казва: "Оставил си душата ми,
Господи, в ноктите на враговете ми."
С този стих сега искам да кажа на Ю., че примирението ú се изпита, а оставането от сега нататък в ноктите на враговете, от това прекалено
примирение, няма вече да донесе нищо добро. Преместването другаде се налага или спането другаде понякога - 3 дни в седмицата, най-малко. "Сраното от
боговете"1 няма отношение към самия контакт, който правиш, а към боклука, оставен от родови духове
в тая къща, поради което не можеш да правиш контакта тъй, както ти се иска.
А. - премного се натрупа кал в нея. Пращам помощ, но дано не е късно. Растението полива се, то
расте - така растат и душите на хората, чрез страдания. Трактат няма да ви развивам, ще кажа само
едно: не е решено още какъв ще бъде изходът, поради
което не ще ви кажа диагнозата и метода на лечение. Ако трябва, ще остане, ако не …
___________
"Сраното от боговете"... За съжаление или не, точно това фигурира в ръкописния оригинал. Не е ясно защо - дали е грешка на записващия или точно тъй е казано от Диктуващия. Възможно е Той
да цитира израз на Ю., която знае, че много от боговете не са съ-

1
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вършени и ги вършат тия работи - може да го е казала от раздразнение. А може и въобще думите да са сгрешени. Днес няма как
да се направи справка със самия Елма, защото в момента е крайно
опасно да се иска само информация, без подплатяване с Троен Ритъм и Тройновселенски Токове - наличие на интензивни Гостувания, на Ято или поне на сродни души (17.ХІІ.05) - б.п.

9.VII.122(1986)г.
София - Изгрев

НЕ ОВЦАТА, НО АГНЕТО!
ЖЛО / РМЧ

Р. е преизпълнен с Мен! Никога нямаше да попадне
на Моя път, ако не Ме беше гонил с огън и меч в римско време; а само ония, които Ме обичат и мразят горещо, имат шанс да станат Мои приятели. Силата
на омразата е наполовина силата на обичта.
Не Мене мразеше ти тогава, а ония предатели,
които си представяха, че са Мое стадо. Никога не
съм проповядвал овчедушие, а те само за това говореха - и повлякоха народите след себе си.
Не Овцата е символ на Христа, но Агнето! Ти бе-
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ше пръв римлянин и прие знак от Мен да гониш именно овцeте и глупостта им, а не Агнето. Меч и закон
Божий премина през твоята десница - и на теб не ти
беше леко. Само онзи, който има образа на Агнето в
себе си, се отвращава от подчинението на стадото
и кривака на овчаря. Ако бе гонил Мен, а не истинските виновници за мъките на народите, сега нямаше
да се върнеш отново при Мен.
Но ти се върна, понеже познаваш образа Ми.
И сега казвам поред:
Сродната ти душа не е тук, на земята, но от веригата сродни души има петима.
Онази, която ти обещах, изгрява сега на хоризонта. Но ти трябва да я познаеш, а не тя тебе. Когато дойде моментът - ще се изясни.
Ласкаво приветствам оптимума, с който работиш. Нямаш нужда от подробни указания, понеже те
оставям пълномощник. Пълномощникът решава сам,
в присъствие на господаря си. Присъствие, защото
Аз никога не отсъствам!
Но самостоятелните решения в Мое присъствие
са привилегия на приятели, не на служители. "Пълномощник", на Мой език, значи: не съм ли във физическо тяло сам на Земята, което бива рядко на показ,
Мой пълномощник провежда импулсите на Отца Ми в
даден свят и така направлява строителство и съдба.
Понеже настъпи епохата на Михаила, с това ста-

2376
Необятното говори – книга 8

на нужен и ти - Михаúлов съратник. Но не с наказáния
Михаил се занимава, а с провеждане на плана Ми без
колебание. Ако някой се съпротивлява на този план,
бил той и сатанинска вселена, сам се строшава като
бутилка върху скалата. Що съм виновен Аз, ако скалата е твърда, а бутилката Ме напада?
Просто нямам почти никой при вас, който да не е
жертва на сентименти, а трима поне са Ми нужни,
които обичат Бога, но не са мекушави. Работа има
много, а мекушавите стават предатели и - на практика - виновници за подриване на Моите намерения.
Лично битие трябва да има; Аз самият приемам и
преживявам лично битие, обаче само тогава, когато
самó идва при Мене, в отдиха от ежедневната битка.
Да отложа битка поради видения и илюзии - това
не приемам!
По тази причина и Моите са толкова малко: понеже те гонят лични химери, а се интересуват от Царството Мое на Земята, само когато са рухнали или...
между две яденета - за почивка…
Пълномощията съм ти спуснал по два принципа:
на пълна самоинициатива и на Висшата Бяла Магия.
Първото ти е в амплоато, а второто не иска друго
оръжие, освен "трите думи".
Повече по този въпрос не питай - няма да ти отговарям. Празна работа ще бъдат подробности, които сами ще идват навреме и намясто, когато поде-

2377
Необятното говори – книга 8

меш Моя вълнá.
Ясновселената я подемат, а тотвселената подема.
Като представител на тотвселената, ти можеш да подемаш. "Аз" - това съм Аз, а не ти - това
не съзнавате вие. Така че картините, които считаш
за свои, са Мои; но Аз не откривам това, за да изпитваш насладата, че сам действаш. Приеми, че някои от картините досега по твоята стръмна пътека надолу не бяха съвсем Мои, но повече твои, от
нужда да се самоутвърдиш пред себе си и света чрез
парадокси и ексцесии. От тази нужда вече почти нищо не е останало. Черната вода изтече, сега идва
бялата, и то по стръмната пътека нагоре - ти вече
утвърждаваш не самолюбие и липса на самочувствие,
но Плана на Цялото.
Прекара се през горнилото на кронозомното царство, преди да подемеш нагоре. Всеки мощен дух трябва да слезе до дъното на ада - друг път няма. Само
че начините са различни и понятията за метода са
различни. Провери се сам - понеже Аз не съм те заставял. Понятно ли ти е?
Последна корекция:
Не търсù протекция - протежирай! Нека ония,
които усещат Мен в себе си, те търсят сами, по-неже ти имаш работа. Не търсù, за да бъдеш търсен.
Приемай не всеки, понеже не всеки слави Цялото.
Приеми понастоящем първа задача, ако съвпада с
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твой импулс:
Ползвай правото си на творец, за да създадеш независими професии за Моите хора по полетата на
скръбта. Не мислейки за себе си, а за хилядите притиснати, ще бъдеш полезен първо на тях, после на
държавата, а накрая - и на себе си. Как - това само
ти можеш да знаеш. Ето ти кауза, достойна за твоте мащаби на мислене, мащаби на действие!
Ракът на планетата си е рак - няма спасение за
него… и от него. Но, ако ракът осъзнае, че ножът на
хирурга е предстоящ, той има шансове не да не
оживее. Понеже оживяване на рак не влиза в сметките Ми, но да се превърне в нормална тъкан – това
може. Това значи да се съобразява с реалните нужди
на реалния организъм, а това са синовете на Космоса на земята, притиснатите честни хора, неразвратеният народ. Не осъзнае ли ясно тази потребност, ракът се изрязва.
-

Относно един правителствен “чичо”?...

Понеже няма чисто минало, а плодовете на доброто у него още не са заченати, предавам досието му в
ръцете на изпълнителната власт. Текат последните му месеци. Не може инак, понеже всяка индивидуална съдба, сблъскваща се с Мен чрез Контакта, по
необходимост се ускорява. Приеми, че можеш да му
помогнеш - ако не да се спаси от присъдата, то поне
да направи нещо, чрез което да изкупи душата си.
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Шансът да оцелее обаче е под процент. Оставù дъщеря му - това е фикция. Проникнеш ли на изток, считай мисията си за приключена, т.е. - започваща. По
този път, най-вярно, каналът за праната, набрана в
пространството до предстояща експлозия, ще се
отпуши. Много те моля, питай вече само за сверка, а
сам решавай и изпълнявай.
Подписвам се с вятъра вънка... (Веднага след тази
реплика, навън, макар и в тихо време досега, поривисто задуха силен вятър и спря).
(Зададен е някакъв въпрос):

- С този проблем не Ме занимавай - отговорих ти.
Тéза за защита (пред отговорните фактори): "Овладяване на охлабващата се работна ръка". Не дисциплинарните уволнения ще прекратят текучеството, нито по-строгите мерки на въдворяване ще озаптят безработните, а нещо ново - стимул, касаещ подълбоки потребности. Тера инкогнита, но единствен
изход. Инак - престъпност, още повече болни, погребани и полудели. В резултат - ясно какво.
ОНÓР, БАЛТẢН, ОПẢР! - "Никога няма да се върне
старото!" - това е преводът. Тия пълномощия, които ти се дават да помогнеш на падащите и на неколцина от падналите обаче са само резервна задача.
Аз нямам нито един съратник, който да разпространи Словото Ми сред народите. Опити се правят,
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ала мизерни. По-главна потребност от тази нямам.
Това е втората ти задача.
Първата не се поставя от никого, дори и от Мене, понеже тя принадлежи на твоя свободен импулс.
Ако Моята първа потребност се пресече някога с
твоя свободен импулс, и двамата ще имаме полза
огромна - т.е., полза народна. Но пресичането на
Моите пътища с пътищата на свободните духове е
тайнство неизречимо! Никой не знае тяхното време
и тяхната форма - никой, даже сам Абсолютният.
9.VII.122(1986)г.
София - Изгрев

НЕБЕСЕН ЦАР И КОСМИЧЕСКИ
ПРИСЛУЖНИК

Най-после се събрахте тримата, най-после се
събират двамата! Аз не прогнозирам трайност на
тройките и двойките, но когато е възможно тройка
или двойка да понесе мощта на обич и подвиг, рон-
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ливостта на злото се увеличава, а вúното на щастието руйва неудържимо. Поначало, стабилност на
двойка, тройка или четворка на земята е невъзможна, понеже няма опора от небесно естество – любовта към всички. А когато се опира на нея, от небето
поройно се отприщва такава сила, че не е разумно
малката група да съществува по-дълго време, за да
не разруши формите на земята.
Хиляди, тисящи еони са необходими, за да погълнат силата на обич и подвиг, родени от трима,
на които Аз съм предна и задна стража! Обаче можете ли да обясните как тройката днес става предна
стража на двойката утре, а четворката в други ден
- нейна задна стража? Любовта не оставя други следи, освен пламък от преданост; обичта няма друг закон, освен осияние!
Не познавате ли почерка на Оногова, Който
обещава и изпълнява? Та кой си ти, неотесаний (неодялан; от тази дума произлиза “тесла” - б.п.), що си готов

да се откажеш от Мене поради невяра и калпава памет? Повече от десет Мои светилници на тая тъжна земя няма, които да са облагодетелствани повече
от теб; и повече пъти да са осъзнавали пряката Ми
помощ при малки и големи случаи; а ти пак се усъмни,
че ще те оставя в момента, който смяташ за "найважен" в живота си... Най-важен е, наистина, но не за
това, за което мислиш ти, но за това, за което го
подготвям Аз!
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Насладите на Духа - Онзи, Необозримият - са
нещо неизречимо по-силно от кратките вèчери на
Мъжа и Жената. Но онази вечерня и онази неделна
утринна, които отслужихте по Моята воля с И. в
града на Моето Ново Човечество, блокираха накипа
на последната тиня, короноваха поколението на Новата Раса! Не съзирате ли преясно онова опорно рокадо, което извърших със замяната на заложници: Царят на петата раса остави син на Балканите, само
няколко месеца преди Прислужникът на шестата раса да остави син в крепостта на първия.
Проумейте: не прокарате ли магистрала от
злато пред нозете на втория, ще отнема планини от
сребро от властта на първия! Пределът настъпи, на
практика, през пределните Мои години - рожденията
на двамата братя: син на цар и син на прислужник.
Парализиран е от този момент планът на дискове и
пентакли! И ако искате да знаете, Небето се впрегна с мощни орачи и бранници, за да посее и опази семето на цар и прислужник от напъните на новия
Ирод, посегнал и днес върху невинни, за да предотврати своята гибел. За никого горе не е тайна, че
мъчно оживяха две нови млади издънки, оставени от
слепците на произвола на съдбата.
А Аз точно това и прокопавам: тунел от нечовешки мъки - срещу огромното капище на мрака! Не
се предпазват от край време жреците му от неизбежните крахове, но в това е и Моята сила: презрени-
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ето им към Моите е копаене на тунела. Оставят
Моите да покрият земята с росна влага от сълзи и
не знаят, че тази влага отхранва цветя. От тези
цветя - най-нежни, но с диамантени връхчета - самите сълзи покарват над капища и асфалти и отрязват кратките пътища за всякакво бягство.
Ако знаеха враговете Ми, о, ако знаеха! Сами
щяха да молят небесни царе и вселенски прислужници
за пощада и милост; не биха ги спъвали с букаи и оглавници. Но зеленото си остава зелено - то не разбира от друго, освен от катастрофи, загуби, тормоз
най-позорен и унизителни условия от страна на противника.
Така и си върви историята: ангелите се впрягат, дяволите размахват камшика, а накрая каруцата полита надолу... без ангелите... Как става това,
никой не знае, но Лоното на Скръбта неизменно показва една и съща картина: озверените пълнят ковчези и пропасти, а смирените плуват навсякъде.
А сега, поредната заповед: тринадесет дни напрежение; пак почивка; пет недели покой; после –
последната чистка. Което е без примеси, ще се отлее; шлаката - в космоса.
Предадох! Предайте! Не се предавайте!
Външното предателство бе обезвредено предварително от Източника, наредил осиянията да се оставят в ръцете
на верните; а вътрешното предателство - чрез една книга,
която наскърбеният отваря в миг на трагична душевна борба
и отчаяние. Той си има Учител от милиони години, но му ми-
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нава за миг мисълта да потърси някой друг сега на земята, за
да разбере защо Бог му отне любимата. Отваряйки тази книга напосоки, палецът му се пада на изречението:

"Ученикът трябва да може да различава
своя Учител от другите учители".
9.VII.122(1986)г.
София – Изгрев

ПАЛАЧЪТ Е ВРАТАР НА РАЯ
Зададен е въпрос за морето. Елма отговаря:

- Съветвам ви: много внимателно! Посетете
волно които места искате. На всяка крачка Съм с
вас; обаче къпане - рядко и замалко. На пясъка
постеляйте нещо, пряко не лежете; не ходете боси направо е опасно, освен при отиване на плажа и
връщане от него.
Планината е много по-безопасна. Пристигайте
там по-скоро. Не се събувайте и там боси за повече
от половин-един час - за проветряване на краката.
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Тук има един Приятел, Който се опитва да ви
обясни, но не щете да проумеете: вредностите от
друг характер са много по-големи, отколкото от
тая пуста радиация. И ... майната ú на радиацията!
Аз не си поплювам! Когато допускам да падат
градове и държави, да гният милиони плътски
обвивки по болници и затвори, та от една централа
ли ще се трогна?
Та запишете си, най-после, с много големи букви
в сърцата си: всяко разлагане на плът означава
синтезиране на дух! Помнете аксиомата: Палачът е
вратар

на

рая,

моргата

е

преддверие

на

небесното царство; гробът е вход към космоса, а
всички болници - кораби към по-добра съвест! Що
Ми е на Мене от вашето “цветущо здраве”, ако с
него ядете децата Ми - Моите малки агънца? - Мор
да пояде света и децата ви, щом вие ядете Моите!
Аз съм милостив, но не и съучастник в мародерства.
Да помилвам осъдени за кръвопийство, означава да
наплодя още кръвопийци. А това, че децата на
кръвопийци можели да се осакатят и обезобразят от
радиация, от атомни гъби, не е по Моята воля. Това
си е вашата воля - вие ядете агънцата, вие си
правите и радиацията. Аз нямам пръст нито в
едното, нито в другото. А да спра нещо, не мога,
нито друг някой може. Ако мога да спра свободата на
вашата воля, не ще бъда никакъв Бог, пък и няма да
Ме има изобщо.
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Разбрахте ли? Свободната воля е над всичко.
И действително, обещанието "Ще бъда с вас на

всяка крачка" се изпълнява буквално в продължение на 30 дни
от този ден нататък - невероятна помощ на познати и
непознати хора и ситуации, сякаш “заредени” на всеки ъгъл, на
всяка спирка, във всеки магазин, във всеки град и всяка минута
- като се започне от купуването на билети за влака и се
свърши

с

изпращането

на

самолета

за

Москва.

И

действително, изпращачът има силното желание да види
излитането на самолета, но от години вече горните тераси
на летището са затворени. Остават минути до излитането,
когато бивш ученик на изпращача го заговаря и, узнавайки за
проблема му, казва: "Аз съм шофьор на летището, чакай ме
тука". След минута, те вече летят с колата с бясна скорост
по писта, успоредна на излитащия самолет - до мига на
излитането му. Така изпращането е трогателно, прекрасно и
тъжно, защото раздялата може да е до края на това
прераждане.
Въпреки това, заветът на Източника си остава
актуален и може да важи и в рамките на сегашния живот: “В

Нея расте небивала преданост!”. Поради наскърбеното
си сърце, един човек смачква ядно листа с това изречение, но
не го скъсва или изгаря. След време го изглажда и го слага
хронологично на мястото му сред осиянията на Елма.
Завършил е тъжно и прекрасно един сюблимен епизод
от една любов, увенчана със свободата на няколко народа.
Остава в архивите и “Оратория за Русия и руската Любима”.
На този етап лично щастие не е дадено; обещано е за мига,
когато ще бъде изменена картата на планетата.
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3.VIII.122(1986)г.
София - Изгрев

ОРИМНИ - МОЗЪКЪТ НА ПЛАНЕТАТА

Рила, връх Мусала

Мусала! Това, което обикновените окултисти
не знаят, знае само Онзи, Който е Творец. Преднината на тотвселената е в неочакваността; а който
днес е знаел нещо за Агарта и мисли, че утре това
познание ще е достатъчно, той не знае нищо.
Праната няма край - бистро тече през Агарта,
налива класовете на света и пак остава океан. И
определените от Чистотата капят от век на век в
Тайнственото Светилище на Агарта, образувайки
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вечните изваяния на истинската, Божествената
култура.
Това, което Скакавците крият, го няма нито на
Земята, нито в слънчевата система, нито в целия
ви звезден остров! Както от всички безбройни
светове се стичат монади и полиади, за да преминат
през някое земно цвете или кристал към хроматични
светове или светове от Новата Вселена, така и
Скакавците са неутрална зона, средище на особен
мир, какъвто няма никъде в Трите Вселени.
Степените

на

саможертва

неизменно

определят Божественото поведение, но степените
на мира са плод на тази проява. Няма мир без
саможертва

-

това

трябва

да

знаят

всички.

Средището на мира, следователно, е Скакавците поне за вашата зона, - понеже съществата там
залягат за саможертвата. Учителят най-често си
почива на Скакавците. Мирът иде от там. Идейният
човек може да съзерцава, особено пред изгрев,
Скакавците; а ако при това е и чист откъм гордост,
непременно ще се изпълни с мир, непознат дори за
най-висши божества. Молитвата не може да породи
такъв мир, какъвто има на Скакавците. Силата, с
която мирът се ражда там, е красиво сияние на
Земята, когато я гледате отдалече, понеже мирът
поражда

такова

прекрасно

светене,

каквото

малцина познават.
Предимството на Орúмни - Скакавците - е не в
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информацията и контакта, с които се занимават
Рупите, нито в мощта на Космоса, имаща за база
Седемте езера, а именно в мира. Мозъкът на
планетата е не другаде, а именно в Орúмни; а кой не
знае,

че

мозъкът

уравновесява

интересите

и

функциите на безброй различни органи и системи, за
да може да има организъм? По тази причина мирът е
основно дело на мозъка - мир с цената на всичко.
Екологията

на

Битието

се

осъществява

в

Скакавците. Ако се концентрирате натам откъм
Мусала, резултатът ще бъде един, откъм запад друг.
- От върха ли?

- Поне от Мусала. Алеков връх е най-чист.

Скакавците в Рила
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Предпочитам

обаче

неколкократно

да

ви

диктувам по-подробно каква е функцията на този
праг на енергиите, понеже времето ви сега е
ограничено. Но този път искам да завърша със
следното: искате ли да помогнете на мира в
сегашния тежък момент, използвайте лятото и
ранната

есен,

да

медитирате

по

посока

на

Скакавците от четирите им посоки. Ако успеете да
организирате групи от по двама души, но непременно
двойки от двата пола, в някой неделен ден да се
изкачат едновременно на четири противоположни
точки,

с

център

Скакавците,

и

в

определен

предизгревен час да произнесат "Чистата формула",
не се и съмнявайте, че положението на света след
октомври няма да бъде толкова тежко.
Препоръчвам

преспиване

в

събота

срещу

неделя на избраните места. Аз ще ви ги посоча в
София по картата на Рила,

за да можете да

извършите действото качествено. Най-максимален
резултат
четири

би

имало,

двойки,

ако

вярващи

съществуваха
Ми

на

такива

Словото;

но

поотделно няма смисъл да се прави само от
четирима, понеже енергиите няма да протекат.
Чистата формула:
"Синовно приемаме Мира на Отца, мощно да
осияе хиляди жадни! ИНОР МОЛОР ОБСТИОН" повтаря се три пъти.
Ако бяхте сериозни, досега можех да работя с
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вас по-интензивно и с повече резултати.
- Как?

- Както работя с И. и теб, например. Бях ли и
съм ли с вас на всяка крачка? С тази разлика, че
работата Ми с вас и детето е подкрепа, а
съзнателна работа на съзнателни проводници може
да бъде и съдействие от ваша страна.
Въпрос за Р.

- С Радий работя самостоятелно. Той може да
провежда плановете Ми и без общи форми на работа.
На прав път си. Да, но срокът се продължава малко.
Оптимумът е при удар върху обекта от страна на
враговете, но не и преди това.
…И помни: не само вашите, но и собствените
сценарии, според импулса на Отца Ми. Ако И. поеме
по Моя път, сценарият се променя коренно; не поеме
ли - форсирай.
18. VIII.122(1986)г.
София – Изгрев

ИНТИМНОТО БИТИЕ НА НОАИТЕ
ЖЛО Н.Н.
(оригиналът е стенограма)

Удивително прекрасните ноаи - представители
на Мировата Душа от духовния свят - се отличават
с колапс на социалното чувство, отвореност само за
собствения вътрешен глас, отдаденост само на ис-

2392
Необятното говори – книга 8

тината, валидна за тях, крайно съсредоточени в
собственото интимно битие и битието в тесен
кръг изключително сродни души. Поначало това е ангелска йерархия, реализираща интимното битие –
битието на ІV дом в астрологията. На нея не са ú
необходими масови явления, множества, защото животът ú е подобен на живота на бременната, пред
която стои най-съществената задача на интимното
битие - да преживява любовта и обичта в интроспектива, т.е. насоченост навътре, към малкото, съкровеното, невинното, целомъдреното. Семейството,
домът, интимният свят за тази йерархия обемат
всичко в себе си и, на окултен език казано, истината
за нея е улавянето на красотата в момента на интроспекцията. Повтарям, това е точното определение - няма нито една излишна буква. Улавянето на
красотата по интроспективен път означава мигът,
в който сливането на противоположностите затваря очите за външния свят поради космическата сила
на вътрешното преживяване; когато мъжът и жената се сливат; когато тихото присъствие на множество будни обитатели на трите вселени в тяхната
прегръдка се превръща в безмълвна експлозия на техните очаровани души; когато цялото Битие, отново и отново, намира себе си в красотата на истината, наречена любовно единение: "Няма, няма, няма,
наистина няма нищо извън нас! Очите ни не могат да
бъдат отворени за един нереален свят - светът из-
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вън нас, извън двамата, на които природата и духът
говорят с езика на Цялото". Именно затова споменатата йерархия ангели, от която идва и коренът
ти, не счита за нужно, нито ú е възможно да търси
щастие в постоянното конфронтиране с чужди истини, намиращи се извън нейното разбиране и усещания за интимно битие. Представителите на това
поле се отличават по божественото присъствие на
Мировата Душа, на Майката на Битието, за която
отворените очи не се никаква реалност. Точно поради това, интимното битие, собственият дом, собственото легло, собственото жизнено пространство
- вън от нас и вътре в нас - е онова свято тайнство
на Мъдростта, която огражда плода с околоплодна
вода, човека - с аура, планетата - с атмосфера, а човешката душа - с надеждната защита на семейство,
дом, майчинство. С една дума - формулата "или всичко, или нищо" не е краен егоизъм, а модел на ясновселената - на Абсолютната Майка, Абсолютната
Жена, Абсолютната Душа.
От тук обаче започва и споменатата трагедия
или драма, понеже типичното за тези ангели е тяхната невъзможност да реагират по друг начин, когато се въплътят на планета като Земята. Накарайте ги да осъзнаят нещо извън верността на собственото чувство - ще срещнете непробиваема
стена. Накарайте ги да пожертват собствения си
стереотип и импулс в името на чужд модел или чуж-
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да потребност - все едно, че говорите пак на стена.
Това е тяхна трагедия, но и тяхно кредо, начин на
съществуване. Понеже изискването на чисто мъжките, тотвселенски духове, да изкарат дълбоководните риби на повърхността на Битието, [ноаите] е
изискване, равносилно на смърт. Тотвселенските
духове искат да приеме такова същество бесен и
бурен темп на контактуване с разнородни идеи и
психики, както прави тяхната вселена. Те си представят, че съществата, от които зависи съдбата
на световния мир, на космичния порядък, трябва непременно да изплуват от много дълбоките океански
места и да се превърнат като тях в хвърчащи риби,
осияни от божественото слънце. Тяхната не по-малко интересна и истинска същност е да се откъснат от морето, океана, и да красят пътя на еволюцията с опит за летене. Рибите, които бавно се
превръщат в птици, слепи за дълбоководните интимни чувства – птици, които се стремят към други
простори.
Мотото "или всичко, или нищо" е напълно вярно,
но в рамките на интимното битие, наречено “ясновселена”. А съвършенството изисква постепенно
свикване с по-високи пластове на съзнанието, които
се приближават към нова област над океана и се наричат "източник на доброто". Понятието за добро
не съществува в ясновселената, тъй като за нея
добро е само верността на собствения инстинкт и
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вътрешен глас. Тотвселената обаче - или мъжкото
начало - нарича "добро" онова, което е нужно на другия, а не на самите нас. Т.е. способността да се отказваме от нашите собствени жизнени позиции в
името на онова, което е нужно на другите.
- Най-важни ли са прогнозите в астрологията?

- Силата ù не е в прогнозата. Трябва неочакваността да ви завари с девствено съзнание, неподготвени за мига и естеството на тази промяна. Могъществото на осъзнаването се крие тъкмо в това. По
този причина не се препоръчва прогнозиране от
страна на астролози, мистици, ясновидци и пр. на подобни фундаментални събития, понеже намесването
на интелекта би било фатално. Сърцето трябва да
преживее нещата самичко. Само това е истинско, което става неудържимо. Удържимото не е истинско.
Световете, които са можели да се родят, но не
са се родили, се наричат "запечатани светове". Това
са истински райове или адове на свободната воля, за
които се казва, че не са реализирани. Единството на
съзнанието, което търсите всички, се крие в това,
да можете да откликвате на творческия момент когато е нужно - да не запечатате един свят. Истински скок за теб е моментът, в който ще се отучиш да
запечатваш светове. Понеже, когато запечатате
един възможен рай, Небето, по необходимост, придвижва друг вариант, който не е така лъчезарен, по-
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неже, все пак, животът трябва да тече по някакъв
начин. Обаче запечатаните светове много тъжно
плуват около всеки, който си е позволил да направи
изкуствено изхвърляне на плода.
Аборт, да, именно аборт е всяко недопускане на
един лъчезарен свят да се роди! Но животът е безкраен; моментите, възможните райове са безкрайни
множества, а жезълът на свободната воля е неизменно в ръцете на всеки. Така че, имате много шансове
пред себе си.
От ясновселената обаче идва принципът на навлизането в един свят изцяло, откъдето излизане
няма, до пълно оформяне на едно ново битие в него.
Това се нарича просто "зачеване", "бременност", "раждане". По тази причина отхвърлянето на свето-вете, които не предлагат оптимален комфорт за тази
велика работа, е принцип ивенно на ясновселената
или на абсолютната женственост. Предлагането на
илюзорни варианти, от които, по чисто лотариен
принцип, само някои могат да се разцъфтят в съвършено щастие - това е игра на тотвселената. Ясновселената и нейните жрици схващат този момент и
не искат да участват в лотария. Обаче и шансът да
спечелят, колкото и да е нищожен, по този начин напълно изчезва.
Странно "единство" на противоположности... Казвам го така, защото този извечен конфликт между
ясновселената и тотвселената, поне във вашия сек-
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тор на Битието, още не е разрешен от никоя двойка.
Имам предвид един сектор от локалната вселена, в
която се включва вашата слънчева система.

Животът изисква милост и абсурд. Който не желае да проявява тези две мощни доминанти на хипер-
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вселената, има още какво да учи в мрачни подземия
като вашия сектор. Милостта създава меко и отзивчиво сърце, готово да загуби във всяка лотария.
Абсурдът пък не признава постановки, които пречат
на щастието.
Паралелните възможни реални светове - ето
секретът, ето разковничето! Ясновселената диктува само едно: некротизиране на всички светове,
освен един, единствено възможен. От което следва
запечатване на множество останали възможни светове - на множество линии на поведение, различни
от една предпоставена. Паралелните възможни реални светове, на прост език, означават приемане на
полипринципа, т.е., нещо много опасно, според вас –
незапечатване на един възможен лъчезарен свят, независимо от неизвесността и перспективите. Ако
можехте да постъпвате така, пречките, противоречията, паданията, паденията и трагедиите ви щяха
да бъдат по-малко, отколкото досегашните, пък и
предстоящите.
Много вътрешни, интимни линии, както и много
външни и световни събития зависят от начина, по
който реагирате на световете - влизате ли в тях,
запечатвате ли ги или отпечатвате запечатани
светове. Огромната красота и радост, неизказаното с никакви думи и багри щастие, което останали-
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те хора заключват в множество запечатани светове
(нереализирани възможности за щастие) има това
предимство, че претопява опасността от грях и
грешка много по-бързо и лесно, отколкото запечатването на световете заради “сигурност”.
Но всичко това, което говорим, не струва нито
милионна част от стотинката, ако не го превърнете в живот, в действие. И да съзнавате неговата
истинност, ако продължавате да тъпчете на едно
място, това е повей на близка катастрофа. Рискът
става все по-голям и по-голям, когато се общува с
Мен, тъй като Аз отварям очите на душата ви за
самата Истина, а това е опасно. Слепият, който не
разбира и не вижда, живее много, много по-лесно от
онзи, когото съдбата е повела с развързани очи над
пропастта, наречена "истина за любовта". В тази
пропаст не е паднал досега никой. Може определено
да се каже, че пълни догоре са други пропасти пропастите за неистините за любовта!

-

Обикновено при завършване върти наляво, а сега надяс-

но. Какво значи това?

- Направлявам енергиите по синволюционен път.
Ако мислите, че контактът с Мен е само информация, лъжете се. Създавайки такова обратно въртене, Аз, фактически, превръщам бавните еволюционни
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промени в бърз синволюционен скок. Очаквайте това
в живота си! Коренен прелом - това е дясното въртене.

Осиянията от Елма продължават в книга 9
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