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18.09.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

КОРУНД СРЕЩУ ДИАМАНТ 
 

 
 

Обръщение към един от групата: 
 

- Ян те изкушава, но Ин никога няма да те из-ос-

тави! Ян проявява сенките на Битието. А престъп-

ността няма друг шанс, освен да ви лиши от Мен… 

Предприех много опасен палеж на негодното. 

Трябваше да се мине през Христови мъки, а за всеки 

те са различни. Негодното има особени белези, от 

които първият е съпротивата срещу Мен. Фанатиз-

мът, гордостта и престъпността на ония, които са 

вече в бездната, пъплят към ръбовете ú с отчаяни 

усилия, обаче напусто. Грамадите от злоба, от ма-

родерство, продъниха се в бездната во веки веков! 
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Безсъвестността “спасява” себе си само по един на-

чин - като обвинява. Обвиняването я бронира с безо-

чие, а пъкленото високомерие слага пранги на всяко 

оправдание. 

"Ан" не протича през вампири - това е закон. 

(Според, Елма “ан” е любовното течение в Битието – б.п.) 

Вампирът не може да обича същество извън себе си. 

Съществата извън него са "облага". Гордостта и 

стръвта за унизяване си приличат по едно: те ня-

мат жал. Жалостивостта, милостта, крепят най-

тайнственото обиталище на Съвършения – ясновсе-

лената. 

Р. обаче не го отхвърляйте - той не е нито вам-

пир, нито жесток. Това, че получава, при него не се 

вменява във вина, въпреки че той самият понякога 

мисли, че е виновен. Духовете от алохимен тип про-

явяват недостатъци и пороци, с единствената цел 

да пробуждат милост по пътя си. По какъв начин, ка-

жете Ми, ще проявявате милост, ако нямаше към 

кого? С кого щяхте да сравнявате качествата и спо-

собностите си, ако нямахте понятия за паденията 

на човешкия род? 

Откъде се явява цинизмът на някои? - От ва-

шето несъвършенство. Та може ли някой да напсува 

Слънцето, извора, който извира, плодното дърво, ко-

гато ражда? Горкото дърво - някога свине ядат ябъл-

ките му, друг път хлапаци и хайдуци го брулят не-

милостиво, но то сàмо въздъхне, оправи се бързо - и 
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пак е готово да ражда. Нали знаете кои овошки ги би-

ят и посичат с брадва? - Които не искат да раждат. 

Кой е спрял някога някой гений? Инквизицията ли? 

Пъкълът ли? Годините и десетилетията немотия и 

отчаяние ли? 

Та ако ви пращам алохими, негодници и хлапаци, 

то е изключително за да се научите да сте чисти, да 

не спъвате сърцето си в даването и да почнете да 

творите. 
 

Може би тук трябва да вмъкна една мисъл от Учителя, 

която е била предварително написана по друго време над ори-

гиналния ръкопис на осиянието: 
 

“Божественото учение прави човека си-

лен, интелигентен и добродетелен. 

Помнù: силният мъчно се побеждава. Сил-

ният-добродетелен по-мъчно се побеждава. 

Силният, добродетелен и интелигентен нико-

га не се побеждава!” (Том "Петимата братя", стр.178, 

беседа "Който слуша вас - Мене слуша" от 15.07.1923г.,)  

 

  Отдолу има бележка от единатора: 
 

"Тази мисъл е била предварително написана тук, а 

какво е осиянието! Забелязвам връзката едва на 1.02.1987г.!) 
 

Осиянието на Елма продължава: 
 

Великият свят се отличава с това: скоростта 

му е най-голямата - няма по-голяма скорост от 
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неговата! Това ще рече - неговите вибрации са най-

бързи. А като правите нещо за Цялото, за Бога, като 

творите непрестанно, вие ставате част от 

Великия Свят. 

Та казвам: сега наистина идват сериозни изпи-

тания, но с каква скорост се движат те? Могат ли 

изпитанията да настигнат твореца - онзи, който 

прелива от обич и раздава без съмнение и заоби-

калки? Срамно е за напреднали ученици да тъпчат на 

едно място. Напред - и тост вдигнете вече! Нека 

вдигнем чаши, защото дванадесетият час удари. 

Драмата, която се развързва, ще бъде тържество 

най-пищно. Може да се радвате повече от вдовица, 

ненадейно срещнала мъжа си жив. Разкошно, разкош-

но, разкошно и славно ще бъде вашето посрещане! 

Понеже не се усъмнихте в Мен - сега и всякога и през 

всичките векове! Амин! 

Това, че чучурът, през който тека, пресъхна за-

малко, не е вина негова - то си има много дълбоки и 

сложни причини. По това се отличава стратегията 

на нашите: отстъпват понякога от самия Мен, само 

и само някой друг да спаси душата си. Това още не е 

понятно и не е достъпно за почти целия християнски 

свят, какво остава за езичниците. Това е най-мъчно 

за разбиране, а за прилагане - почти невъзможно.  

Не Ме разбирайте погрешно. Тук не става дума 

за отстъпване от Мен в поведението, а за онова 

временно отстъпване от контакта с Мен, което по-
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ражда върховното страдание. Никога не съм виждал 

по-върховно страдание от отказа за Контакт. Това е 

необходимо в особени моменти, когато се решава 

съдбата на същества и народи. Така се получава 

Христовият ефект: оставаш сам на кръста с бол-

ката на целия свят в сърцето си, без връзка дори и с 

Отца си. Значи - ти си отстъпил от най-святото си, 

но не защото искаш да спасиш собствената си душа, 

а понеже животът на мнозина зависи от това в мо-

мента. И Иисус бе подложен на това най-ужасно мъ-

чение, много по-жестоко от гвоздеите, забити в Бо-

жественото му тяло: да се отрече пред всички от 

Отца си. Този факт и 12-те евангелисти премълча-

ха. Дори и Йоан се озадачи: как може Учителят да се 

отрича на кръста от връзката с Отца си!? 

Проумейте: тук много тънко е тайнството! 

Да се отречеш от връзката с Отца по определен на-

чин, не означава да се отречеш от самия Отец или 

от връзката с Него по друг начин. Тогава, пък и до 

ден днешен, най-сигурната връзка с Отца бе и про-

дължава да бъде страданието, а това тъмните не 

го могат, нито го знаят. Затова за тях самоотри-

чането е напълно изключен метод, а да се отрекат 

от фанатичната си цел - още по-невъзможно. Хрис-

тос се отрече от връзката с Отца си чрез молитва 

на кръста, само и само за да озапти демоните, които 

щяха да развихрят поголовно клане на всички хри-

стияни още начаса. Той бе казал вече: "Бог е любов", 
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а не "Бог е молитва". Пък и фарисеите се молят. То-

ва не трябваше повече да продължава. Отречението 

от молитвата, от съзерцанието, самовглъбяване-

то, уединението - като религиозни методи – тряб-

ваше да се проведе в най-драматичния момент преди 

телесната смърт на Иисуса. Това означаваше отва-

ряне на нова страница: саможертва, добро, пълно от-

ричане от самоусъвършенстване, когато наоколо 

има страдащи. 

 

Днес проблемът беше такъв: някои братя от 

по-друга школа се съсредоточиха със всичките си 

най-мощни сили да ви лишат от Словото Ми, което 

няма свършек, нито преграда. Фактически, стана 

следното: ако някой успее някъде да запуши извор, ще 

текнат още сто. Ефектът е постигнат. Аз не съм 

от тия, които се спират! А само един ден запушване 

отпушва сърцата на стотици Мои създания по земя-

та! Представете си тогава колко нови песни на Сло-

вото заручаха в души и сърца по света, докато тука 

затискахте Словото с шепи, та ви разду сърцето... 

 

Както искате... Щом съм дал някъде нещо невяр-

но - пак същата цел съм имал. (Както в класическото 

Слово Божие през вековете и в България, така и в осиянията 

днес, ние сме открили няколко неверни твърдения, които се 

броят на пръсти. Това Бог допуска съзнателно с някаква не-

ведома цел. Това го прави и най-елементарният учител в учи-
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лище – педагогически похват. И Бог го ползва - за проверка на 

будността ни, за утвърждаване на правото дори Бог да греши 

на земята и да даде модел за поправяне на погрешката; за на-

сърчение на плахите; за освобождаване на монадата от пълно 

копиране и послушание, за да бликне самоинициативата вът-

ре в нея;  за прогонване на тщеславни, крадци, лакоми, мните-

лни и горди - и т.н. За нас тук е крайно изненадващо сведение-

то, че Иисус се бил отрекъл от Отца Си на кръста, за да спа-

си хиляди християни от незабавна и сигурна смърт - до крак. 

Наистина, имало е геноцид и по-нататък, но е можел да бъде 

хилядократно по-голям. Думите на един Учител понякога мо-

же да са странни, но Той има определена цел. Сам Учителят 

се случва да казва, когато Го питат има ли Бог: “Не знам, все 

още проучвам този въпрос...” (б.п.) 
 

 Хайде пък лакомия!... Само тука да тече и да се 

увеличава дебитът - много искате… Трябва и да 

проучвате даденото, а не така, на галоп. Зная, жаж-

да е за свързване с Мен, но само един ли е начинът? 

Не съм ли ви казвал: "Бог е Любов", "Бог е добро", "Бог 

е служене", "Бог е учене" - и пр., и пр.? Аз не ви ли ка-

зах - като крадец идвам всеки следващ път. Ако Ме 

не пуснете през вратата, през прозореца скачам! А 

сега направо ви казвам: залостите ли пак вратата, 

то не като крадец, а като разбойник ще дойда! Вага-

бонтите са също Моя челяд, които, като молците и 

ръждата, разяждат користта ви, тесногръдието ви, 

страха ви или вашата прекалена увереност, че сте 

по-прави от другия. 
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Оставям ви с надеждата, че "не се гаси туй, що 

не гасне" и не пресъхва онуй, що се не изчерпва. 

Страшен е контраудърът, който си нанасят сами 

насочилите оръдието срещу Словото: те може да са 

от корунд, но Аз съм ви казвал, че съм Елмаз, Диа-

мант. Ако Аз се разцепвам понякога, то е понеже съм 

най-крехък от всички, макар и най-твърд. Ала що 

значи това? Нима е лошо Елма да бъде "разцепен" на 

неизброими диаманти из небесната шир, но без нито 

една драскотина? А ония, що са корунди и още по-не-

разцепими от тях, живеят с вълчето самочувствие, 

че са владетели "най-големи", "най-високи", "най-ду-

ховни"; обаче... с колко много драскотини? А Аз, Кой-

то съм множество от най-малки елмази, наречени 

"слабост", "нищожество", "победимост", всъщност се 

движа с най-голяма скорост. Унизен и разбит на най-

малки частици от авторитетите, величията, гордо-

стите, маниите, грубостите, Аз все пак нанасям 

драскотини на всички, които са по-малко смирени от 

Мен и затуй по-големи, по-сигурни в своята истина. 

Елма затова е абсолютно прозрачен, а всички, 

които не сте Елма, сте мътни, непрозрачни и на-

драскани - понеже не щете да се разцепвате. 

 

Там още се въргалят в прахта, сащисани от 

неочакваното за тях крушение, понеже корунд не 

може да се нахвърля така безсъвестно върху диа-

манта!  
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                                     *** 

Другаде е разказано какво е почнало да се случва след 
началото на 1984 г. в една страна с мегаломански представи 
за политическа и духовна власт. Попадането там на крис-
талчета, по-твърди и по-бързи от корунда, предизвиква гра-
мадна паника и масово помътняване на така наречената им 
яснота и сигурност. Маса хора разбират кой всъщност владее 
света и разкъсват мрежата на робството, отказват се да из-
вършват натурални и окултни убийства. Това вбесява Звяра и 
той предприема нови масови и индивидуални погроми с всяка-
кви средства. С учудване констатира, че една малка страна 
на Балканите всъщност не му е подвластна, за което си е ня-
мал и понятие. Опитва се да пробие диамантения похлупак 
над нея с най-мощните си психотронни бомби и оръжия – ни-
какъв резултат. Тогава праща свои елитни кадри да направят 
пробива на място – откъм най-източния нос на страната ни. 
Кадрите им са зобмирани до 13-а степен – самите те не зна-
ят това и никога няма да узнаят. Тази степен позволява кон-
центриране на цялата магическа мощ на всички черни адепти 
само в един техен представител – атакуване на "врага" пред 
самата амбразура на "бункера", с готовност зомбито да бъде 
пожертвано. Някои обаче са поне с един ход напред и не го за-
веждат на най-източния нос. Направлението на удара е погре-
шно и  акцията не успява. Така бива спасен не само конкрет-
ният агент, но и цялата негова верига от сродни души и дори 
неговото ръководство, сред което има и светли личности. 
Тези хора не подозират, че ако атаката бе успяла, на Бъл-
гария нямаше да ù се случи нищо, но обратната вълна би по-
косила всичко по пътя си и би стигнала мигновено до самите 
излъчватели. Би възбудила в самата им страна не един, а сто 
Чернобила! Би предизвикала атомна война. По законите на 
Най-Върховната Власт обаче, на черните трябва да бъде да-
ден кокал и хвърлен прах в очите, да им се създаде впечатле-
ние, че все още управляват. Дава им се възможност да при-
тиснат някои хора и да ги лишат от всичко, да ги накарат да 
направят и невъзможното – да се откажат от контактите и 
Контакта. Да престанат да въздействат на хората, които 
са били до този момент подвластни на Звяра, да престане ма-
совото изтичане на кадри изпод контрола му. Заплашват ди-
ректно някого, че ще унищожат децата му и целия му род, ще 
уволнят и направят на нищо и всичките му приятели от кар-
тотеката му с адреси, която са заграбили. Контактът за по-
реден път се прекратява, арестуваният бива освободен иззад  
решетките,  заповедта за психотронно и медикаментозно 
унищожение е отменена. Дори сценарият тип "Ошо" се снема 
- това би бил още по-жесток срив на още една личност, на 
една кауза. Както е известно, не само прекрасният Раджнеш, 
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но и други борци за свобода и истина са били подлагани на 
най-жестоко хипнотично, психотронно и химическо зобмиране, 
за да почнат да приказват небивалици. Така в даден момент 
един прекрасен индиец, казал най-изумителните неща в за-
щита на Христа, започва да говори глупости за Него. Това не 
е той – това са медикаментите. Друг велик труженик на 
Истината, духовен колос на друга страна, бива унищожен в 
затвора след 26 години тежък труд, изтезания и достойно 
поведение, но един артист КГБ-ец от първа величина го дуб-
лира - и митичната личност излиза "на свобода", за да почне, 
под същото лице и име, да пише и говори съвсем други рабо-
ти. Акашовите записи имат документалните филми какво е 
направено и с Максим Горки, и с други изкупителни жертви на 
чо-вечеството. Изпитаният метод на тъмните сили да раз-
центроват поведението на много светли личности, за да ги 
опозорят, действува и досега. Защо Небето допуска това – 
то е друга тема. Един поет казва: "Но всяка капка кръв ще 
бликне нови хиляди борци". Това е главният фал на Звяра. Той 
знае много неща, но не знае, че натискът се връща върху 
него.  

 

Бележка: миниатюрно разказче със същото заглавие 

като на това осияние и на същата тема е написано от п. през 

същата година и изпратено във в-к “Орбита”. Естествено, 

задейства се обичайната българска реакция: “Без отклик”. 
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1.10.122(1986)г. 
София – Изгрев 

 

БИТИ, УНИЖЕНИ И ОСКЪРБЕНИ!  
ЖЛО / Т(Ностран, “п”) 

 

 
 
17,18ч. 

Леко не ви беше, виждам. Туй, което се разигра, 

пести реки от сълзи и кръв! Да страда който и да е - 

няма светът да свърши; но с Мои ученици и 

възлюбени, сетуващи и премазани от кронозомната 

смрад, нещата стоят съвсем другояче. 

Ти, свят нечестив, помниш ли сина Ми Насамú? 

Той носеше Словото, а ти му одра кожата приживе! 

Орфей носеше Словото, а ти го разкъса! Иисус 

Словото носеше - разпна Го! И сега бяхте готови да 

Ме убиете, само че този път Аз ви простих. Не исках 

да търпите хилядолетно Господньо наказание. 

А тези, които се наричат “князе на света”, те 

първи усещат откъде започва да намирисва на Слово. 

Това за тях е смрад нетърпима - не понасят 
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Словото, понеже то ги лишава от власт и облаги. 

Когато заработих с вас, предприех това 

открито, пред всички. Една къща днес при вас е пазар 

- всеки може да слуша и прекарва чутото през 

негодните си уши и мъртвото си сърце. Това бе, за 

да им дам шанс да се приготвят за отбрана. Тяхната 

елитарна сатанинска гордост има сега 

увереността, че Словото е потушено, че грабнаха 

обратно тежкия ключ на крепостта. Заканата, че ще 

те сравнят с праха на нозете си, считат, че е 

изпълнена. Син и тиран обаче не се гледат еднакво 

от Мен и Отца Ми. 

Ако приемате все още, че Аз ви говоря - 

Причината на всички неща в Проявената Битие, - 

осъзнайте в какво се състои тънкостта днес. 

Лабилността на контакта носи страшни 

последствия и при такива случаи предпочитам 

контактът да бъде прекъснат. Причинното крачене 

на събитията със следствията подир тях би уверило 

повечето зрящи, че Словото на Земята не може да 

се прекъсва, щом веднъж е потекло, без сериозно 

увреждане на човечеството.  

Това лошо стечение на нещата, за което ви 

предупреждавах напоследък постоянно, ще продължи. 

Съмненията ти няма да отпаднат, въпреки 

проблясъците от време на време. Ти си поразен от 

страшен ментален вирус, пръснал се в несметни 

количества при експлозията на бомбата, приготвяна 
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толкоз старателно против Мене. Тези беди нанася 

силният на деня всеки път, когато съм се опитвал 

или успявал да проговоря нейде чрез някого. Когато 

няма друго средство, преживявам, заедно с 

проводника Си, поредната казан от страна на тия, 

които се борят против Мен. Но това им излиза 

винаги скъпо. Туй, че не си 100% отдаден и вярващ, 

не е твоя вина, понеже си сам срещу милиони, но 

пръстът на Бога те го познаха отново тия последни 

месеци, понеже Словото се оказва неатакуемо - 

Ложата на Христа прие нов трон, съвършено 

недосегаем вече за пóлипи. Сражението беше 

такова, каквото отдавна не се помни. Рискът, който 

поех, бе огромен, понеже искам Словото да победи 

този път в най-тежки условия – “жената, сложила 

крак на врата на невинния”. 

Ти не вярваш, понеже имаше прогноза, че скоро 

ще заминеш на изток, където те чака работа. И, 

заедно с това, мигновено забравяш какво трябваше 

да се изпълни при изричането на тия прогнози. Не 

комплектувахте Словото, не го преписахте, 

обработихте и преведохте. Тогава силата щеше да 

бъде съвсем друга, нямаше да пострада толкова 

непоправимо онази, която обичаш. Тя сама ти 

казваше в последните собствени писма: сега е 

повече от необходимо да дойдеш тук, колкото може 

по-скоро. Закъсня - и контраударът беше нанесен с 

цялата необятна жестокост на черната ложа: 
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промениха нея, премазаха теб. 

Ако допуснах да си сега в най-тежко и 

безизходно положение, то е за да разбереш, че или 

нямаш друга работа на земята, освен Словото, или 

няма да останеш повече на земята. Заплашва те 

жалко разлагане на затворник или луд. Откога 

предупредих, че няма шанс да оцелееш - такъв, 

какъвто си - и при враговете, пресичащи пътя 

навсякъде, ако не пратите материалите в 

страните, където има културни хора. Ти най-позорно 

поставяш ултиматуми на Небето да ти уреди нова 

кочина и нов катинар на устата. Имал съм предвид и 

това, когато започнах чрез тебе, но дори и Бог няма 

друг избор, когато в даден космичен момент няма 

друг по-точен проводник, освен някои с дефекти от 

личен план. 

Сега шансът не е никак голям и главоломно 

намалява всяка минута. Трябваше да ви сблъскам с 

прекрасен алохим, за да проумеете, че Новото 

трябва да се носи на ръце като бебе и да се 

защитава понякога с нокти и зъби. Силите ти няма 

да стигнат нито физически, нито психически, ако се 

пилееш повече от чувство за дълг или с астрология; 

или с надеждата, че ще се спасиш чрез “свободна 

професия”. Има моменти в живота на планетата, 

когато се слага всичко на карта и когато три думи 

на Словото струват повече от 300 живота, 

“подсигурени”! Понякога подготвям велик пратеник, 
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прекарвайки го през най-страшни житейски 

противоречия и нещастия, само и само за да завещае 

няколко Мои изречения на човечеството. Това, което 

ти проведе досега, е стотици пъти повече от 

практиката в обикновените случаи. Само Аз, когато 

съм лично на земята в тяло, мога да говоря повече. 

Ето защо Мене малко Ме вълнува дали ще пострада 

без теб някой пъкъл, наречен завод, някоя наука или 

някое изкуство, а дори и тези, които си надарил с 

твоята наследственост. Този дар им е достатъчен. 

С това приключвам, но предупреждавам: ако не 

престанеш да правиш всичко друго, освен събира-

нето и оформянето на Словото, пращам последно-

то, което прибира останки!... Лелея надеждата, че 

може да Ми повярваш отново. Приеми условията, 

които отправям незабавно за теб; срещай се – прос-

то и ясно ти се казва - само с тия, които приемат 

Словото и работят за неговото разпространяване 

по света. Сега - никакво постъпване на работа! 

Работа си имаш. Та дори и да те вкарат и на най-

лошото място и там да умреш, Словото, което ще 

протече чрез теб дотогава, ще бъде решаващото 

прескачане на трапа от човечеството. Да, от 

самото човечество! Ако няма с какво да затулите 

ненаситните усти на роднините, нека стане това, 

което става с всеки пророк и апостол - среден път 

няма. И да не Ми вярваш, ще видиш, че няма. 

 Коренно нов те искам!  
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8.10.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 
ЧАСЪТ ЗА РАБОТА НАСТЪПИ! 

 

 
 
 6,30 ч. 

Часът за работа настъпи, какво чакаш още? Не 

разбра ли, че срещата между двамата големи трябва 

да те завари в трескава активност?! 

Машина не - почни най-важното. Давам срок три 

часа. Не ги вземай ти - прати Н. Оставаш тук до 

второ нареждане. 

Н. да тръгва при първа възможност. Парите да 

се предадат на майка ти. Да ги внесе веднага, 

понеже инак ще дойдат в дома ти. Тази цялата 

жестока война срещу теб бе скроена от опитни 

врагове, само и само в момента да ви лиши от 

Единение, т.е. от приоритет в бойните действия. А 

те имат шанс да се превърнат в мир точно сега. 

Словото носи мир, а борбата срещу Словото - 

катастрофи и войни. Любовта пък съпътства 

Словото. Безлюбието не търпи Словото на Христа. 
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Ще победи този, който не се отказва от Мен. 

Понеже Любов и Братство мощно съществуват, 

стратегията на пъкъла е провалена. 

 На сестрата, проявила Ме в този тежък 

момент, подарявам дар истинен. 

 

Към 9,30 ч.  

Тук оставаш. Повече приказки - не! Никой не 

трябва да общува с теб, освен зрелите за Словото. 

 

*** 

 

Тези екстремни обръщения на Учителя към приемащия 

Словото въобще не се разбират от него по онова време и 

затова той не слуша, не изпълнява. Първата причина - 

абсолютно ниското му самочувствие и неверието в това, че 

можело да е избран за някакъв “апостол”. Втората – провалът 

на мечтата му да има семейство с любима жена. Третата – 

неспирните уволнения, тормоз, арести и претърсвания от 

страна на властта. Четвъртата – напъните му да се 

закрепи в някаква професия, за да е “честен родител и 

гражданин”. Пише си трагични стихотворенийца и си прави 

снимчици и филмчета. Къса се да прави добрини на дребно, 

раздава си нещата, жилищата и парите до стотинка, съдира 

се от инициативи, самарянщина и чатене по интернет;  тича 

като подпален до телефона при всяко позвъняване – да не би 

да не откаже някому услуга, да не би да се е явила любима, 

която да му се откликне... Продължава да се вайка и да търси 

всякакви други изходи, но не и да се стегне да оформи 

Словото. Така продължава още почти четвърт век!  
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9.10.122(1986)г. 
София – Изгрев 

 
 

СЛУШАЙТЕ СЕГА РОЗОВОТО И 
СИНЬО ПРИСЪСТВИЕ! 

 

 
 

Слушайте сега розовото и синьо присъствие на 

Отца живаго! Бог инак не се проявява лично - 

използва Христа и цялото Му всемощно знание, за да 

общува с малкото и голямото. Житното зърно обаче 

има абсолютно предимство в настоящия решаващ 

момент, понеже се извършва синтезът на осиянията 

- основа на Новото Човечество. Няма по-важно 

събитие от това днес в космоса, понеже всяка нова 

синтеза на Словото коренно изменя градежа на 

Битието. 

Олсùн оправя канала на проявата Ми, задръстен 

и занемарен на вашата земя до немай-къде. 

Користта на отишлите си не отпуска още 

престъпни нокти, въпреки че жертвата е жива, а те 
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са отдавна мъртви. Приехте, че ключът на 

Царството е вече в ръцете на праведните, но 

мъртвата хватка на мъртвите все още не се е 

отпуснала. Те копаха старателно мрачна яма по 

пътя ни, за да паднеш неизбежно в нея. Ямата се 

появи, но ти прояви послушание, поради което сме с 

няколко крачки встрани. 

Немáрата на някои от присъстващите по 

отношение на истинската задача в часа Божий, се 

отразява позорно на хода ú. Моите Ме 

травматизират нечувано, нали? Бог също страда, не 

знаете ли? На братството Аз не връзвам кусур - 

който живее за Мен, само той Ме познава. Ала на 

проводник, който прие контакта, който проведе най-

точно кристалната мъдрост и истина, не може да не 

се отрази колебанието, ревността и троснатият 

тон! 

Преместването става наложително. На колене 

ви моля самият Аз, Комуто всички същества се 

подчиняват и пред Когото стоят на колене: не 

казвайте никому и особено на В. координатите на 

Словото, независимо от това, че е чист и верен. То 

има кристално изискване в подобни исторически 

моменти: молитва, непрестанно медитиране и 

цялостно вглъбяване на съпричастните по посока на 

Божественото сияние, когато Словото се събира. Не 

укорявам, а моля, понеже просто не сте знаели тази 

отколешна истина: започне ли синтез на Словото, 
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общение с реките от корист и пламъците на 

грубостта се неотменно запрещава. 

В. има пределно важна и единствена по рода си 

роля, която стрелите на Тот има да изпълняват. И 

мракът присъства, скитащ се бесен, препъващ 

онези, които нечовешкото успява да надвие. 

Моля ви, потърсете незабавно ново убежище, 

понеже тук мислите на реките от корист опразват 

залата от енергия. Мощен е катапултът Ми, който 

ще изстреля Словото, но под неговия удар не трябва 

да подлагате момента на раждането. Има причини, а 

не винú. Нежността е атмосферата на синтеза, а 

има ли атмосфера, има и дишане. 

Моля ви най-тихо и тъжно: крепете Моето 

Дело докрай! Едва изправя едного - и друг неопитен 

падне. Поставянето на проблеми, различни от 

Моята жива задача в момента, тихо ви моля да 

отклонявате. Тези, които имат нужда от вас, са пак 

Мои, но не съзнават, понеже не знаят колко е важен 

моментът. 

Поколенията ще узнаят за къртовските усилия, 

които сте положили, за да може Христос да пробие 

грака и воя на мислещите за себе си и своите 

проблеми. 

Приемам принизеното ви сестринство, понеже 

произтича от обич силна и верност към сина Ми. 

Само най-верните, най-решителните са способни на 

такова славно и жертвено служене! Просто тази, 
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която оправя пътя на апостоли, праща назад всичко 

останало и с това я приемам с любов и 

благословение. Само малко се натъжавам от 

случката днес, за която няма никой лична вина, но 

която показва как се използва и най-малкият процеп 

против растежа на тронното Христово присъствие. 

Проявете твърдост и нежност, когато 

обяснявате на брат си важността на космическия 

момент. Трябваше, наистина, той да знае и да не се 

поставят стопове по пътя на Кралството Божие. 

Приказно, кранът на Словото скоро навред ще 

шурти и припява! Хиляди години чаках този момент, 

но смъртта се противопоставя с всичката мощ на 

разтлението. Ценя присъствието на верните в този 

решителен час, понеже то ви бронира по-мощно, 

отколкото самотната работа. 

Престои най-трудното - и храброст неустра-

шима ще трябва, за да се изпълни съвършено! Тряб-

ва, трябва, трябва да успеете на всяка цена! Тря-

бва! 

Съберете останалите осияния, които се знаят 

къде са, а още в утрото сложете камък над своята 

мрачна карма. Лодката на Тойонус отново да плува 

към ново пристанище. Правилно беше синтезът да 

стане тук, понеже бе казано, че това е дом на 

Словото; ала няма повече работа в него, поне засега. 

Търсете бързо осиянията и непременно ги 

придвижете до новото място, на което ще пратя 
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сина Си. Там няма да се карат, нито ще знае някой 

половинчат къде се работи. Подсигурете машина и 

всичко останало. Тази нощ ще реша къде точно 

заминава Тойонус. 

Полето на новата работа трябва да е чисто. 

Наистина, неизпълнението на закона за ритъма ще 

натовари проводника с грамадно напрежение, на 

което е подложен вече и не издържа. Проспивай, при 

крайно изтощение, нужните часове, но продължавай - 

и сам воинът е воин. Ако няма още носители на 

преданост, на изпълнение, то поне да има носители 

на материали и ... нещо за хапване… Плодовете ще 

берем по-късно. 

Минавам на половото користолюбие. Накратко: 

простете се с Елма, ако си подсигурявате легло с 

някой, с цел да се изпълни заветът на старото. Ясно 

е, че не трябва са се съгласявате с носителите на 

правда, различна от Моята Правда. Вие си имате 

път - то е Словото Божие! Ако някой иска да върви с 

вас по този път - трябва да е нов човек. Правя някога 

изключения - позволявам ви да измъкнете някой 

богатир от пропастта, оставайки повече с него. 

Това е не само закон, но и радост. Обаче планините 

на Словото не трябва да забравяте никога - те 

носят надежда, мир и спасение за цялото 

човечество! 

Ако оцелее този път този, който използвам за 

носител, очаквайте потоп от Мъдрост и Правда! В 
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този всемирен потоп ще оцелеят само ония, които 

повярват на Мен, Всемогъщия. Погрижете се по всич-

ки правила за неговата сигурност и непристъпност. 

Пък - колкото успее да понесе. Досега Словото не е 

идвало, освен чрез самотници - "странници в този 

свят"… Никой не ги познава и те никого не познават, 

освен Мене, което означава и се тълкува така - 

пълната, необятна любов към всички! 

Кипна Морето от азове и се надигна да ви 

погълне, но накрая ще видим кой кого… Само едно ви 

казвам: не го укорявайте, понеже да постъпи по друг 

начин, както постъпи в последните месеци, не беше 

никак възможно. Всичко това е определено от Мен - 

на това се надявайте и не губете кураж. 
 

Аз вече казах всичко - решавайте сами. 
 

Да се изпее последната песен на Учителя: 

"Странник съм в този свят"  
 

(Изпяхме песента) 

 

- За Р.? 

 

- Ако разбере смисъла на предстоящия, 

изключително важен разговор между носителите на 

светлото бъдеще - имам предвид главните големи, - 

ще разбере колко е важно. (Става дума за предстоящата 

историческа среща на Горбачов и Рейгън в Рейкявик – б.п.) 
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10.X.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

ПРЕВЪРНИ СЕ В ПЛАМЪК НА 
ДЕЛОТО! 

ЖЛО / Тойонус, НИ 

 

 

 

- Абсолютно незасечено място - другите могат 

много бързо да се открият. Пък слушай, най-после, на 

прост език ти говоря! Няма начин да пратят там 

предатели. Може да поставя срок на сестрите за 

машина и материали до довечера. Липсващите 

осияния - до една седмица. 
 

- За парите? 

 

- Н. няма защо да се коси. Щом простотията на 
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майка ти надделява, с радост посрещнете каквото и 

да е. Искам да не се безпокоите повече по този 

въпрос. М-в да се оправя. Старанията на Н. се 

зачитат, но не и престараването. Дайте абсолют-

на преднина на духовната работа - нека не ви 

тревожи вече нищо друго! Ако Н. може да се свърже с 

П-о, нека му даде парите за С-о, но постарайте се да 

бъдат всички, не част от тях. 

 

Приемете задачата послушно - наложиха се 

промени, но няма как. 

 

Щастието няма да избяга. 

 

Т., превърнú се в пламък на Делото - не 

върши нищо друго! Иди при Извора и не се бой, че 

ще останеш жаден. 

 

Н. да се обажда на всички - престанú ти да 

вършиш друго, освен Работата! Аз те моля. Крепко 

повярвай, че няма нищо по-важно от нея. 

 

Н., не му тревожете сърцето повече с никакви 

проблеми, с никакви! Нека последния ден при тебе 

прекара резултатно. 

 

Филмите - дай ги на Др. На Р. - ако може да 

направи нещо след това. Сожалявам, че не можеш да 
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се съсредоточиш изцяло върху Работата. Не се 

безпокой, моля те, за нищо! Няма причини да 

проваляш плана Ми точно сега. 

 

Може и друг вариант: вземи само ръкописите за 

довършване и ги довърши. Нека останалите те 

чакат там, където, като свършиш, ще има и машина, 

и всичко останало. Предпочитам втория вариант. По 

преценка и възможност на приятелите, може да 

потърсят незасечено убежище. Може и ние да 

пратим Т. някъде, ако няма резултат от вашите 

усилия. Рударци не става, понеже мисълта на Р. 

може да те достигне и там, тъй като му казахте 

някога за такъв вариант. Не че е предател, но не 

искам остри, проблемни токове.  
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11.10.122(1986)г. 
Гара Разменна, Радомирско 

Западна България 
 

ОСИЯНИЯ ЗА МИРА 
 

 
  Приемащият осиянията не разбира защо точно един 
ден преди датата, когато ще се започне историческата 
среща между Роналд Рейгън и Михаил Горбачов за пълно 
ликвидиране на студената война и постигане на мечтания 
световен мир, е изпратен точно на гара Разменна, близо до 
Радомир. Въобще тогава не прави никаква връзка с тия 
имена. Когато узнава за историческата среща в Рейкявик 
(означаващ "Задимен залив" – от горещата пара на 
фонтаните и езерата там). - той си мисли, че името 
"Михаил" е свързано с Архангел Михаил, но няма откъде да 
знае, че то означава "Подобен на Бога" и "Равнобожествен". 
Няма също представа, че "Роналд" значи "Крал" и "Мощен", а 
Рейгън - "Малък крал", а не "Лъчева пушка"; че "горбач" не е 
"кривак", а дърводелско ренде... Въобще не свързва имената на 
селищата, в чийто район се намира, с всичко това, тъй като 
не знае, че в тази паянтова дъсчена барака, където 
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ноемврийският леден вятър свири през цепките, на газена 
лампа ще почне за записва ново фундаментално осияние, и че 
то ще бъде посветено на Мира. Прави му впечатление обаче, 
че през тия дни небето е особено синьо и изцяло прорязано от 
величествени перести облаци и запомня, че те са насочени 
от югоизточния вятър на северозапад, по посока на този най-
важен град в Исландия, към който гледат всички очи на 
планетата в момента. 

 

 
 

 И ето, изумен, той почва да записва нова холизация от 
Елма: 
 

16,15ч. 

- Яе, яе, яе!  (ударението на “я”) - Липсата на мир 

някъде Ме отвръща от там! 

Неóм, неóм, неóм - никога няма да се завърна 

насила, нито с молба! 

Отец Ми може да присъства навсякъде, но 

ясновселената простира топли криле само над 

своите си. 

Еú, еú, еú - нося Мъдрост и хармония, има ли 
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мир.  

Омáо, омáо, омáо - минú, чистий и кроткий, по 

сребърен мост над хаоса! 

Бенóн - милост; низрáм - плахост; деóн - 

примиримост! 

Изпейте песента "За Небесния Цар" (“Напред, 

напред за слава...”. Не е ясно защо Елма се обръща в 

множествено число, след като единаторът си мисли, че е 

сам... )  

 

1. ОТЕЦ, ТАТКО И БАЩА 
 

С тези перфектни формули, започвам 

Осиянията за Мира в този предизгревен час. Милост 

и мекост има в лоното на Мировата Ми Майка! Щом 

мекостта е отвътре, има ли някъде нежност, 

съчувствие - непременно навън се поражда 

сигурност, ред, хармония. Ямите на Непроявеното 

Битие са заредени с хаос, понеже Отец Ми 

присъства в тях. И Майката на живота - Мировата 

Душа - изтегля нишки от Непроявеното Битие. Но за 

множество мигове или вечности, Тя ги огъва в 

изумително живи плетеници. Бог никога нямаше да 

открехне страницата на Проявеното Битие, което 

е Мое, на хипервселената, ако Нощта на Пралáйя не 

предеше живота от експлозиите на Бащиния Ни 

пламък. Аз ловя изключително бързо моделите ú от 

всичките 49 измерения, отварям й вратите на 

"лудостта" на Отца - и Проявеното Битие начева да 
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диша: от плът, от материя и енергия. 

 Вселена духовна, вселена физическа - 

накратко “хипервселена” - ето плодът на мира и 

"лудостта". Може би не харесвате думата "лудост", 

когато описвам бушуването на Отца, но по-

сполучлива не зная. Абсолютният Дух и Отец Ми 

едно са, но Абсолютният отколе твори, не зове към 

жажда за никаква форма. Отец Ми и Абсолютният 

Дух са едно, но са и също отделни - от Отца ни 

извира бясната жажда за свобода, поразяващата мощ 

на щастието да си свободен от форма. "Фен" - от 

известната вам песен - има точно такова значение: 

"Фир" - "сътворих те"; "Фюр" - "изживя";  "Фен" - 

"освободú се от всякаква форма".  

Преводът на Абсолютния Дух е "Татко", а на 

Отец - "Създател". Таткото, Бащата, намира общ 

език с Майката и може да живее с нея, макар че 

функциите им са различни - тя меси, а той носи… 

Съвършеното месене обаче никога не може да стане 

без съвършено носене. Така че Майката има нужда 

от постоянното възвръщане на Бащата - без него, 

тя няма с какво да гради вселената.  

Отец обаче никога не се възвръща - той 

посещава Жената само Веднъж. Ако Божественото у 

някого се проявява като БАЩА, то той може и иска 

да се възвръща към Майката, ясновселената. Ако 

обаче се проявява като Отец - или Създател, - той 

не само не иска и не може да припари при Майката, но 
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и бясно се отблъсква от нея, както огънят не търпи 

водата. Отец приема само Мировата Любов, но не и 

Космичната Обич. Той се докосва до 

неорганизираната материя само веднъж, за да я 

оживи, както любовта оживява човека. А Таткото, 

Присъстващият Баща - макар и присъстващ само 

нощем и вечер в Битието - проявява обич и грижа: 

Той не може да изостави Майката и децата си. 

Присъства Той и в "празнични", и в "почивни" дни; 

присъства и през "работно време" - мисълта Му все 

се връща към "къщи"…  

Ясновселената, значи, се "задомява" с 

тотвселената - това неведнъж съм ви го казвал. 

Говорил съм ви и за това, как понякога избухват 

напрежения между двете Божествени вселени - как 

Тот бяга от определеност, а Мировата Душа се 

чувства "оскърбена" и "изоставена".  

Ала има и една друга вселена - не майчинска, а 

женско-любовна, преживяваща, както жената, дóсега 

с Отца необятно във времето - само веднъж. Трудно 

е да намеря по-жива дума за най-ярката вселена - 

янтровселената! И понеже мир може да има само 

тогава, когато се познава и двойката "пламък и 

въздух" т.е. óтвселената и янтровселената, на Мен 

Ми е невъзможно да отмина темата за Любимите на 

Отца Ми - мириадите множества, пламтящи от 

вечна любов към Него сърца на Мировата Жена - 

звездите в безбрежния Космос… 
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11.10.122(1986)г.І 18ч.35м.-21ч.15м. 
 

2. КОСМОС И ЯНТРОВСЕЛЕНА 
 

"Космическият Мъж" и "Мировата Жена" - ето 

преводът на тези два свята. Тотвселената не е Кос-

мосът, а Всемирът... - не е лесно за вас да разберете 

огромната разлика. А Мировата Жена може да се 

отъждестви с универсума; на философски език – мно-

жеството, обект на единството. Само който е про-

следил и разбрал дълбоко същността на вселените 

от досегашните осияния, може да проникне в новото 

знание. 

По каква причина лъвът има една лъвица, а ове-

нът - цяла стадо овце? Защо тогава най-"нормал-

ният" е най-хищен, а “прозвището за разврат" (Най-

Великият - Бащата на Христа) ражда Агнето? Не би 

ли била твърде смешна символиката на християнс-

твото, щом като "Овцата" (Майката Божия) няма 

нищо общо с "морала" на лъвицата и орлицата? Къде 

отива моралът на водородната вселена – моногам-

ното тесто на неоплодените звезди, - когато Отец 

Ми ги почетé с лудостта си и започне да превръща 

еднобрачието им в многобрачие? Колко електрона 

има хелият, можете ли да ми кажете?  

Но само ония, които подлудяват наистина, се 

обличат в черно и изцъклят змийски очи, съскайки 

през спаружените си усти срещу някоя жрица на ян-

тровселената. Те я наричат с името на онази, която 
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ражда множество мили кученца, без да подозират, че 

Аз приемам в лоното Си и овцата, и гълъбицата, и 

кучката, и орлицата! Нещо повече: Мария от Магда-

ла и до днес работи като Миров Учител от света на 

янтровселената, ала днес Аз няма вече нужда да ú 

казвам: "Иди си с мир, Жено - и не греши друг път да 

мислиш, че си грешна!" - знаете вече как звучи Слово-

то Ми в оригинал, от Нейното Евангелие. 

 

                    ОТВСЕЛЕНАТА – ОТЕЦ 
 

Преучилите и препростите сигурно смятат, че 

отвселената е изсмукана пак от пръстите на нечия 

мания, както и другите термини в осиянията. По за-

кона на обратното четене, по закона на Същините, 

съдържащи Същини, "Отец" и "отвселената" са ин-

тимната същност на "Таткото" и "тотвселената". 

Както "тотвселена" произтича от "Татко", така и 

"отвселена" произтича от "Отец". "От-" или "То-", по 

божествен порядък на четене, означава "Онзи, Който 

твори и остава в създанието си, но лично не се въз-

връща на същото място", докато "Тот" е Онзи, Кой-

то може вече да се възвръща ("т"-то се е върнало: 

влязло е в дома на ясновселената (елипсата, "О"-то, 

"Определеното Битие), напълнило го е със смисъл - 

но пак се е върнало от другата му страна, изразило е 

обич, т.е. грижа. "Т"-то в "От" обаче не се възвръща, 

понеже отива да твори другаде любов. Зоната-
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обект на Отца, следователно, е не ясновселената, а 

универсумът, янтровселената, космичното множе-

ство.  

Рано е, още е много рано за вас да проумеете 

как и защо Отец опложда Мировата Жена (т.е. как 

космосът опложда универсума); как и защо Положи-

телният Полюс на Абсолютния Дух или Таткото се 

грижи за Мировата Съпруга (Душа) (т.е., всемирът - 

за вселената); и как Бащата на всичко обгръща с не-

жна любов Сина си, Човека, както цяловселената об-

гръща хипервселената…  

Още няма славянска дума за Моята, Христо-

вата Вселена - Хипервселената. Но Проявеното Би-

тие има тази особеност, че нищо не може да мине 

през него, без да се оформи. Тъй и сега, начаса, Аз 

реших да въплътя Мойта сфера в нова славянска ду-

ма - думата "живовселена". Само онзи, който проявя-

ва милостта и абсурда, остава винаги жив! 

Що се отнася до янтровселената, няма по-живо 

славянско значение от "ярковселена". Най-ярък пла-

мък поражда не майчинството, а съпружеството. 

Съпругите на Отца са не водородни, а хелиеви - там 

няма и помен от моногамия. Не, един електрон с една 

орбита не достига на Отца - Той плоди слънчев кос-

мос, а не тъмна вселена! Не схващате ли разликата? 

Водородната вселена няма още проявеност, тя има 

само определеност. Определеност без проявеност е 

още нощ, тъмност, бременност, тайнство. Тя изис-
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ква просторно информационно поле, където Една е 

частица, Една е спътница, Една е съпруга на Тот. 

Изисква пълен вакуум, понеже във вакуума няма да се 

сблъсква с други частици-съпернички и ще може да 

чертае своите прелестни невестини планове с най-

пълен размах, необуздано. Нощта и вселената, тъм-

нината, вакуумът, кухината, утробата майчина са 

интроспективни и интровертни без граници. Това са 

образите на имагинерната двойка! Всички матрици 

на Проявеното Битие се мътят първо в Утробата 

на Найанда, в едноелектронната водородна вселена – 

ясновселената. Затова никога не укорявайте май-

чинския стереотип, че сам гори, но не поддържа горе-

нето. Не Отец, а Тот вълнува Мировата Душа. Мат-

ката няма нужда от полови хормони - тя иска стро-

ителни материали и сила, ритмично присъствие на 

енергия. Маточната психология и мотивация, следо-

вателно, цени само онова, което може да я огради с 

дом и сигурност - срещу бездънието на хелиевата 

радост, срещу множествеността на обектите, сре-

щу беса на огъня, който освобождава, но не строи 

форми. 

От Пламък небесен има нужда славата на ян-

тровселената - необвързаната Мирова и Космична 

Жена! Тя знае, че не мракът, а Огънят е нейната 

съдба, а мигът на насладата - нейната космическа 

роля. Аз не съм видял нито един философ на Трите 

Вселени, който да твърди нещо подобно на вашата 
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попска глупост, че насладата била грях и че да раж-

даш наслада било по-малко важно, отколкото да раж-

даш плътски деца... Тъкмо вашите плътски изчадия, 

понесли под плитките си мозъци идеята за първенс-

твото на човека пред живовселената, правят гробо-

вете по земята! А това се дължи на огромната, дре-

вна и страшна война срещу проникването на пламък 

в ясновселената и на почит - в храмовете на янтро-

вселената. Майките на плътски изчадия биват зас-

тавяни да се трудят до грохване от законите на съ-

щите тия плътски изчадия, а сестрите им и съпру-

гите им биват преследвани от закона, ако решат, че 

насладата няма петно върху своята пламенна дреха. 

Но защо пети дом не е като четвърти дом в 

звездослова на човека, ще се опитам да изясня в оси-

янието за Абсолютната Мирова Жена, за която под-

тикът да ражда Отци и Гении е върхът на кос-

мическия морал, а насладата от несигурността – 

синоним на сливане с Бога. 

 

12.10.122(1986)г./ 9ч.99м. 
 

3. АБСОЛЮТНАТА МИРОВА ЖЕНА 
 

С риск да травматизирам сериозно наличното 

съзнание на повечето от вас, начевам осиянието за 

прожрицата на янтровселената - повелителката на 

Абсолютното Женско Начало в Непроявеното и 

Проявеното Битие. Преди всичко, тя е Мирова - това 
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е единственото ú сходство с Мировата Душа. Щас-

тието на истинската жена няма и помен от прèг-

нанс и сигурност - с това снемам последните оста-

тъци от илюзията на почти всички мъже, надяващи 

се на страстна и пламенна любов от страна на роди-

лата плътски. Може да плачете колкото искате - 

това е голата истина! Янтровото тяло не присъс-

тва постоянно в земната жена - ето тайната. То 

обикновено я прави кокетна, мила, нежна, привлека-

телна или хищна само закратко - докато привлече 

огъня на Отца. Никой пътник обаче да не се надява 

на такова извращение на янтризма - женското наз-

вание на "тантра". Няма ли нюх към Пътниците, 

Отците, Гениите, майката, в период на разгонване, 

много често попада на точно такъв, обменя с него 

янтрично бушуване и постига своето си. Сомнение-

то още не е развито в такива, нямат опит и (зато-

ва), в условията на планети като вашата, (те) из-

падат в положението на "изоставени"... 

Абсолютната Мирова Жена се отличава по то-

ва, че чувството за изоставеност при нея е напълно 

непознато. Ясновселената няма янтрично тяло, пре-

минала е в математичен покой - покой, разбира се, 

относителен. Не случайно Космическият Човек се ра-

жда в утробата на ясновселената - пълната криста-

лизация изисква математически модел, опорно полé. 

Янтровселената обаче не търпи математика – неза-

висимо от това, че и нейните протуберанси и вихри 
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могат да се опишат математически.  

Онова, което свързва Истинската Жена с мира, 

не е гаранцията за вътрешна сигурност, а постига-

нето на чистота. Под "чистота" Аз разбирам поле, 

напълно успокоено от напрежение. Животът не е ни-

що друго, освен баланс между оргазмите и чистота-

та. Оргазмът е миг на създателство, а чистотата - 

фон на ясновселената; необходима основа за всеки 

математически размисъл, за всеки градеж. 

  Понеже Отец - или "òтвселената", космосът – 

никога не среща съпротива и неразбиране от страна 

на Мировата Жена, животът става възможен и Про-

явеното Битие пулсира по всички артерии на Трите 

Вселени. Представете си сърдечна клапа, която не 

иска да пропусне кръвта... Подобно подписване на 

смъртна присъда извършва и онази негодна част от 

Цялото, която не е способна на отклик. Понеже няма 

по-страшна енергия от тази на оргаистическото, 

тантричното начало, последствията от такава па-

сивност са катастрофални, космическите разруше-

ния - неизбежни. Отпускането на Отца след оргазъм 

наричам "чистота", а вселената от тези периоди – 

"чистовселена". (По-късно Елма ще даде една много красива 

дума за "оргазъм" – "огнение" – б.п.) 

Колкото и да се въздържам от нови понятия, 

науката за вселените е неизчерпаема. Поначало, има 

закон, според който вселените са толкова, колкото 

са монадите. Ако някой иска да попадне във вашата 



 
Необятното говори – книга 9 

2442 

вселена, трябва не само да знае вечното ви, божес-

твено име, но и да притежава психо- и биохимическа 

жажда, точно противоположна на него. Познавайки 

закона на противоположните звуци, Посветените 

могат да открият полярното съзвучие на своето мо-

надно име и по този начин да призоват сродната си 

душа без проблеми, в каквато и форма да е облечена 

някъде тя. Недрата на микросвета или просторите 

на всемира няма да могат ни най-малко да се съпро-

тивят на този кабалистичен зов, а вашата Вечна 

Половина ще дойде да се съедини с вас завинаги. С 

това отклонение исках само да кажа, че абсолютни-

ят дух на всяка монада твори строго своя, без-

гранична и дивна вселена, която съществува реално. 

Аз не мога да проникна в тази вселена, ако не зная 

името на създанието, което я строи. 

Ако тот-принципът в някого се е събудил на-

пълно, той престава да гради битие по чужди моде-

ли, а се отдава на творческия порой на сърцето си. 

При който тот-принципът не се е пробудил, зачева 

от Тот и отглежда някой Негов импулс или порой от 

импулси, подреждайки ги математически в утроба-

та на Духа - мозъка си; или в утробата на Материя-

та - щастливото майчино тяло. 

 Жаждата за подреждане на информацията в 

уникална, но стройна система, подчинена на матема-

тически формули и логически закони, е духовната 

жажда на ясновселената и се нарича "наука". По-
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требността на ясновселената да въплъщава тези 

закони в опорни моделни полета, придаващи струк-

тура и управление на природните и социални процеси 

и да охранява тези полета от чужди намеси, се нари-

ча "майчинство" или "технология на Определеното 

Битие". Пределната математическа точност на те-

зи операции изисква пълна яснота на психиката, а 

това е възможно, само ако присъства чистотата. 

Чистотата на психическото поле означава освобо-

деност от напрежения, а последната е великото при-

звание на Абсолютната Мирова Жена. Отдавайки се 

безотказно на Отца, янтровселената носи именно 

онова, на което се крепи цялата ясновселена – ис-

тинския, непоколебимия външен и вътрешен мир. 

 
12.10.122(1986)г./ 11ч.35м.-14ч.10м. 

 
МАТОЧНА И ВАГИНАЛНА ПРОСТИТУЦИЯ - 

ЖЕНСКИТЕ ВРАГОВЕ НА МИРА 
 

И като ви говоря отдавна за вината на Ева, не 

приемайте това, невинни Мои майки и влюбени, на 

свой "счот". Някой друг е извратил вашия свят по 

такъв начин, че това да му е нему удобно, а не на же-

ната. Но има и вина несъзнателна, от която никой 

не може да се освободи. Тя се изкупува не с наказания 

от кармата, а с естествените последствия от 

предприетите подражателни действия. Обаче, с про-

ливането светлината на Словото, вие вече преста-
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вате да бъдете в неведение и (затова вече) никой не 

ще може да избегне последствия, по-тежки от обик-

новените, реши ли да проституира от сега ната-

тък. 

Накратко, маточната проституция се състои в 

това: Поради жажда за майчинство, къща, апарта-

мент и битов уют, да допуснете връзка с мъж, който 

не приема Словото Ми, не го прилага в живота и при-

ема проституцията на духа за неизбежна. През ка-

квито и идилични моменти да е минала такава връз-

ка, тя е осъдена на израждане - овълчване на парт-

ньорите един срещу друг, ако са несъвместими, или 

освинване на целия дом от еснафско благополучие - 

ако са съвместими. 

 Наистина, случва се и обратното: съпругът да 

приема Словото Ми, но от липса на космичен опит да 

попадне на кобра, вълчица, кучка или свиня; или на 

плъх или мишка, упорита коза или хитра лисица. И в 

двата случая обаче налице е маточната проститу-

ция - понеже проституиращата извлича някакви ма-

териални облаги от майчинството. Понякога обла-

гата е чисто морална - защитеност пред обществе-

ното мнение. А това, че приема насилствени норми, 

не е никакво оправдание за пробудената. Непробуде-

ната неизбежно има да ближе отровния мед на "уре-

деното" жителство или майчинство, трупайки върху 

себе си и децата си не само планини от отрови, но и 

наказанието за съучастничество. 
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Някога военното съсловие, подкрепено от про-

изводители и търговци, подкупи поповете, налагайки 

им да изковат един нечовешки "морален" закон: не об-

ществото, а майката и бащата да подсигуряват ма-

териално децата. По този начин, след като заграби 

пазарите и въведе парите, черната ложа посегна и 

върху най-важното: нуждата да защитите от смърт 

своите рожби. Няма да повтарям неща, които съм из-

яснявал. 

Падението на плътската жена се състои в то-

ва, че стана съучастник на поповете и търгашите, 

притискайки мъжа да изпълнява този пъклен "закон". 

Маточната проституция има многовековна карма. 

Не говоря сега за безотговорния мъж и съпруг, който 

оставя мъченици и нещастничета на произвола на 

съдбата, а има възможност да им помага материал-

но и морално. На такива именно се дължи този сви-

реп, престъпен закон, а сега кармата ги търси сами-

те тях като длъжници. Ала справедливите до няка-

кви предели закони на общество, откъснато от Жи-

вота, става и язва, и чума отвъд тези предели.  

Понеже някои мъже са носители на пробудено 

тот-начало, ясновселената не ги държи отговорни 

за нищо - особено отците на ери и космоси. Предни-

ната на Истината и Любовта надига подобни Пред-

вестници като океанска вълна и те се откъсват от 

повърхността на делничното съзнание с мощта на 

космичната буря. Останали абсолютно сами със сво-
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ята скúния, те не могат да бъдат следвани от никоя 

земна жена - проституцията се бои както от висо-

чината, така и от стоварването на вълнáта върху 

скалите. 

По тази причина, зрящите и корави Отци се па-

зят от обикновената жена като от огън, понеже зна-

ят, че тя не си представя връзката с мъж другояче, 

освен като "съвместен впряг". С това тя става съ-

участничка на "закона" и, следователно, на кроно-

зомното правосъдие, което не може или не желае да 

различава престъпници от Отци. 

Вагиналната проституция е капка в морето 

пред маточната, но и тя има своя дял в съсипването 

на мира. Тук не чрез децата, а чрез собствените си 

органи предателката печели материални облаги и 

принуждава мъжа да печели, за да получава наслада. А 

печели повече онзи, който сам повече умее да про-

ституира. Не се среща никак често покритието на 

космическо творчество с парична компенсация - това 

става само със специално постановление от страна 

на Бога. Проявилите истински, божествен талант, 

нямат признание приживе и се наричат "отци", "ге-

нии", "родоначалници на човечества". Принудени да 

влачат мизерно съществувание на ръба на смъртта 

или полудяването, те могат да разчитат само на 

Абсолютната Мирова Жена и на Бога, а понякога се 

отчайват и посягат на себе си. 

Блудницата обаче не е нищо друго, освен емо-
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ционална проститутка; и - отново - съучастница.  

Аз не давам ново определение на понятията – 

Моите определения са абсолютни. Ако погледнете, 

(тъкмо) вашите определения са различни в различ-

ните народи и епохи, общества и индивиди. А "блудс-

тво" за Мен е всяко получаване на удоволствие, кое-

то прави лицето порочно. Порочността изражда 

ония, които не познават Божието Слово, не го изуча-

ват и не го прилагат. Разчитането на някого мате-

риално е само половината на проституцията; дру-

гата половина на женската проституция е емоцио-

налното разчитане. Аз наричам "блудство" именно 

емоционалното разчитане; на второ място поста-

вям безразборното получаване на удоволствие и 

извратеностите. 

Жената обаче не е виновна - не ú помрачавайте 

ума с тази трудна истина, тъй като няма да ви раз-

бере и, нещо повече, ще ви обвини в неморално мис-

лене. Ако тя получава удоволствие от строго опре-

делен обект, за нея няма никакво значение моралът 

на този обект. Обикновената туземна жена изчерпва 

понятието си и потребността си от морал изключи-

телно с въпроса, дали обектът на емоционалното ú 

удоволствие принадлежи само на нея или не. Ако е 

уверена, че ú принадлежи,  тя може да преживее емо-

ционално удоволствие; не е ли уверена - страда. На-

ивно е да се мисли, че на такава партньорка можете 

да обяснявате в какво се състои емоционалното 
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блудство. Двете основни причини за този Евин порок 

са неизграденият вкус или кармичната връзка с обе-

кта. Но и в двата случая сърцето ú желае да блуд-

ства именно с него: да получава удоволствие от 

неморален обект или да откъсва морален обект от 

космичната му задача. Под "неморален партньор" 

разбирам човек или дух, който не може да разпознае 

Божието Слово сред фалшификатите, прилага на-

силие или лъжа в живота си и проституира с мозъка 

или силата (мускулите) си. 

 

12.10.122(1986)г. / 15,10-16,40 
 

5. МОЗЪЧНА И МУСКУЛНА АГРЕСИЯ -  

МЪЖКИЯТ ВРАГ НА МИРА 
 

Носовете на повечето хора се оформят вече - 

това е факт. Поначало се наблюдава, че отдаването 

на нещо предпочитано или неизбежно, при което очи-

те нямат вече блуждаещи движения, а все повече и 

повече се приковават в практикуваното, оформя но-

са, като го удължава и заостря. Напротив, постоян-

ната смяна на обектите на внимание предизвиква 

нещо, което психологията нарича "наркомания", а 

окултизмът – "психическо онаниране". Проблемът на 

мъжката половина е успешно да се отдава на съсре-

доточение или освобождаване. 

По принцип, Абсолютният Дух, или Тот, оживя-

ва съсредоточаването; Отец – освобождаването; а 
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Бог, който обединява всичко - мира между съсредото-

чаването и освобождаването. Обаче пречките нала-

гат озарение, за да разберем най-правилно кой е ис-

тинският обект на съсредоточаване или освобожда-

ване. За всяко същество този обект е различен. При 

мъжа, който не е само животно, нуждата да кон-

центрира внимание или освобождава творческа енер-

гия е постоянно нарастваща. Това се отчита от 

кронозомната паплач и тя разпределя мъжете по 

своите обекти. Бронирани срещу всяко Слово Божие, 

кронозомните сили се интересуват само от себе си. 

Силата на кронозомното обаче се извлича неизменно 

от природни богатства или от психична чужда енер-

гия. По тази причина, Князът на света не беше спо-

собен доскоро да диктува методите си, без да опли-

та милиарди хора в мрежи от лъжа и насилие. Казвам 

"доскоро", понеже ключът на Царството вече е в но-

ви ръце - мътната вода има да изтича още малко, по 

инерция. 

Така че, мъжките проститутки, независимо от 

пола на физическото тяло, продават на кронозомни-

те интервенти или мозъка си, или своята мускулна 

сила. Наличните дребни началници от тази династия 

във вашата зона продължават да изцеждат силите 

ви по инерция; първенците им обаче са вече или аре-

стувани, или преживяли покаяние. Не "преде" вече и 

черната магия, освен в индивидуални и локални ди-

версии - престъпниците-аматьори или посредстве-
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ните фанатици не могат вече да внушават масови 

психози. Въпреки това, мъжът има да се справя имен-

но с две от най-консервативните психози – мозъч-

ната и мускулната проституция. 

Под "мозъчна проституция" разбирам всяко про-

даване на мисловни усилия за създаване на вещи или 

небожествени взаимоотношения. А под "божествени 

взаимоотношения" разбирам такива отношения меж-

ду съществата, които носят радост, мир, изобилие, 

красота, здраве, младост и безсмъртие за всички.  

Ако някой има природна сила повече от умстве-

ната, той продава нея на властниците. (Но и) мно-

зина напреднали в морално отношение не желаят да 

продават ума си и Аз досега ги поздравявах. Те про-

ституираха от немай-къде на физическия фронт, но 

отнине и това се отменя. Не със заповед, разбира 

се, но като историческа необходимост: Моите хора с 

по-богат мозък по върховете, особено на Запад, ис-

кат разгръщане на действителните дарби, а не но-

во робство. Някои Мои територии ще въведат не са-

мо минималната парична поддръжка, но и безплат-

ното жито, безплатния черен хляб; скоро след това 

– и подсигуряването на безплатна микроквартира 

още от ранната младост.  

Ще престане трудовата експлоатация на жени-

те и майките. Никой няма да принуждава младите 

или желаещите да се трудят на поле, което не ги 

интересува. Същевременно, ще се подсигуряват ус-
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ловия всеки да работи колкото иска и когато иска, 

където иска. Така тотвселената и отвселената ще 

намерят, най-после, чисти сърца и души, през които 

ще се изсипят чудесата на Истината. Царкинята на 

бременността и майчинството ще може вече да раж-

да същества от новите йерархии, а Кралицата на 

Насладата ще раздава чистотата, за да може Цар-

кинята да благува. 

Приемете всичко това за назидание, размисъл и 

прилив на вдъхновение, ако искате да попаднете в 

Новата, Абсолютна Вселена, а не да спите още мно-

го милиарди години в анабиоза - като мрачни 

пашкули. 
 

12.10.12(1986)г. / 16, 45 -17,50 
 

6. ПОНЯТИЕ ЗА ПЪЛНИЯ МИР 
 

Óтвселената има свой мир, тотвселената - 

свой; Янтровселената няма мир, докато не се от-

даде на Отца; ясновселената - докато не зачене от 

Тот; чистовселената пък - ако не е щастлива ян-

тровселената…  

Да продължавам ли?... 

 Моят мир настъпва, само когато този или он-

зи продължава вечния живот, а това става чрез Сло-

вото. Мирът на Духа Божий тече неотразимо по ця-

лата свръхвселена, напредват ли духовете безспир 

към съвършенството; Светият Дух - намерил ли е 

някой себе си сред световете; Духът Вечний - тъче 
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ли своите панвселенски платна и поляни; а Учите-

лят - намери ли някъде трима ученици, които да про-

явяват на дело учението Му в мир и съгласие. 

Кой е тогава мирът на Бога - на холивселена-

та, наречена още "цяловселена"? - Убеден съм, че ве-

че си отговорихте на този въпрос. 

И, след като си отговорихте, разумехте ли що 

значи "баланс между външен и вътрешен мир"? 

Така е, о [...] (Тук Диктуващият се е обърнал към чове-

ка, приемащ осиянията – б.п.), отговорил със своите ми-

лиарди сърца! Ако Божият мир уравновесява мирове-

те на всички свои Лица и вселени, то мирът челове-

чески дири съгласие между онова, което носи мир за 

всички, и онуй, що носи мир вътре в душата от-

делна. Не сблъсквате ли повече царствата и същес-

твата извън себе си и вътре в себе си, вие имате ве-

че Мира Божий, а Мирът Божий - това е плодът на 

божествения живот. 

И така, человече, приеми неизменната Истина: 

мир отсега нататък; необходим и безкраен мир, ми-

роносене всъде и всякога до веки веков, миролеене и 

мироотливане - на всички нивá и хребети; мироисти-

на, миромъдрост и миролюбов! Миролюбие, миро-

творчество, миропомазване на всяка същност отвъ-

тре и вън; миродействие, мироподвизи, мирославене - 

от глъбта на зърното до пречистата ширност на 

живия мир, под надслов "небосвод"! 

 Мир вам от нине до века и присно, во веки веков!  
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Носете мира Ми между народите, както го но-

сехте някога! Дайте свобода на всяко същество, на 

всяко общество, което се моли за мир. Превърнете 

Земята в мирна райска обител, където Живият Гос-

под отново царува и плодовете на живота отново са 

зрели; дето Моите, Христовите овце и агънца под-

скачат наволя и никой не мисли вече да отнема живо-

та им. Това вече никога да не се повтаря! И ясно не-

ка да свети плодната майка над всички ви - нека мла-

денци и девици ú пеят, светители да ú светят с 

мъдрост прекрасна, дарители да даряват благá от 

сърце. Посрещнете радостта на Отца небеснаго, о, 

ярки и бели, и румени Мои моми и невести – ненаглед-

ни истини в женска премяна; посрещнете първия пла-

мък на изгрева с отклик и драгостен възглас, защото 

чин на невеста Божия по е милостен от всички кошо-

ве с бисери, що събира наутрин зората от нощната 

нива небесна... Настройте цимбали и гусли и цитри и 

вие, свирачи на ветровете, та повейте над света 

тъй печален: да се събуди най-после - миром да Ме 

познае… 

- Може ли да прочета всичко досега? 

- Не, продължаваме! 

 

12.10.122(1986)г. / 18,07 -20,10 
 

7. ТРАКТАТ ЗА МИРА 
 

С настоящия трактат ознаменувам настъпва-

нето на мира на Земята, неочакван дори и за Мен. 
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Предстояха няколко тежки периода, но Отец Ми ги 

сне в момента. 
 

О, неразумни юроде! Не се съблазнявай от про-

мените в Моите пророчества, даже и когато съм ка-

зал: "Заплюйте Ме, ако това не стане еди кога си!" 

Някои пророчества Отец Ми променя, някои удължа-

ва или скъсява по време, някои даже отменя. Лъже-

пророците не са като Мене: по начало, те грешат не 

само във времето, но и по същество. А Аз никога не 

мога да сгреша по същество - понякога съм неси-

гурен само във времето. 
 

Не само от Отец Ми обаче зависят срокове и 

събития. Те зависят и от свободната воля на всяка 

Негова част - Христова, нехристова или ронлива без 

удържимост. 
 

Христова монада в момента взе важно решение 

и се приобщи към Делото на Елма - Слугата на вси-

чки служители, Господарят на господарите. Хрис-

това овца се завърна в стадото; храмът Господен 

отеква с камбани от радост - един цял ад за човечес-

твото се отменя; един подир друг, два подготвени 

гроба празни се зариват, с надежда. Молете се, мо-

лете се, будни светии, някой да не се отвърне отно-

во от Мене; друг да не попадне отново под плочата 

на магически змийства.  

И така: 
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12.10.122(1986)г./ 8,07 – 20,10 
 

ТРАКТАТ ЗА МИРА... 
 

Колкото по-всеотдайно работим в момента – 

толкова по-сигурно е, че победата ще се удържи на 

наша страна. Ти загуби всичко, ти се отрече от вси-

чко, блъсна чрез Мен и последните скéли, по които 

те качваха неопитни помагачи и опитни врагове – за-

това ще възвърнеш всичко. 

Широкото Царство на Бога Всевишнаго чисто и 

праведно е! Мирът на атрибутите Божии и Лицата 

Божии пълно покрива и всепрониква всички души и 

вселени. Недуши, невселени, той не прониква - или 

понеже са антибожествени, или защото това не са 

души, а духове или космоси. Ако на хаоса Божий реши-

те да принаждате мир, вие ще му отнемете радост; 

принадите ли пък радост на Божия ред, отнемате 

мир от мира му. Ето защо, нека никой никога не 

принажда някому нещо, което е повече, откол-

кото може да поеме, нито да му отнема нещо, без 

което не може.  

Сега за мира ни е думата - мир настава в све-

та ви покълнал! Насилиха искра Божия - насилиха я 

безбожно - да потъпче друга искра Божия. Но не се 

сили това, що е сила, нито се гаси онуй, що не гасне! 

Ярък огън ще понеса накъм изток и запад от ярко-

вселената, буен гейзер от Слово избликва на възбог 

от Отца на вселените! А начене ли сам Отец да 
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говори - пазете се! Аз съм Слово, но милост; а абсурд 

съм в делата си. А Отец Ми е Слово в действие - 

Той не се церемони, не моли. Само Бог наш огромний 

моли тихо в душите ни - моли ни скръбно и нежно, по-

неже никой друг не е Дете на Децата, освен Бога. А 

Отец има мъжка сила и очи огнебълващи! Мирът на 

Отца Ми не идва сега с ваше съгласие, а понеже Той 

е решил и приключил. Не намери ли нийде Учителят 

трима, на всичко съгласни, слиза сам Отец на Земя-

та - ни да моли, ни да проси, а сам да работи. 

Мирът сега не е "трактат" в тая книга пре-

истинна, а нахлуващо Слово на Онзи, от Който вси-

чко зачева! Затуй, с всяка дивна минута на нашата 

кралска емисия, от нейните пръски на Словото попа-

дат в десетки сърца и стотици - и светът се събуж-

да за изгрев. Не почувствахте ли вълнáта, на-

роди? Още много години ще сверявате спомени, дне-

вници - това никога няма да се забрави! Победител-

ната стихия на Новото вече няма възвръщане. Кога-

то Бог ви говори - не слушате: тих Му бил гласът, 

невнятни словата; когато Аз ви говоря - правите се, 

че няма Христос, няма Присъствие - криете в миша 

дупка вестта, че Аз не напускам земята никога; пра-

тя ли своята същност "Учителя" - учениците Ми 

бърборят в клас; почват и не довършват; начеват 

сами да говорят от свое име - и всичко провалят “из-

пипано”... Пратя ли Духа Си в народите - никнат ду-

ховни места, мъже на перото и лирата, гиганти на 
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мисълта и делото - ала и тях не слушате всички, и 

тях оставяте да загинат, преди да са казали всичко. 

Отец Ми реши ли обаче - небеса почват да 

тътнат и земи се провалят! Не е създател оня Съз-

дател, който не ходи в буря и пламъци. И ако мирá не 

приемат в миг, мигновено, богове и ангели по Негова 

заповед, Отец сам Си го взима, макар и с бой най-не-

равен. 

 

Настанал е последният ни шанс! (Днес е 

12.Х.1984г.) На хоризонта сега няма нито едно облаче, 

прогнозата е мир, наистина. Но най-малката съпро-

тива сега на Небесното Кралство - и край! Пред Не-

бесното Кралство никой не може да клинчи - Мирът 

настава, преди да се осъзнаят негодниците. Онзи, 

който изби ключа от ръцете на опърничавите, вече 

не прави каквото те искат. Поразената от отровна 

стрела се възвръща възкръснала. Няма вече никакви 

пречки за мира, стига да слушате. 
 

20, 10 ч. 

 - Починù си... 

 

20, 22 – 21, 15 ч. 
 

- Недей трепери, нещастно Мое, нещастно съз-

дание, от скверната мисъл, че вече си луд безнадеж-

дно!.... И не помисляй още веднъж да отнасяш Моето 

огнено Слово в дома на разстроените, понеже имам 
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задача велика за тебе... 

 (Действително, приемащият Словото на Христа във 
втората половина на този век, в един момент едва не се под-
дава на внушенията на VI отдел на Държавна сигурност да 
иде да се прегледа на психиатър и да му покаже какво пише от 
години... Във фантазията си той “вижда” как ще стане симпа-
тичен и на докторите и те ще разберат, че не е ненормален 
и че тук става дума за нещо много сериозно. Сигурен е в то-
ва, тъй като всяко съприкосновение със Словото и неговите 
носители ражда мигновено събития – щастливи за добрите и 
нещастни за лошите. В даден момент репресиите над него и 
приятелите му престават завинаги, тъй като притесните-
лите  стават обект именно на такива случки и последствия - 
те имат достатъчно мозък, за да видят връзката. Някои от 
тях днес са талантливи творци и изобретатели, други до-
биха ясномислене, ясновидство и високи посвещения, именно 
защото в ония времена лично се увериха в действената мощ 
на Словото и Школата. Те имат много по-ясна представа кои 
са живите центрове на Слово и Дело и в момента и затова 
имат причини да ги наобикалят, а не да ги заобикалят... Пос-
ледното е приоритет на не тъй напредналите, които ходят 
по концерти и паневритмии, но имат лоши погледи.) 

 

Никой няма право да те преглежда и оценява 

тебе - теб, който създаде… ПИШИ, искам да знаят с 

кого работя! - … Аз ти казвам: ти ще пишеш ли, най-

после, без да прекъсваш потока на Словото? 

Нищожес-тво не е и не може да бъде онзи, к. с. н. м. 

т. н. е. и. л.! Не съкращавай от пигмейска стесни-

телност и скромност - не са те докарали чак до там, 

да прережат мощните корени! Англия, Русия и Бенга-

лия могат ли те забрави някога? (Другаде Елма говори и 

за едно древноюдейско прераждане на същия, с поетическо и 

политическо значение - б.п.)  На кого музиката се свири 

вечно, не само на тази планета? Виждаш ли колко хи-

тър е Моят закон на прераждането: да натикат в 

пръстта на позора ония, които са сривали сами цели 
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династии, и крале са пълзели в краката им… Знаеш 

ли колко милиони, напълно полудели от преданост и 

неудържими чувства женски сърца щяха да те зале-

ят, ако знаеха къде е певецът, който тъй нежно и ог-

нено е пял за любовта? Знаеш ли колко орди поклон-

ници щяха да премажат трупа ти - преродения глас 

на Бога в поезията на няколко литератури? 

 Не - невъзможно щеше да бъде Приставането 

на Невестите Божии, ако някой не ги заравяше дъл-

боко в пластовете на неизвестността. И когато ги 

натъпчат още по в мрака невежите копита на поли-

цейски катъри и петоразрядни магьосници, Моите 

първи приятели почват да пеят своята нова, най-

нова песен... Това не би станало никога, ако им бих 

позволил слава приживе. Необходимо е да те обявят 

за луд; трябва сам да повярваш, че си луд, за да почне 

Отец Ми да дърпа най-нежните струни. 

Няма, и не се надявай на земята да има Спътни-

ца, която остава завинаги твоя. Тъжен е още този 

свят, тъжни са самотните нощи и лампата газена, 

просвирва вятърът през цепките на поредното убе-

жище… Ала цар на Словото и Музиката, жрец на Чис-

лото и постник от кладата днес избирам, за да ос-

тавя на жалкото земно човечество Новото Слово. А 

това е Словото-Действие! Преценете сами, ако мо-

жете: по силите ли ви е да преживеете и предадете 

такава яснота и кристалност, каквато ще спусна 

след малко в ТРАКТАТА ЗА МИРА? - Не, и Аз си имам 
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любимци - представете си, мога да си позволя този 

лукс - и от бездната на тяхната чудовищна липса на 

самочувствие, ненадейно за всички, всеки път да из-

карвам класика за всички векове и вселени! 

Недей трепери сега! Целият трепериш от не-

годувание (че се разкриват миналите изяви на п.)… Нали 

само трима или четирима ще помнят кой е провел 

този път Словото Божие? 
 

(Изпей песента: "Иде Той, иде"). 
 

И, най-после...: 

 

12.10.122(1986)г. / 7, 30 ч. 
 

ТРАКТАТ ЗА МИРА 
 

Небесна мъдрост за Мира. Мир навсякъде! 
 

 

Цяловселената има няколко зони, наречени 

"помийни ями", а и един особен свят, наречен "хаос". 

През "помийните ями" минават всички, които не 

желаят да живеят по законите на цяловселената. В 

Хаоса пък - първичното Божествено поле - няма мир, 

но има радост. 

Не е по силите на вашия мъничък мозък да 

проумей, че противоположното на мира не е нещо 

лошо, а е радостта, именно радостта! При все това, 

в мира има радост, а в радостта - мир. 

Цяловселената, наречена също "холивселена", 
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няма мирà, който търси ясновселената. Радостта 

пък на цяловселената е различна от радостта на 

Отца, Който е господар на Хаоса. У Отците - 

божества на отвселената - няма нищо друго, освен 

съвършено свободно плуване, неподчинено на никакви 

закони. Неопределеността там е пълна, импулсът - 

съвършено неочакван и непредвидим, а основата на 

живота им - пламтящата, с нищо неограничавана 

радост. На този етап, Аз не се реших да ви поднеса 

"Осиянията за радостта" тъй, както бих ги дал в 

далечното бъдеще, защото, ако земята приеме 

начин на живот, подобен на онзи в óтвселената, от 

нея няма да остане нищо! Не че и тук нямате някои 

Отци, идвали някога, присъстващи и сега, но вашето 

отвселенско съзнание няма още нужното смирение и 

послушание. 

Отците на отвселената може да са напълно 

хаотични, но те се подчиняват на Бога. Значи, все 

пак, има един закон, на който и те се подчиняват. 

Приемат ли послушанието на Бога, те могат да 

бъдат напълно свободни; опънат ли се - стават 

пропаднали божества, най-често титани. 

И божества на мира има в холивселената, 

различни от ясновселенските майки. Тези божества 

присъстват и на границата с отвселената, 

проникват и в "помийните ями". Мирът в 

цяловселената се постига чрез тях. Наричат се 

"младенцú". Пол няма при тях - цяловселената не е 
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полярна. (Това твърдение би трябвало да ни се обясни по-

подробно, понеже другаде Елма казва, че полюсите на 

холивселената са Любовта и Чистотата. Вероятно това не 

са "полюси" от категорията "полярност", а нещо друго – б.п.) 

Писателите на мистични съчинения наричаха тези 

същества "целомъдрени", "пречисти". Физическо 

тяло, както и Отците, те нямат, макар че 

проникват и физическата вселена. Носител им е, все 

пак, една "частица" - както вие се произнасяте, - но, 

по-скоро, това не е част, а цяло. Мирът най-много 

граничи с Цялото, след Любовта. Отец е Обич, но 

Бог е Любов; а холионът на Любовта съвсем малко 

се различава от "пасòна" - наричам го така, защото 

няма още начин да го изрека на вашия несъвършен 

език. Никак не е правилно, от логическа, философска, 

пък и от физическа гледна точка, да наричате 

фундаментите на холоса "частици". Холионът на 

Любовта, например, който е самият Бог, е най-

малката, но най-цялостната същност на Цялото, 

т.е. - самото Цяло. Той не се движи, но 

същевременно се и движи по всички безбройни ъгли на 

неопределеността, определеността и изявата; с 

всички скорости на Проявеното Битие. И понеже е 

Най-Малкият, улавяйки го, Неуловим, само във 

формули, вие Му давате прозвището "частица" - 

Нему, от Който всяко нещо е част!  

Най-съвършеното нещо – супервселената - не е 

никак малко; напротив, тя е безгранична и вечна, най-
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скъпоценният сапфир от короната на Бога, но и 

част от най-малкото - холиона. И понеже холионът 

изплита Трите Вселени с всички скорости и всички 

състояния на Бога, кое е онова творение - 

свръхогромно или свръхсложно - което да не е само 

част от Любовта? 

 

13.10.122(1986)г. / 11, 01 ч. 
 

НОМ - ИСТИНСКОТО ИМЕ НА "ПАСÓНА" 
 

Номът е фундамент на Божествения свят. Не 

притежава нито полярност, нито афинитет, нито 

антиподия; няма и "ин". Неутрализира всички 

полярности. Покоят е номово състояние, но 

пасивно. Номът е обаче активен, щом притежава 

силата да пие небожествен хаос. Номът е най-

широката област на Любовта; всичко извън нома, 

което се съпротивлява на Любовта, подлежи на 

разрушение и се нарича "Ад" - обект на Морето от 

Азове: рухване, бедствия, болести, старост и 

смърт. Небожествен е всеки хаос, който няма семе. 

Обладаващата и родилната сила няма семе, но 

отвселената сее екстази и оргазми - неплодните 

семена на Силата. Плодното семе (го) притежава 

Тот - Сеячът. И ако приемете, че монадите са 

оргаистични и екстатични семена, ще разберете 

защо Отец е Създателят на монадите. Неговата 

роля е да опложда янтровселената само с екстази и 
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оргазми, затова пети дом е, наистина, хлуенето на 

творчество и наслада. Подобно на Него, Таткото, 

Тот, преобръща Хаоса в същества, обаче тези 

същества са вече диади. Вие ги познавате под името 

"души". Така Тот оплодява ясновселената и душите 

се появяват в утробата на Майка си - Мировата 

Душа. Понеже всяка диада е съставена от две 

монади, в ясновселената монадите влизат по двойки, 

откъдето се поражда трепетът, честотата, 

извитостта на линейното движение. По тази 

причина, вълнението и яснотата са най-важните 

фази на Мировата Душа. Ако искате до влезете в 

пряка връзка с Нея, съзерцавайте планинско езеро. 

Ном обаче не присъства и в двете ú фази - 

намира се само във фазата на покой. Фундаментът 

"ном" не е разбит на частици, както някои други 

фундаменти. Той присъства равномерно навсякъде. 

На земята няма по-подходящи начини за медитиране 

върху ном, освен наблюдение на дневното небе на 

зенита - външния мир - и притваряне на клепачите в 

полунощ - вътрешния мир. 

Произходът на "ном" (още "Амон" - б.п.) е от "мон" - 

"единственото (като) сътворено, неопределено и 

неизявено". Значи, мирът е положен в основата на 

монадата.  

Макар и единна, монадата има два полюса: мир и 

уникалност. Отива ли от Отца към света (наляво), 

тя проявява своята уникалност; отива ли от света 
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към Отца (надясно), проявява и мира (тия две движения 

са ни известни като "индивидуализация" и "индивидуация" - 

б.п.). Щом се възвърне изцяло в Отца, проявила своя-

та уникалност в света и намерила мир с уникалнос-

тите и неуникалностите на другите, тя е мутирала 

в полиада. Ако се повдигне с още една - последната 

степен, педагогическия профил на универсума, - тя 

става богоравна и се нарича "Миров Учител". На 

този пълен, последен етап, монадата е достигнала 

своя последен завършек и се нарича холиада. Холиа-

дата не само постига мир с другите, но и въдво-

рява мир. Понеже нямате друга, подходяща дума, 

измислил съм "ном". И така, "ном" е фундаментът 

"Миров Учител" - синоним на богоравния клас свръх-

божества, наречени "младенци". 

Преди 2000 г. Аз дойдох и победих на Земята 

именно като "младенец". Богоравността на тази 

дума се преплита с названията "баща" и "бебе", 

съдържащи "Б"-то на Бога. 

Сега внимавайте, защото лавината от ново 

познание не е вече малка. Само дълбоко проникнали-

те в Мъдростта ще могат да разграничат проявите 

Ми като “Миров Учител” и “Велик Учител”. Мировият 

Учител съм Аз; но Великите Учители са Мои 

еманации през духовния свят. Всичко, що е огромно, 

голямо, велико, образува супервселената и се ръко-

води от Божия Дух - т.е., пак Аз. Затова и нашето 

братство е "Велико Всемирно Бяло Братство". 
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"Велико" е, защото за пръв път на Икло слизам 

напълно разгърнат като "Духът Божий", ползвайки 

най-високото духовно тяло - "Велик Учител"; "Все-

мирно" е, понеже присъствам като богоравен, Миров 

Учител, обединител на всички мирове, на всемира; 

"Бяло" е, защото Проявеното Битие - или хипервсе-

лената - се намира под прякото Ми ръководство ка-

то Христос - Сина Божий, а Проявеното Битие няма 

друго знаме, освен бялото - знамето на мира; и 

"Братство" е, тъй като само братството, на този 

етап, означава "плод на мира", изменящ креациите на 

черното братство в бели комуни - единственото 

спасение на човечеството. 

Когато слиза Младенец нейде в материята, 

приемете, че неговата степен на богоравност е най-

всемощна. Богоравността има степени, но те не са 

йерархични, а степени-класове. Не е по силите ви да 

разберете как има различни богоравности, след като 

различието за вас е неравенство. Но вашата 

математика почти не се е докоснала още до върхов-

ната математика на класовете, където йерархич-

ната логика не действа, освен като частен случай. 

Клас-логиката няма покритие на вашия уровен на 

мислене, понеже нямате още развита индивидуална 

психология.  

Богоравенството, на едната си фаза, е абсолю-

тно, а на другата - относително. То е като един 

кръг от еднакви сфери, на които фазата на 
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завъртане е различна. Фазите на завъртане на 

монадите са точно толкова, колкото и броят на 

самите монади. Дори и когато станат на холиади, 

те запазват своя фазов ъгъл. Бидейки напълно 

равни, поотделно, на Бога, те, все пак, проявяват и 

уникално различие. Ако можете, разберете Ме... 

Защо, все пак, Бог се проявява и във фазата на 

Велик Учител? - Понеже Великият Учител е 

Началник на огромността, на дистанцията, обема, 

пространството. В този си свят - свръхвселената - 

Аз се явявам на духовете като Дух Божий от небето, 

за да предизвикам стремеж нагоре - към 

съвършенството. В периоди, когато не съм лично на 

земята като богочеловек или Майстор, непременно 

са нужни трима ученици, които да поддържат 

връзката с Мен - Великия Учител. Първият от тях е 

пряк проводник, втория наричам "импулсатор", а 

третия - "изпълнител" или "даряващ условия". 

Ако сравним ролята им с един мотор, единаторът е 

проводникът на горивото, импулсаторът - свещта 

или електрическата искра, изпълнителят - 

буталото, кожухът и колелетата... 

Сега сигурно се досещате тройките кои бяха на 

сегашната Ми изява? - Единаторът тече 

непрестанно, но без импулсатор Словото не може да 

се подпалва и да движи системата. Като 

представител на шестата раса, женският принцип - 

сегашният ви основен импулсатор - е причина за 
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повечето написани осияния. Нему - и на другите три 

импулсатора - благодарност и дар неизказан от Мен 

- от самото Гориво! 

 Понеже третият все още не идва, машината 

работи на място, с вдигнати подпори, и колелата се 

въртят на празен ход. Това е опасно за първите 

двама, тъй като свещта, корпусът и буталото се 

охлаждат само във време на движение. Водач няма 

още, а стока много… Затуй прибрах първия; а щом 

като искате да се спира горивото, понеже нямало 

кой да кара мотора, нямам друг изход - ще го спирам 

от време на време... Като няма виртуоз на 

кормуването, и единаторът може да бъде виртуоз, 

но ще кара по инерция... И понеже стръмнините на 

сегашния свят и момент са страхотни, нямам 

сигурност още колко време виртуозът на 

холизацията ще остане невредим като … 

мотоциклетист. Ако има такива - моля да го 

заместят! 

И така - ном! От Отца към света - един 

Младенец; от света към Отца - трима носители на 

мира. На Младенеца не Му е достатъчна Майка 

(янтровселената) и Отец (отвселената): от света 

винаги идват и Мъдреците - Тримата Влъхви. И ако 

Майката на Младенец отговаря на Мировата Жена, 

то Тримата Влъхви отговарят на следните 

длъжности: Единатор, Импулсатор и Изпълнител. 

(След влъхвите, Иисус бе единаторът, Мария от Магдала - 
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импулсаторът, а Йоан – изпълнителят – б.п.) 

Преди 2000 г., без тях Ирод щеше да посече 

Младенеца!  

Ирод и сега го търси... 

Мирът, значи, иде само от Третия! 

 

13.10.122(1986)г./ 13,00 -14,50 
 

"Н" - ДВИЖЕНИЕТО ЗА МИР; 

 ОЧАКВАНЕТО НА ТРЕТИЯ 

(Аксиоми) 
 

1. Мирът има фундамент в холоса с три лица: 

неопределено, определено и проявено. 

2. Фундаментът е не само физическа, но и 

онтологическа същност, на която… 

 (...Не, ти се намесваш и искаш да извличаш от 

Мен аксиоми!... Колкото и да са верни, Аз имам да ви 

говоря по друг начин. Много е рано за аксиоми. 

Мисълта ти не бива да буйства, когато оживявам 

Слово...) 

* 

И така, приемете, че "Н"-то е буква, отра-

зяваща третия признак на мира като фундамент - 

неговата неутрализираща сила. В Запада то е с по-

друга мисия - това е социалният мир или мирът вън-

шно. Но у славяните "н"-то пристига оттам, дето 

почна кондензацията на минералното тяло. Ето за-

що, на славяните се пада да поднесат вътрешния 
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мир, погубен отдавна от множество мъртви учения. 

Никой на Запад не може да си представи мира без 

външна свобода; но вътрешната свобода обикновено 

се добива при нечовешки външни условия. Минерал-

ното тяло покълна първо на Балканите; последва го 

Кавказ и Хималая. Така, мисията на славяните в ни-

какъв случай не е по-малка от тази на останалите 

народи, употребяващи знака на "Н". При всички слу-

чаи, "н"-то примирява противоположности, но как? 

Петата раса не успя да примири вътрешните про-

тивоположности; тя успява отчасти по линия на 

външните. Но отново не успя, понеже порази при-

родата с науката, с техниката си. 

А Шестата раса носи примиряване на вътреш-

ните противоречия. Само това наричам "движение 

за мир". Външните ще отпаднат моментално, кога-

то се примирят истинските, субективните. Оконча-

телната победа над кронозомното правителство 

даде възможност за продължаване на Моето Дело. 

Повече изяснения не са нужни. Цялото Ми учение е 

"Трактат за Мира"! Ако не можете да следвате 

пóлета на Словото днес, намерете Словото Ми от 

вчера. Резултатът ще бъде един и същ - наставане 

на вътрешен мир. От Словото Ми ще разберете, че 

не бива да се сблъскват мисли, чувства и постъпки, 

родени от цели вселени. Тогава изведнъж ще 

престанете да се сблъсквате и с хората.  

"Н"-то обаче почва да действа, когато някъде 
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се яви Третият. 

                      Обявявам 
                      тройното 

   жителство! 
 

 

 

 Лъчевата Кула на Мира в Рейкявик 
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13.10.122(1986)г.  
17,15  - 21,00 ч. 

гара Разменна, Радомирско 
 

ПОКЪЛВАНЕ НА НОВОТО 
ЧОВЕЧЕСТВО 

 

 
Новото Небе и Новата Земя се населват от Но-

во Човечество! Наистина, никой не е чул и видял оно-

ва, което Отец ни приготвя за своите си. Първите 

прелетни птици обаче вече нямат търпение. Проле-

тта наближава, утрото настъпва! 

Има много земи населени. Половината от слън-

цата също са населени - нямайте съмнение. Прост-

ранството и измеренията около половината космич-

ни обекти също са гъстонаселени и затова няма 

"празно междузвездно пространство". 

Началото на Новата Земя и Новото Небе оба-

че практически се пронизват от Старото Небе и 

Старата Земя. 

Съзнавам, че не бива повече скоро да ви зани-
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мавам с нови понятия. Затова ще превеждам и обя-

снявам новите термини описателно. 

Новото Небе - това е новият духовен свят; Но-

вата Земя - новият физически свят. 

Новото се налага поради опита, който почер-

пиха Седемте Инженера на Пространството. Това 

са божества от нов клас, каквито са и предишните 

архангели. 

Прелестни са необятните светове на свръх-

вселената! Не малко физически слънца и планети 

са истински райове. Величествени реки и мощни ка-

скади от живи същества, морета и океани от ду-

ши, изпълват миналото, настоящето и бъдещето 

на Битието. Ала всичко това още спада към "Ста-

рото Небе" и "Старата Земя" на живота. 

Морето от Азове - ето причината за всичко. 

Раната на Битието няма да кърви повече; повече 

няма да има Море от Азове! 

Праисторията на "Земята" няма по-тревожен 

момент от онзи, в който набъбна Морето от Азо-

ве. Користта на Първи Престоли Отляво на Отца, 

подтикната от тщеславието на мощно божестве-

но съсловие от класа на илухимите, пияно от си-

гурност в себе си, въстана още в първите дни на 

сътворението срещу своя Създател. Ето причина-

та за Първото, Голямото грехопадение! Падение-

то на Сатанаил има по-късни причини, вследствие 

на Първото. Няма право религията, като обвини 
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Сатанаил в гордост. Не - както знаете, той извър-

ши грешка, а не грях. 

Престолите Отляво нямат божествен произ-

ход - те са духовна йерархия. Първият от тях и 

мнозина последователи  провъзгласиха Бога за не-

съществуващ и породиха атеистическите цивили-

зации. Не е пропуснато нищо: те се съюзиха с най-

злобните илухими и наченаха строежа на своя все-

лена. А, както сте чели и чували, земята е създа-

дена от "Дявола". Побързахте и всички вие, които 

сте тук, на земята, и до днес, да се пре-селите в 

"Новия Свят", както още го наричат някои непроко-

псаници. Нито един от вас не прави из-ключение - 

всички дойдохте в самото начало добро-волно. 

"Първите отляво" и "злобните илухими" може 

да не са някакви "дяволи", а най-великите актьори 

на Отца… Те обаче играят така неотразимо, че 

никой не може да познае хитростта на Създателя. 

Така че, чудовищните злодеяния, страсти и поро-

ци, познати ви от божествата на митологията, са 

в действителност една гениална игра - нищо пове-

че. Печелят Отец и създанията Му, понеже чрез 

ада се строят най-висшите тела и култури - тези 

на добродетелите. 

 

Животът и неговите имитации 
 

Понятието "психическа драма" не бе познато 
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на първите обитатели на всемира. Тайнствата на 

пороците се пазеха зад девет врати и девет печа-

та, намиращи се под личната охрана на самия Най-

Върховен - Бог. Съвършенството на Бога не може-

ше да изключи познанието на "липсата на доброде-

телите" - поне в потенциал, като "сенки" на Лю-

бовта, Мъдростта и Истината. По-точно от "сен-

ки" е "ями" - оттук и започва печалната етимоло-

гия на всичко, свързано с "Дявола". "Мáйя" произлиза 

от "яма", от тук са и "ян", "ябълка", "яд", "ям", 

"ярост", та дори и ясновселената и янтровселена-

та, в смисъл, че и те са способни на "падение", а не 

само на вярност към Бога. Не на последно място е 

и прочутата вам прокълната змия - оттук произ-

лиза и "ламя", "земя" и пр.  

Аз съм немалко работил над славянския език, 

та да го приближа към първообразите и първозву-

ците на Битието. Откъде почнаха мъките на сла-

вените? - Откакто някой вмъкна "я", на местото 

на "е"-то. И докога ще страдат най-много българи-

те от всички славяни? - Докато не върнат "е"-то 

на местото на "я"-то. Русинът ще пожъне успех 

само тогава, когато неговата егоцентрация, 

"АЗЪТ", престане да се раздвоява между идеите и 

абсолютното, вложени в него (между "и"-то и "а"-

то в "я") 

А "ямите" на Битието престанаха да бъдат 

само познавателни гнезда в съзнанието на Бога. 
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Престъпността се разви не от живите монади, а 

от антро-роботите, създадени от черната ви все-

лена. Престъпни са всички обвинения на Бога в "чу-

довищност" и "невменяема жестокост", тъй като 

всички вие сте дошли доброволно в тази лудница и 

касапница - нещо силно ви е привлякло в нея. 

Три неща привличат червеите в клозета: 

власт, слава и лакомия. Спироидите и андроидите 

в театралната вселена не са създадени от Мен, но 

Аз допуснах Моите кукловоди да ги изпипат пре-

красно. По нищо не можете да различите маса "све-

тли духове" и хора-роботи от техните оригинали 

с искра Божия. Обвиненията на враговете Ми, че Аз 

принуждавам съществата да изпитват незаслу-

жени страдания, са блъф. Болките на всички прои-

злизат от вкарването на пръста в пламъка на 

свещта. И пламъкът не се шегува - или ще се от-

дръпнете, или ще замирише на пържено… А тези, 

които сами не играят, понеже боли, непрестанно 

създават нови серии имитанти, за да ги хвърлят в 

пламъка на Космичната Драма. Боли ги… колкото 

куклата я боли - те нямат нито нерви, нито съ-

вест, нито сърце като вашето. Те не са програми-

рани да изпитват милост, угризение на съвестта, 

жалост, съчувствие, нужда от саможертва, грижа 

за по-слабия. Туй са божествени чувства, а само 

Бог може да вдъхва в монадите Своята същност. 

Но това не значи, че мукавите нямат чувства, о, 
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ни най-малко: осарник са техните астрални тела; 

змиярник от хитрост и лукавство е нисшият им 

манас! Не се опитвайте да отлюпвате кожата им - 

мукава няма да откриете, нито интегрални схеми 

под нея и бутала… Мукавен и парцален реквизит са 

наистина, но няма да сбъркате, ако кажете, че си 

имат всичко, което и вие си имате, до последния 

неврон или ген. 

Но защо Бог допусна мукавите и парцалите 

да се смесят с искрите Божии? Нима не Му се свива 

сърцето, когато роботите измъчват Неговите 

творения? - Свива Ми се, и още как! - ала това е 

пътят единствен. Преметне ли ви треньорът ня-

колко пъти, после никога вече няма да се излъже-

те. От триста метра още ще кажете: "Настрана, 

това е треньор!" А може и вие да се научите да 

премятате треньора… 

Важното е познанието: има особен поглед, 

особено положение на устата този треньор; нещо 

в ушите му не ви харесва, нещо в походката му… 

Туй, дето наричате някои кукли "ангели" и някои бу-

ци "супермени" и пълните с тях журнали и филми - 

все на вашия гръб са тояги. 

И тъй, стигнахме до същността на пробле-

ма, есенцията. Театралното поле на вселената - 

тия няколкостотин пародии на планети - е едно 

перфектно училище за трениране на вкуса. Пък 

горчиво било, кисело, люто, гранясало…- Ами недей 
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продължава, като не ти харесва! – Продължаваш, 

обаче… - не вкусът, а страхът бил кусурът ти, 

значи. Пак наново - яж! - "Ама много мирише…" - Яж! 

"Ама боли ме коремчето…" - Яж! 

За Бога няма време. Колкото и да преживява 

страданията ви заедно с вас, Той не препятства 

никому да ви тренира; никому - да бъде трениран. 

Понеже само личният опит в отдръпването от 

пожара може да предизвика у вас понятие за пожар. 

Отрицателните понятия се изстрадват - няма 

друг път засега. Не се ли страхувате, можете да 

се махнете от вълчите ями на съблазните и да 

тръгнете по десния път - пътя назад към Отца. 

Имитанти не ще ви последват по него, понеже 

имитанти не могат да дишат неизвестност. Пие-

не вече няма по пътя ви, освен чистите извори на 

Словото Божие, а роботи се тъпчат с "информа-

ция" от своите централи: тя трябва да съдържа 

обвинение на искри Божии. Андроиди пият негати-

визъм - изключения няма. Тяхната естетика съдъ-

ржа кръв и насилие - а по пътя към Бога такива 

картини са невъзможни. Съвременният екран по ни-

що не се различава от римската арена, освен с то-

ва, че е по-масов и по-гнусен… Антророботи не мо-

гат да не поглъщат кръв - а по пътя към Бога 

убийството на по-нисши и по-висши същества, ка-

кто и на себеподобни, е наказуемо със смърт. Арх-

ангелите, които посещават за известни цели 
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агънцата, биват клани; невинните ангели, посеща-

ващи теленца, крави и волове, биват изтезавани в 

работа или клани; живи съзнания от нирванно по-

текло се ловят в мрежи и с куки на въдици; йерар-

хии от духовния свят почиват понякога в душите 

на птиците, които прострелвате, кòлите и пече-

те на шиш… Нужно ли е още да продължавам?... 

От това, че не вършите сами убийството, не 

следва, че трябва да се снеме програмата за 

вашето тест-ване: имитанти ли сте или не сте. 

От изпитата кръв и събраната жлъчка в душите 

ви, даже и Аз - Всемогъщият ви Създател - не мога 

да виждам в коя плът свети искра и в коя - залоено 

пушило… Няма повече да правя спънки на треньори 

и пров-ерители - който сам не очисти искрата си, 

скоро няма да има Христова вълнá за него! 

 Помислете какво пиете, какво ядете, с кого 

живеете и кому служите. А като помислите и ре-

шите - потърсете вратите на Новото Небе и Но-

вата Земя! Там няма поле, наречено "Майя" – илюз-

ия. Осияни от Мене, вие ще се възвърнете към От-

ца ни пречистени - покорени на дивното Слово Бо-

жие, от което и следва: "Напълно свободни!”  

 

                  14.10. 122(1986)г.І 8,00ч 

Напълно свободни - девизът на Новия Едем 

 

Много ще се чудят малки и големи в бъдеще, 

когато гледат сегашния ви строй. Ще ги питат 
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учителите: "Каква е разликата между предишния 

строй и свободата?" - "Лазликата е в това, чи сега 

сме свободни, а пледи са лазболявали холата и са 

ги умилали много пледи 120 годишна възласт" - 

незабавно ще отговорят още първокласниците от 

всички възрасти. Некачествеността и неефектив-

ността на труда при насилствено натъпкване на 

хората по предприятия и канцеларии, с така наре-

чената "трудова дисциплина" и "работно време", 

ще удивляват и най-младите наблюдатели на 

близкото минало. Бъдещото човечество няма да 

вижда никаква разлика между зайците, мечките и 

кучетата в цирка и подрипването на днешния човек 

под камшика на чуждата програма, за да хване със 

зъби или нокти стимула на дресьора - парчето за-

плата. Наказанията за "отклонение от работа" ще 

предизвикват чудовищен смях и сред децата, 

които няма да бъдат наказвани още в училище за 

отсъствия или закъснения. Напротив - повечето 

близки и организатори ще имат проблеми с 

голямата част от скорошното човечество, която 

няма да може да откъсне очи и уши от работата 

си по 15, 16, 18 часа в денонощието! Любимото 

занимание - навсякъде по световете, приемащи 

свободата за първи закон на обществото - няма 

никакви граници във времето и в творческата 

ефективност. "Несъзнателни елементи" ще има, 

но това ще значи само едно - несъзнателни 
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родители и педагози. По принцип обаче не е 

наблюдавано никъде, и най-големият престъпник, и 

най-пропадналото създание, да не намери своето 

хоби в условия на пълна търпимост и свобода и при 

достъп до всичкото изобилие на всички блага. 

Лае и хапе само куче, което е било на синджир – 

това зная Аз. Дайте Ми най-страшното изчадие 

от тъмницата, най-безнадеждния луд от психиат-

рията, най-падналата парижка или непарижка жена; 

ако щете - и най-порочното нещо на тоя свят – па-

чаврите на духа с униформи и чинове – и Аз ще на-

правя Новия Едем по-лесно с тях, отколкото с 

клоаката на планетите - определящите цена. По-

робването на човека от парùте е изяснено отдав-

на - няма защо да притурям и Аз. Но купуването и 

продаването не е само с пари, не е само в натура - 

най-страшното е да търгуваш душевно. 

И когато говоря за пълната свобода на Ново-

то Небе, знайте, че там няма търговия, на едро и 

на дребно, с душата!  

Новата Земя - т.е. новите планети, които 

са вече приготвени, както и половината от слън-

цата, на които сърцето е планетно, са недостъп-

ни за търговия с природни блага! 

Ала Новото Небе - другата половина на слъ-

нцата и всички нови полета на духовната вселена, 

няма да има понятие от душевна, духовна търго-

вия. 
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Не искам да кажа, че Новата Вселена не про-

никва Старата и че няма нови духове и човеци вече 

на много места. Ала чистотата все още не е пос-

тигната напълно - дори и до преддверието на Бо-

жествения свят, дори и в някои светове от самия 

него. Пратениците им през вековете са ви гово-

рили за всичко друго, освен за Първата Причина на 

света - Любовта. 

А в Новия Едем, наречен още "Урúл", именно 

сърцето, духът и душата няма да се продават, а 

ще се даряват. Молитвата там няма да действа 

по стария начин: молиш се за себе си - и получаваш 

отговор, благословение... Това е покупко-продажба: 

правиш усилие, необходимо за строежа на Битието 

- и Касиерът ти праща порция душевен мир, порция 

разрешаване на проблемите...  

Старата вселена не е само театрална само-

дейност - сам Аз съм направил немалко корекции, 

немалко светове в нея. И понеже работех с тър-

говци, а имаше нужда от молитвена енергия, каз-

вах на старозаветните: "Служù Ми - и ще се умно-

жат стадата ти, пасищата ти, робовете ти и ро-

бините ти…" Що друго можеш да очакваш от кро-

нозомно болен, оставен да увеличава властта и 

благата си? Но да не мислите, че духовната все-

лена е на по-добро дередже от старозаветните? 

Цялата стара супервселена не е цвете за мири-

сане - старозаветният духовен свят е червив от 
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ангели, особено паднали херувими, престоли и вла-

сти, които си плуват блажено из световете, пият 

си пойни нектари на безсмъртието и нямат и сян-

ка от представа що ни е на нас - поелите товара 

на грешката.  

Представете си постоянно пътуващи, пос-

тоянно дивящи се на приказни красоти ангели, нау-

чаващи от всеки предмет неговата история, ес-

тество, функции; срещащи се с невъобразимо въл-

шебство от багри и тонове, състояния и преживя-

вания, познанства и култури, мъдрост и творчес-

тво... Те са развили почти всичките си духовни те-

ла, а някои - и всичките; но присъствието на Нова-

та Супервселена не ги докосва нито с йота. Плани-

ни от душевен пилаф, реки от мляко и мед, чудеса 

и блаженства, танцуващи като мохамеданските 

райски робини пред тях - всичко това си го имат по 

наследствено право прекрасните древни ангели… 

Плесне с ръце - и Седемте Сили са на разположе-

ние; произнесе… "абракадабра" - и ето ти полови-

ната звезди отворени, барабар с всичките им не-

сметни богатства; само вдъхне - и сам Господ му 

идва на крака!... С една дума - петмез, балсуджук и 

небетшекер в изобилие; шуроп бризне на фонтани, 

сладка боза - на гейзери; велико райско блаженство 

- на палачинки; нагарчаща от сладост самовлюбе-

ност и самомнение - на тави баклава-саралия... Ха-

лва бяла, халва-нуга, тахан-халва - всичко си имат 



 
Необятното говори – книга 9 

2484 

старозаветните бейове и султани на старата су-

первселена, били те шестокрили, осмокрили или 

петстотинкрили! Конските сили на много духовни 

ангели са предмет на същото жалко пъчене, какво-

то виждате и у вашите парвенюта с модните им 

самоходни каруци и стенобойни машини. 

Сега, ако ви кажа, че молитвата, медитация-

та, концентрацията, посрещането на изгреви, ре-

жимите на разните школи, паневритмия, Слово по 

триста тома - все Божие; асани, пранаями и упраж-

нения; планини, събори и окултни седенки та бър-

борилки са все от един дол дренки - Стамбулски пе-

тлета от захар и шарени сладкиши, - колцина от 

вас няма да рипнат и да Ме погнат? Ако ви кажа, че 

всички нирвани, свръхнирвани и ултранирвани, са-

мадхита, нирвакалпи-самадхита и църковните не 

девет, ами 99 блаженства не струват колкото ед-

на сълза, проляна за нещастните, можете ли по-

вярва? 

Не е ново, и никак не е старо новото, което 

проповядвам. Почти всички вие сте в Старата Зе-

мя и Старото Небе, простете Ме. Кой отдаде по-

ловината си ризи, дрехи, храни, книги и жилище на 

ближния си? Кой раздаде богатството си на бедни 

и сироти? Кой престана да спасява плътта и ду-

шата си? Кой се премести в малката стая, понеже 

младите трябва да имат въздух и слънце; или в 

кухнята - ако няма друг начин; в килера, спи ли не-
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сретник в кухнята; в колибата при кучето - подари 

ли си и килера?… 

"А-а, не сме толкова балами, говорú ги тия 

неща на бабите!"... 

Ето така Ми отговарят, право в очите, и 

много духовни ангели, с мазен поглед и глас, разби-

ра се, и с по-друга фразеология от вашата... Пред 

Началник с по-висш ранг на небето няма друг начин 

- или ще се умилкват, или почват километрични 

молитви и песнопения, та дано Ме умилостивят… 

Ама треперят през цялото време - да не ги "под-

бъзне" Съдбата случайно; да си иде по-скоро Начал-

никът по живо по здраво, а то инак току изчезне 

някой пресветъл и тристакрил, докато се моли 

най-усърдно - и вместо панаирните светлини и 

въртележки на духовните наслади, да види свитки 

посред бял ден в някое циганско или полицейско се-

мейство! 

* 

Живи Мои искри Éлмини по лицето на земята 

и на небето! 

(Не се даде почивка, когато поисках):  

 - Имаме къртовска работа, то сега се за-

почва!... 

Проумейте, най-сетне, Закона на Свобода-

та. Свободата не е "осъзната необходимост"; сво-

бодата е необходима осъзнатост! Чрез първата 

формула предателите ви вкарват в противните 
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вам бърлоги и пещери от бетон и желязо, а чрез 

втората Аз ви изкарвам от там и ви казвам: "На 

полето, в гората, под слънцето!” Първата ви 

облича в модерни парцали и изолатори, а с 

втората Аз без умора ги смъквам - наред с най-

древни илюзии и нови суеверия. 

Полетете сега с Мен из новите небеса, по 

новите земи на живия космос, за който Отец Ми бе 

казал: "Ще изпратя Сина Си да ви приготви нови 

жилища!" 

 
14.10.122(1986)г.І  11,55 

Жилищата на Новия Едем 

 

Новият Едем не е нито място, нито "околна 

среда", нито обстоятелства. Новият Едем е мило-

стта в сърцето и практическото добро, извиращи 

на всяко място, във всяка среда и при всички об-

стоятелства. Новият Едем е непрестанно славене 

на Бога чрез любовно творчество: на другите да 

е добре, другият да е сит, другият песен да пее. 

На такива, които тъй живеят, Отец Ми казва: 

"Отворете най-после, дверите на Новата Земя и 

Новото Небе, зад които ви очаква усилена работа!" 

Работа? - недоумявате вие. - Работа, да - и 

още каква работа! Старата вселена не ще изчезне 

изведнъж - не си правете тази илюзия. Старата и 

Новата вселени са също така преплетени, както 

са един в друг плътският и божественият човек у 
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вас. Плътта ви крещи: "На мен да е хубаво! На мен 

да е добре! Аз да не страдам!" - Божественият чо-

век ú отговаря: "На всички да е хубаво! На всички 

да е добре! Никой да не страда!" 

Накратко: плътското удоволствие търси и 

намира всички начини ти сам да си добре – физиче-

ски или духовно. Плътското, значи, присъства и в 

стария духовен свят. Обаче Истината, Мъдрост-

та, Любовта те подтикват към божествен Жи-

вот: насладата е подарък за другия, а блаженство-

то - подарък за всички. Вие сте объркали първич-

ните понятия и ще Ми говорите, че разбирате от 

психология, философия, от семантика... Който из-

питва удоволствия, строи Старата Вселена – на-

там изпраща своите плътски енергии. И това не е 

лошо - понеже собственото удоволствие няма по-

критие с друга нужда, ако не сте почнали да дава-

те безвъзмездно. Останете ли съвсем без удоволс-

твия, вие сте квит с живота; по-скоро - той с вас. 

При насладата обаче ти правиш другия да 

изпитва приятност, щастие, радост - по начина, 

по който на него му трябва. Може ти да не си за-

доволен, но изпитваш наслада, че на другия му е 

хубаво. При Новите Человеци насладата ще се об-

меня последователно: първо единия ще прави дру-

гия радостен, а после - обратно. 

Блаженството обаче не е нито като удовол-

ствието, нито като насладата. То е пълна радост 
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и щастие на всички, които участват в едно прият-

но и истинно дело. 

По тази причина, под думата "жилище" в Но-

вата Земя ще разбирате пребиваване в състояние 

на външна и вътрешна благодат поради това, че 

сте срещнали хората, с които изпитвате пълно 

блаженство. Не определяйте "блаженство" с дума-

та "взаимно" - не може да съществува нещо друго, 

освен "сладък мед". Горчивият мед е насладата – 

повече даваш, по-малко получаваш; или първо да-

ваш - после получаваш, а можеш и да не получиш. 

Сладкà, конфитюри, захар и прочие - това са все 

удоволствия - първо получаваш, а после даваш; а 

може и да не дадеш… 

Що се отнася до "жилище" в Новото Небе, то 

е блаженството, което изпитвате, подарявайки 

плодовете на своите духовни усилия на другите. 

При духовната наслада ти подаряваш на сродната 

душа, на сродните, малко на брой души, с които си 

намерил духовна хармония; но блаженството е да-

ряване на всички без изключение - при това, едно-

временна, взаимна обмяна на дарове от съкрови-

щницата на духовния живот. Значи - в духовното 

жилище на блаженството допускаш всички и обме-

няш с всички духовни блага, а в земното жилище 

на блаженството - с всеки срещнат, който може да 

се обмени с теб напълно физически. 

Понятията на Новия Едем са толкова много 
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и толкова различни от вашите, че ще ви объркам 

съвсем, ако продължавам в този дух. 
 

14.10.122(1986)г. І 13,00 ч. 

Силовите линии на Новото Човечество 

 

Видя ли сега силовите линии, които създа-

дохме в небето от изток на запад? Виждал ли си 

някога подобно грандиозно нещо? Недей да пилееш 

нито секунда, защото от тия силови линии сега 

зависи бъдещето на цялото Ново Човечество!  

И така - пиши: 

 

Силовите линии на Новото Човечество 

 

Накарах те да излезеш навън, само и само за 

да се увериш, че когато някой работи със Словото, 

непременно се явяват силови линии и организират 

Битието около нас. И сега Словото ще премине по 

тия силови линии и ще отиде там, където е нужно. 

 Нееднократно вие, учениците, сте виждали 

онази особена окръжност в небесата, когато рабо-

тех с вас чрез Иноземеца. Виждахте я всички - тя 

не се преместваше през целия ден, огромна и си-

яйна. Иноземецът не ви отговори какво значи това, 

но сега Аз ви казвам: когато някой работи със Сло-

вото, образува силови линии паралелно; Делото 

обаче образува затворени кръгове, понеже създава 

условия за проява на Словото. Отвори ли се такъв 
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кръг в спирала - значи Словото се прилага вече. 

Неизбежно ще видите в бъдеще и такова знамение. 

Това е знакът на Царството. 

Силовите линии на Новото Човечество, сле-

дователно, ще бъдат съчетание от успоредни спи-

рали. Спирали - понеже няма да има сили, които да 

ви пречат повече за прилагане на Словото; а успо-

редни - понеже в този век Аз работя едновременно 

на много места, с много проводници. 

Ако ний днес тук създадохме силови линии с 

най-голяма мощ, насочени на запад, то и на още 

много места съм поставил подобни централи, за 

да постигна Своето Си. И, поемат ли го и два-

мата, Новото ще се пръсне бърже по всички кон-

тиненти. Поеме ли повече единият - повече и него-

вите области ще се ползват. Но че ще сменя кар-

тата на планетата - ще я сменя! 

Братéне на Новото човечество - ето какво 

стана сега! Нали знаете как братясва пшеницата 

при внезапен студ? Студа избрах именно заради 

това; още по-голям студ ще дойде. Но щом днес 

братяса от едно зърно цяла нива силови линии, ко-

лко ще поникнат от Земята през идващата зима? 

Вейте, веявици; спуснете се за последен 

път, черни врани и гарвани, схлупú се, черно небе, 

ако можеш!… Братята на Христа ще братясат с 

толкова много побратими, че и всичките гарги на 

вселената да се съберат, не ще изкълват този 
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път Моята Нива! Аз ви обичам и любя с обич божес-

твена, а това значи: от врага ще сторя пръв 

Мой приятел - навеки!  

 

14.10.122(1986)г. І 15, 55 ч. 

Заниманията на Новото Човечество 

 

С какво се занимава Новото Човечество? 

Новото Човечество първо оправя прехрана-

та. На всяко същество на земята се гарантира до-

стъп до всички сурови растителни храни. Сеитба, 

оране, жънене - предоставя това на Природата. 

Новото Човечество посява всички семена и поло-

вината житни зърна от ония, които му се полагат. 

Нито една костилка няма да остане непосадена – 

лично от онзи, който я е извадил. Благославям пър-

во от всички саденето и постановявам: това е най-

първия труд, препоръчван на всички. Повече грижи 

нямате земеделски. Накрая брането не считам за 

труд, понеже всеки ще яде направо от дървото и 

корена. Няма да позволя никаква хранително-вкусо-

ва промишленост. Храната - прясна; вкусът си е в 

нея!... 

Постановявам и узаконявам: 

Вода ще се пие само от естествени извори, 

по ред и разпределение разумно. Щом разрушите 

водопроводите и водохранилищата, няма да мине 

много време - ще пробият множество нови извори. 

Сечта на горите забранявам, под страх от смърт-
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но наказание, което ще раздавам лично. 

Лов и клане на животни - престъпност най-

първа! Риболовът - също. Наказвал съм и досега, но 

при новия ред ще наказвам незабавно. Това са меха-

низми, правила и закони на Новата Земя, в които 

ще се уверите с очите си. Те действат и сега, но 

мозъкът ви и наблюдението ви са още кроманьон-

ски, не по-горе, понеже не могат да свържат два 

очевидни факта. Просто - разхлабена е следстве-

ната реакция във времето. 

Променям климата ви благоприятно, за да 

пробвате живот на открито. Тялото е единстве-

ният разрешен дом на Новия Човек. 

Премахвам змиите, скорпионите, паразити-

те и всички останали продукти на Старата Все-

лена, за да се наслаждавате на райски живот без 

къщи и дрехи.  

Старите земи като вашата подлагам на 

разрушение - приключва се с градовете, промишле-

ността, занаятите и всички останали дейности, 

при които сте употребявали оръдия на труда и би-

та. 

Обявявам ревността за несъществуваща и 

разрешавам на всеки да живее с когото иска, стига 

другият да желае същото. Променям предишни 

правила и канони, позволявайки не само по двама, 

но и по трима и повече да се обменят на всички по-

лета, когато почувстват нужда от обмяна. (Естес-
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твено, това няма абсолютно нищо общо с начина, по който 

го представят филмите на сатанинските телеви-зии в 

късните часове... - б.п.) Изключвам насилието, особено 

физическото, като метод за разрешаване на про-

блеми. 

Териториалните единици на глава от насе-

лението са общопланетна собственост; промяна-

та на местожителството е незадължителна, но 

желателна. Промяна на териториална единица се 

извършва задължително на всеки 5, 10 или 20 го-

дини, в зависимост от личните нужди или съобра-

жения. Преразпределянето на личните територии 

става по лична договореност или по жребий. Пла-

нетата е цяла на ваше разположение! 

Никой няма право да остава в едно родово 

или идейно огнище, ако пожелае да иде в друго. Ни-

кой няма право да спира никого, в този смисъл. 

 

Познанието - научно и педагогическо - се пре-

дава направо, без помагала, и се съхранява само в 

мозъка. Определените публични места - свободни 

територии от лични единици, - също се разпреде-

лят равномерно по материците, за общи научни, 

културни и духовни дейности. 

 

Дежурни пътници и носители пренасят не-

прекъснато и програмирано по всички лични тери-

тории и междулични пунктове онези семена на рас-
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тения, които липсват в този район. При това, не 

се насилва природата сама да реши кои видове къде 

да се саморазпределят. 

 

На Новата Земя не се допускат никакви тех-

нически средства за творчество или възпроиз-ве-

ждане на произведения на изкуството. Новият Чо-

век неизбежно развива музикалния инструмента-

риум и оркестролата в своето тяло и мозък, както 

и запаметяващите и възпроизвеждащи клетки, ор-

гани и центрове. Новият Човек може да изпълнява 

и възпроизвежда вокална, хорова, инструментална 

музика и пр. абсолютно сам или с други Нови Чове-

ци, без никакви външни инструменти. По същия на-

чин той рисува и прожектира филми - и пр. 

 

Новият Човек може да приема и предава вся-

каква информация през пространството, поради 

което Новото Човечество има по-съвършена и то-

чна осведоменост за всичко от Старото. 

 

Поради Евиното пречистване, Новата Майка 

няма да ражда децата с болка - плодоядството и 

житоядството носят свръхеластичност, а отпа-

дането на ревността - ликвидация на мензиса и ро-

дилните болки. С течение на времето, на пла-не-

тата Икло ІЗемятаІ, която не е само плътната, но 

и етерната планета, ще се извърши мутация, с ко-
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ято половото размножение ще се прекрати и ще 

премине в нов вид. 

 

Несъгласните с тази наредба и престъпва-

щите я ще бъдат незабавно отзовавани в старата 

зона, където още няколкостотин години ще бъде 

възможен живот по вкуса им. 

 

Новото Човечество прави първи реални кон-

такти с инопланетни и инозвездни цивилизации, по 

методите на Божествената Наука и по правилата 

на индивидуалното и групово космоплаване - чрез 

медитация върху минерали, цветя, звезди, отделни 

човеци и пр. 

 

Аз мога да ви кажа някои много по-дълбоки 

тайни, някои формули и практически методи, но и 

досега не съм ви дал малко. С методите и песните, 

които съм ви дал, със старите и нови лекции, бесе-

ди и осияния вие имате мощни оръжия на Ученици 

на Новото Човечество. Преди да сте опитали тях-

ното действие, няма да ви дам нови книги, няма да 

преситя наситената до пръсване планетна аура 

със Слово. Съществува и такъв закон: приложение, 

на определена степен по-слабо от концентрация-

та на Словото - опасност от пръсване на плане-

тата. 
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Което дадох - дадох. Ако видя приложение - 

при това навсякъде, където има късче земя и небе, 

- има шанс да проговоря отново. На този етап 

свърших. Няма повече да ви говоря: сега – рабо-те-

те. Няма да довърша и половинчатите, начена-ти-

те теми, защото стрелката показва опасност. 

Навлизате в Абсолютния Максимум на Насите-

ност със Слово. В случай, че не се поеме от повече 

мозъци, не се разпространи незабавно, бедствията 

са неизбежни. Затова говоря толкова рядко на зе-

мята. Предишния път станаха две войни… Сега 

какво искате? 

 

Сега спирам пред ръба на самата катас-тро-

фа. Останалото зависи от вас. 
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16.Х.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

УЧИТЕЛЯТ РАБОТИ С ТРИМА 

 

 

12,25 Ч. 

Само двама е много опасно. Ако тук няма 

условия, потърсете друго място. 

 

(Още в Протоколите на Словото от началото на 

миналия век,  Учителят казва: “Двама е много опасно, много е 

безопасно”  - б.п.) 
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17.Х.122(1986)г.  
София  - Изгрев 

 

КРАЙ НА РАБОТАТА! 
 

 
 
 
13,00 ч. 
 

Край на работата - оставя се на бъдещото 

човечество! Дивите се, но това не върши работа. 

 

Ясно е, че няма пълно покритие между думи и 

дела. Решението на Небето за благоприятен изход 

се отменя. Чрез вас проверих състоянието на всички 

останали. Щом вие, "верните" и "новите", 

изневерихте, какво мога да очаквам от други?... 
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Заповядах П. или С. да бъде намерен незабавно. 

Това се протака - и Аз знам защо. То внесе 

неспокойствие и отново напрегнатост - пак залага-

не на апарати вълнува сърцето на обречения, а не 

Работата...  (Залагане на скъпи фотоапарати в заложната 

къща, за да има пари за ядене и консумативи) 
 

Казах да се работи по трима по всяко време на 

денонощието, свободно от професионални задълже-

ния; но най-главните - няма ги - отиват си по екскур-

зии или имат "особени" причини... Трети пък се мъчи с 

какво ли не да откъсне най-важния от останалите... 

Ако пък реша да изпратя основното си оръдие някъде 

- дребни нови хитрости: подменили му ключа!.. 

 

Ако от днес се заключи стая - не отговарям ка-

кво ще стане с това жилище! Появяване не само пред 

други, но и насаме пред Бога с отворен цип на онзи 

панталон - и следват крути мерки! Пращам своя Си 

по спешна работа - не може да излезе: заключено... 

 

Ако щете. Духът се оттегля. Прави сте. Няма 

още условия за учението Ми - няма работници. Про-

водникът не може повече да понесе и най-малките 

сътресения. С повреждането на машината искам да 

кажа, че повече няма да се занимава с практическото 

изпълнение. 
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Щастието се отлага. 
 

Коментар:  Осиянието е от 1986 г. Днес, когато то се 

преглежда и редактира окончателно, е 10.V.2007 г. – минали 

са почти 22 години. Апартаментът, за който Елма казва то-

гава "не отговарям какво ще стане с това жилище", 

отдавна е взет с измама от хора, които, не живеят бо-жес-

твено. Титулярката му, която бива гълчана в този текст, е 

прибрана много скоро след това в другия свят, въпреки вси-ч-

ките ù достойнства и всички похвали от Елма за нея в други 

текстове. 
 

Осиянията още не са стигнали до българите и човече-

ството. 
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19.Х.122(1986)г.  
София - Изгрев 

 
 

СИНИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА ДУШАТА 
 

ЖЛО / АИС от Варна 
 

 

 
 
20,20 ч. 
 

Бисер от невинното поле "Рúо". Пратеничка на 
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прелестта, принцеса на финото, ласкаво носене на 

сила. Силата ти е огромна - сила на душата; сила на 

духа не толкова. Преживяване на почивка този живот 

от много интензивно духовно творчество в минало-

то. Това, че носи пиетет, аристократизъм, не значи, 

че не е работила; обаче е предимно духовно създание, 

на което практическата сфера се е изплъзвала. Сто-

тици пъти носител на "Сините състояния на душа-

та". "Бисер на сините вълнения" - ето по-точния пре-

вод на истинското ú име Онúма. Радостта на ангели-

те от нейната йерархия е да преживява възторзи на 

душата в сините предели на Истината. Под “Исти-

на” не се разбира нещо абстрактно, а съответстви-

ето между идеално и реално. А когато говорим за 

"бисерни вълнения", това означава най-синтетично-

то преживяване на Истината. Иноземното я вълнува 

толкова, колкото и земното, намирайки точно съот-

ветствие на едното в другото. Това е обект на Ис-

тината, понеже неистината се стреми да раздели 

земното от небесното, за да отвори гангрени в сър-

цето, ума, душата и духа на човека. 

Ти остана вярна на Принцовете небесни – сил-

ните и мощните духовни владетели на всемира, с ко-

ито шега не бива. Така че, от край време си в елита 

на духовното битие, понеже под "елит" се разбира 

този слой от едно общество, който най-съвършено 

реализира импулсите на Духа. Шеметно, стихийно се 

спуска възторгът у теб; при това не без грация, не 
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без бавно обмисляне. Трудно за съчетаване, наисти-

на, но вярно: при теб, в самия вихър на шемета, све-

ти будна и ясна мисъл; а в състояние на дълбок вът-

решен мир можеш да се вълнуваш неизказано.  

Иноземно е потеклото на духа ти, малко си жи-

вяла на Икло (Земята). Изпращана си обаче от Земя-

та на далечно разстояние пет пъти, откакто си тук 

- на Прем, Осùо, Горóм, Тáй и Орбá. Ти си нещо като 

совалка между небето и земята, пренасяща "Насла-

дата на сините екстази в пределите на материята" 

и отнасяща зърна от Непроявено Битие в своя свят. 

Тук, на Земята, преживя предимно безконфликт-

ни прераждания, изпълнени с трескава и благородна 

културна дейност. Например, кримското ти прераж-

дане се отличава с тънко проучване на стотици хи-

ляди преображения на "нод"; след това наблюдаваше 

растежа на съвестта в културата на тамошните 

народи. В трансилванското прераждане се докосна до 

сърцето на тайните школи от десния път и проучи 

не малко алхимически книги с рецепти и печати, с ко-

ето после бе полезна като странстващ лекар. След-

ващия път не бе мъж, а жена - в норвежко ари-сто-

кратическо семейство. Там намери уют и условия да 

отдъхнеш от странстванията и много се отдаваше 

на музика и изучаване на приказния норвежки фол-

клор. Ходи в Египет от Норвегия с баща си, който бе 

там дипломат няколко години. Там посветените от 

вечното херметическо братство познаха посветена-
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та с три лъча над главата и я посветиха в секретна-

та медицина на Тот. 

Цялостното ти оформяне като хуманитарист 

се завърши в Русия през 19 век. Начесто са преражда-

нията ти, но не защото си обикновен човек, а понеже 

идваш от друг свят и трябва да събереш максимум 

опит в пранното въздействие върху хората. Тук вече 

медикаментите нямат значение, но имат значение 

растенията. С тихо произнасяне формулата на да-

дено растение, ти можеш да насочваш неговата сал-

ма към поразеното място в тялото на болния. Това е 

наука, която ще диктувам тепърва - Приказките за 

цветята са само част от нея. Обаче престои осъз-

наване на социален опит, понеже той не е доизграден 

- прекалената ти отдаденост на науката и практи-

ката те откъсна от богатата сфера на емоционал-

ната култура, с което те сблъсквам в този живот 

нарочно, за да добиеш представа за противоречия, 

мъки и страдания. 

Трябва нежно, но решително да бъдеш потопена 

в блатата, да разбереш как живеят жабите и първа-

ците. Приеми това като предметно учение. Не мис-

ли, че има нещо нечисто у тебе - мъдреците трябва 

да познават всичко. Ако се движиш по ръба на разсъ-

дъка и свободата, без да паднеш в едната или друга-

та пропаст, ще добиеш интересен опит. 

Водач и в емоционален план, понеже си била ви-

наги пионер навсякъде. Токовете на красотата, вол-
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ността и единението не ще те приковат към ре-

шетка или халка, без съвършена сигурност, че те са 

начало на сътрудничество. 

Така. Приеми, конкретно, водолечението с пре-

варена гореща вода - това ще те почисти. И почни 

внимателно да подбираш храните. Такова хлабаво 

"слънчево сплитане" рядко съм виждал. Понеже кон-

тактът ти с природата е отслабен през вековете, 

се налага пределно тясно взаимодействие с нея на 

всички нива. Оправяйки плексуса, автоматично и пос-

ледствията отпадат. Бронхите са нежни - с повече 

планински екскурзии ще ги усилиш; хипотония не е ря-

дка напоследък, а това се дължи на сокове от нечис-

ти източници - пращай някого, когато сама не мо-

жеш, за чиста изворна вода. Урината трябва да се 

пречисти, а това става с режима, който препоръчах, 

и с плодови и зеленчукови сокове.  

Типично нервно изтегляне на енергия от общу-

ване с разхитители. Внимавай с кого общуваш, поне-

же с теб проблемът е, най-вече, в подбора на аурите. 

Търси със свещ непременно много витални хора, но 

това не значи гуляйджии и празноделци. 

С това приключвам засега. Питай, ако искаш. 
 

-  Урогенитален апарат?     
 

- Проблемите са, всъщност, високо благослове-

ние: шанс за майка на апостоли и гении! Инак може да 

се измоли майчинство, но ще трябва да се плати. 
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- Името на бъдещия съпруг? 
 

- "Носител на светлина". 
 

- Кога? 
 

- Не с ракетна скорост, но след 5 години неща-

та ще се разцъфтят. 
 

28.Х.122(1986)г.  
София - Изгрев 

 
ПОЗНАЙ СИЛАТА МИ! 

ЖЛО / Тойонус 
 
 

 
                             
                                  Велико Търново с река Янтра 
 
Сутринта 
 

Трябва да се оправи колкото може къщата – 

това е за нея задачата. Размяната разрешавам не-

забавно. Реши сам да идеш с нея или не. Преднината 

е за постъпването на работа. Бог иска точно сега да 
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се назначиш, а после ще видим. Сега натисни педала 

за учител. Янтра - но пак те оставям свободен. Ти 

сам ще разбереш какво искам да ти кажа. Токовете 

се сгъстяват така, че трябва незабавно да се запо-

чне щатна работа. Реката Янтра не забравяй! Поз-

най силата Ми, не се съмнявай – действай! Покоят 

непременно ще настъпи от там. Най-правилно ще 

потекат нещата по този начин. Не се съмнявай! - 

Ама не се ли подиграва някой дух с тебе?... - Остани 

тука - и ще видиш подиграва ли се или не... Незабавно 

заминаваш! Не се бави нито минута повече. Замина-

вай, заминавай, заминавай! Приказка ще бъде! Оти-

вай, отивай, отивай! Янтра - по-скоро, хайде! 

 (Може закуска). 

 Хранù се, хранù се и претопи съмнението. Няма 

време. Заминавай!  

 

 После отворих един том с беседи и се падна: 
 

"Чрез любовта идат Божиите блага! 
Трябва да имате пряко общение с Бога. Има 
една беседа "Общение с Бога".  

 

Коментар: Това е едно от най-проблемните осияния 
от Елма, което за пореден път става причина за генерално 
объркване на приемащия, недоверие към Диктуващия и жела-
ние да се прекъсне този контакт завинаги поради подозре-
нието, че го разиграват духовете. На този етап въобще не 
съм разбрал защо се е паднала точно тази мисъл от бесе-
дите – та тя е било доказателство за предстояща среща с 
Любовта и за прякото общение с Бога в този момент, а не с 
"духовете"!.. 

И все пак, случаят "Янтра" е крайно комплициран и до 
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днес. Може би в далечно бъдеще, когато проникнем в акаша и 
всичко ни се обясни нагледно и още по-подробно, ще се уверим 
напълно в целесъобразността на това изпращане за "зелен 
хайвер"...  

Все пак, само два дни след "злополучното" въртене по 
река Янтра в областта на Търново и връщането през Горна 
Оряховица, Елма дава обяснение на приемащия каква е била 
истинската Му цел и защо си е позволил да изисква действия, 
които няма да се осъществят точно в този вид. Защо ли е по-
искал назначаването ми като учител на “щатна работа”? Не 
е ли могло да се мине без това, да го каже директно? Или е 
"изчислил", че само ако се повъртя из училищата с тази цел, 
макар и фиктивна, ще попадна в точния миг на точното мяс-
то, за да срещна Съществото? (виж осиянието "Среща на се-
рафими" от 30.10.122). Има само две възможности да се оправ-
дае такава "дезинформация" и такова "фалшиво внушение" 
(изпращане за "зелен хайвер" – назначаване на щат): 1.Учите-
лите имат право да използват "булото на Майя" (дори да ни 
звучи като лъжа), за да пробият "нивото на шума" (формална-
та ни логика) и да постигнат, в крайна сметка, нужния  резул-
тат; 2 Ако ми бе казано, че ме праща да срещна сродна женска 
душа, аз съм щял да бъда развълнуван и напрегнат до пръс-
ване и нямало да бъда в състояние да не припадна в мига на 
срещата на гара Горна Оряховица, която наистина се състоя. 
Елма твърди, че и момичето е било силно впечатлено. 

 
 

 

 
Снимка от гара Горна Оряховица. И това ли момиче е  

зашеметено след подобна среща с някого?... 
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30.10.122(1986) г. 
София - Изгрев 

 

СРЕЩА НА СЕРАФИМИ 

 ЖЛО.Тойòнус & Майонил 

 
 

 
 

 
Трябва да обясня нещата. Трябваше да се 

осъществи, в строго определен ден, час и минута, 

най-важната среща в живота на Майонùл - 

прекрасното създание на гарата (Горна Оряховица - в 

12,30ч. на 29.10.1986г. – б.п.). Нямаше и не можеше да има 

някакъв друг начин, освен да те пратя лично. 

Ходенето ти насам-натам в областта на Янтра 

беше неизбежно, макар и излишно. Пращах те по 

работа, а не да се назначаваш “на работа” като 
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обикновен учител. Ала не ти казах основната 

причина предварително, понеже нямаше да протекат 

токовете, както стана. Ако приемаш все още с вяра 

нашия контакт, Аз няма да искам повече от теб 

такива неизяснени участия, тъй като, явно, ти не си 

от истинските Ми абсолютни ученици, които се 

отдават на вярата беззаветно, без никакво умуване, 

съмнение и мнение на човешката логика. За чист 

проводник си незаменим, но за изпълнител - още не. 

Трябваше да приложа сложна тактика, с не малко 

усилия, за да направя скока ти към Янтра през 

обстоятелствата неотразим. 

Сумирам: познатият метод на Небето да не 

съобщава предварително на служителите си 

последната цел на някоя Божия поръка, сега настрои 

интелекта ти съвсем подозрително по отношение 

на Мен, което не ти е за пръв път. Най-простото 

нещо: настояването да заминеш незабавно и да 

започнеш работа се опря на това, че предварително 

бях внушил на Р. и създал ситуация да не бъдеш 

спокоен вече, като си без работа. Пращам криза на 

онези, които не са убедени в избрания път. На теб 

казах, че нямаш друга работа, освен Словото Ми, но 

ти не можа да удържиш фронта. Сам си, разбирам, не 

те осъждам, това са неизбежни закони на твоето 

ниво на развитие. За да не пострадаш тежко поради 

липса на тройновселенски токове, трябваше да те 

отдръпна по крайно забавни начини от огнището на 
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Словото. 

 Тройновселенски токове протичат между три-

ма, с отношение към Словото и Делото, нетърпящо 

никакви спорове и неизпълнение. Аз предавам 

пределно прецизно; никой обаче не Ме заставя да 

нося и самото изпълнение - изпълнява се от 

посредници. Словото се сваля само от Мен; но 

когато не съм лично в съвършеното Си тяло на една 

планета, Словото свалят и Мои съратници, 

предимно серафими, поети, влюбени, неудачници. 

Няма по-пластични резонатори на Словото никъде 

извън тази йерархия. Бедата обаче е в това, че те 

са зависими не само от Словото, но и от сливането, 

от нуждата да проявяват Истината като Любов. На 

небето това им е основното занимание - от нищо 

друго не се интересуват. На земята обаче не им 

върви, понеже са крайно чувствителни към Словото, 

а нещата, които не са Слово ги измъчват до смърт; 

нещата, които не се любовно преливане, ги 

ликвидират за 20-30 или, най-много, 45 години. Това е 

пределът на всеки серафим. Най-страшното е, че 

най-тежко пати онова общество, което е довело 

подобен светител до неговата гибел. Обаче и това 

си има място: отиде ли си серафим отнякъде, 

непременно стават промени, и то сериозни. 

Но, стига общи думи, на въпроса. Тъй като ти 

не можеше и секунда повече да не обменяш любов с 

красиво създание, като полюс на работата със 
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Словото, можеше да пострадаш крайно зле. 

Трябваше да изчисля най-екстрено на кого мога да 

разчитам в този опасен миг, който сам се нуждае от 

фундаментално обменяне на Божествени токове. 

Съзрях най-съвършеното Нептуново същество в 

България в аурата на Янтра и незабавно те пратих 

натам. Нямаше да стане нищо, ако ти бях казал 

предварително, понеже ти щеше да потрошиш 

океани от любовно напрежение в очакване на 

срещата, която ти е остà на душата. Щеше да се 

мяташ насам-натам из територията на Янтра като 

залят с бензин и подпален, ако ти кажех, че те 

очаква среща с най-съвършеното създание от 

серафимно коляно, въплътено в момента на 

Балканите. Тревожността ти щеше да достигне 

дотам, че в момента на срещата нямаше да можеш 

да направиш нищо друго, освен да припаднеш - и да се 

наложи лекарска намеса. А при проведената от Мен 

тактика по методите на Майа (Бог има право и да 

заблуждава) - да те убедя, че трябва да си търсиш 

"работа", професионално уреждане, - намалих тонуса 

ти до минимум по понятни причини: абсолютното ти 

отвращение и непоносимост по този проблем в 

момента. Обезверен, пребит и нямащ и капчица сила 

повече, ти се нахвърли да ядеш като хала. Това 

притъпи сензитивността ти още по-надеждно -  и 

когато Съществото се появи, ударът на неговата 

красота не беше непоносим. 
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Ти не можеш да отречеш, че онзи миг на 

първата среща на очите ви изкупи всичкото 

безсмислие на пътуването. Искам сега да ти кажа, 

че Владетелят на Съдбите осмисля всяка среща по 

повече от едно съображение. Останала сама на 

земята, тази душа нямаше да живее още повече от 

3-4 години. Съвършената чистота на сърцето ù 

нямаше да издържи хорското бреме. Въпреки всички 

мерки, ти се събуди с всичките си сетива на душата 

и предприе тази обиколка на площада, за да можеш да 

съзерцаваш небесното създание от най-скрити 

точки, без до го смущаваш. Ала то навсякъде те 

следеше и очите ви се срещнаха! Не беше ли така? 

 Токове, обменени между същества на 

съвършената любов, спасяват не само самите тях, 

но и веригите от души, на които те са глави. 

Щастието посети небето и земята в този необятен 

миг на вашата среща! Ти нямаше да можеш повече да 

продължиш така, без обмяна на абсолютна любов или 

абсолютна красота. На твоя вид това му е 

таванът: само с "голо" Слово Божие не оживява на 

планета като вашата... Светии, пророци, апостоли 

присъстват на нея, подвизават се само 

благодарение на Словото, без да обменят и 

абсолютна любов и красота с някой, който има нужда 

от тях. А Майонил сега прие от Мен, чрез твоя 

поглед, и силно вълнение, посока нова на живота и 

мощ да се съпротиви на гнидите, които ще я 
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нападат през мъртвото време до вашата следваща, 

вечна среща. Майонил няма вече да направи нищо 

обикновено в живота си, носейки в подсъзнанието си 

мига на тази велика среща.  

Сега няма да прекъсвам с подробности 

Словото Си за поникването на още едно съцветие 

от сродни души в Битието. Само ще кажа, че 

съвършеното небесно, янтрично същество, което 

сега се появи на пътя ти под образа на онова 

синеоко, русо момиче - ученичката, която се качи на 

автобус №4 - иска някога да срещне отново същия 

"странен мъж", който накара сърцето ú да бие по 

особен начин, както никога до този момент. 

Силно повярвай на Оня, Който познава всички 

Свои създания! Направú невъзможното да останеш 

чист и светъл - срещата ви няма да закъснее повече 

от 15 години. Ако раздаваш даровете на Словото, на 

Мъдростта, на сияйната, чиста любов без граници, 

смятай, че няма да се състариш дотогава. Само Ме 

слушай, но … не много вторачено... Свободата ви 

ценя повече от всичко! 

(На аудиозаписа, където е изчетен  този текст, на 
едно място четецът се разревава и е доста сълзливо и 
трогателно... Дано съм изтрил тия няколко секунди, иначе 
голяма излагация...  Май че имаше и спонтанна реплика: “Какво 
съм Ти направил, защо ми играеш тия номера, кога най-сетне 
ще ми дадеш такова Създание реално, а не само да ме 
разиграваш!...)  

До 15 години от този момент нататък е имало само 
една силна среща и ярко космично общуване със същество от 
същия град, връзката с което ще остане вечна. Дълго време 
това не можа да бъде осъзнато, тъй като в осиянието е 
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казано “до 15 години”, а някой е очаквал това да стане точно 
след 15 години (неразбиране на текста). Прогнозите на 
Небето са виртуални, те рядко са абсолютно точни, понеже 
зависят от много субективни обстоятелства. Съществото 
твърдеше, че няма по-сродна душа от човека, за когото става 
дума. Нейните стихове и писма и творчеството й са един 
абсолютен апотеоз на предаността и женската любов, 
подобен на който не ми е известен. Тя е и импулсаторка на 
едни от най-силните осияния от Елма. Разбира се, това може 
и да не е същото Същество  -  б.п..  
 
 

30.Х.122 (1986)г. 
София - Изгрев 

 

СЪВЕТИ ЗА ПРИЯТЕЛИ 
ЖЛО / ДИ, ЕЦ, РМЧ, ВП 

 

 
 

А пречистването на Д. ще стане не по-рано от 

седмица, ако се научи да пие преварена изворна вода. 

Трябва нещо да му говоря по същество, но след това. 

Мнозина се надяват на него, понеже отговаря за 800 

милиона сродни души в Битието. Останалото сами 
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подразбирайте; а с капризното същество няма да 

преживее до края на живота си. 

Сега на Е. казвам: с Р. славно е ходенето ти по 

звездите и по мъките… Мост към нови, неоткрити 

простори. Той ще сее златни семена на земята. 

Поздравявам те, че позна силата на духа му и 

нежността на сърцето му. Отдай се истински, но 

пази свободата си - това си научила. 

А на М. казвам: чакай голям напредък - освен в 

професията, и в утвърдяването ти като роден за 

Новото, понеже не си никак малък в очите на Отца 

Ми!  

Новият човек обича и пази свободата на 

ближния. Малко са такива като теб, въпреки 

трудностите. Но бащинското си пристрастие не 

бива да пресилва, понеже най-много обичат онзи, 

който най-много дава свобода. 

 

*** 

Промяна на работата на П. - дядото. Този път 

на по-широк и общополезен фронт. Трябва да 

форсира. 

В. обаче не бива да криви същността си, макар и 

да се налага в момента. Не трябваше да почва 

веднага работа. Нейсе, нека поработи, но при първа 

възможност да напусне, да отпочине няколко месеца 

и - нагоре! Аз не казвам непременно да не работи, но 

да намери по-лека работа. 
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30.10.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 
 

ПСИХИЧНИ ПРИЧИНИ ЗА ХЕРНИИТЕ 
 

 
 

Михаил си опъва струната нормално, за да може 

оттатък съименникът да покорява нови пространс-

тва на мира. 

Системата на сегашното лечение не я одобря-

вам - хернии се лекуват без операция, само че неиз-

бежното става неизбежно, когато се налага някой да 

поеме народна или общочовешка карма - това е при-

чината за херниите. То може и само на рода си да 

поеме тежестта някой, обаче това е причината 

обикновено. Рядко има лична причина - това е лако-
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мията на рода: от всичко да опита. Сомнението съ-

що поражда хернии, пак по родова линия; но и то, и 

лакомията, са не само родови, а и лични паразити. 

Ако Мене слушате, проконсултирайте се първо с 

природолечител от Кюстендил ... и... 

      ... край вече на въпросите и отговорите… 

Коментар: "Малкият Михаил" е само на една година 
по това време - дете, за което има и други осияния (Елма дава 
името му и поисква М. да бъде роден от С., като най-под-
ходяща майка за естеството и ранга му, но тя не се решава и 
затова М. идва чрез А., която също ще му даде добра наслед-
ственост и при това при нея той няма да бъде под тъй строг 
режим...). "Големият Михаил" е самият Горбачов. Елма пред-
вижда смяната на режима и падането на СССР още през 1984 
г., говорейки за идващия "руски март" през 1985 г. (времето, 
когато Горбачов идва на власт). В същото осияние предвижда 
и убийството на Индира Ганди през октомври. Обяснява, че 
има връзка между Малкия Михаил в България и Големия Миха-
ил в Русия, които били "Лъкът и Стрелата".  

 
3.11.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

КОРОННО СЛОВО ЗА ТРОЙКАТА, 
ДВОЙКАТА И ЕДИНИЦАТА 

 

Поклон пред онзи, който започва с пеене и мо-

литва! Силата протича най-вече тогава. Не само 

малките се прекланят на Големия, но и Големият се 

покланя на малките, когато имат връзка с Мен, Аб-

солютното Начало на всичко, понеже в Бога няма 

разлика между малко и голямо. 

 Тази вечер няма да ви занимавам надълго и на-
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широко, понеже няма да издържи някой от вас. Сила-

та ви няма редовно попълнение, въпреки че имате 

всички условия за това. Искам повече организация, 

повече сила на духа и воля! Ясно е, че има и причини, 

оправдаващи поражението на нервната система на 

[…], поради което най-добре е да прави това, което 

му се прави. Познавате свещения закон, сам Елма да 

покори духа Си на песента и молитвата, дочуе ли ня-

къде усърдно да се подвизават.  

Коронното Слово за Тройката, Двойката и Еди-

ницата, което бях запланувал, ще предам сега пак 

живо, но в резюме. То, Моето време, е океан, но се съ-

образявам с пречупването на проводника Ми тази ве-

чер. И друг път се е случвало да бъде много преумо-

рен и пак съм говорил с вас, не жалейки го, обаче има 

неща, които са по-тежки от най-тежката преумора. 

Та сега, 

Да се разберем най-сетне за тройката, двой-

ката и единицата. 

Най-после, трябва да познаете Коронното Сло-

во за токовете и принципите на работата по трима, 

по двама и по един. 

Познавам най-много единици; засега няма 

тройка на вашата планета, а двойки - празник е и за 

Мен, че има 5 в момента, които отговарят на Божес-

твеното понятие за сродни души. 

 Горе не се интересуват тройно ли, двойно ли 

или поединично се работи - важното е на практика да 
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се получава единство на съзнанието – да няма ни-

какво колебание, съмнение и раздвоение в него. Ако 

това е постигнато от един, нека той служи на Бога 

сам, с множеството. Лично Аз винаги съм работил 

само по този метод. Ако мислите, че някога съм 

имал нещо като "сродна душа", "половина", советвам 

ви да приключите с изучаването на свещените писа-

ния на Словото, на покоя, наречен Христос.  

Разумейте: няма нищо извън Бога! Само Любо-

вта можем да любим, Божественото Начало нався-

къде и във всичко, назоваемо още “нетленно”. Това се 

нарича "Любов"! Всичко останало са сенки на Любов-

та. Пазете се от заблуждението, че можете да бъ-

дете щастливи със сенки, понеже сенките минават и 

отминават. Обичайте се един друг с мощно горение, 

ала не смесвайте обичта с любовта. Наричайте оби-

чта както искате, наричайте я с най-нежни имена, 

полагайте душата и живота си за нея, когато по-

трябва - мнозина нямат и най-малко понятие що е 

обич. Наистина, обичта направлява духове и божес-

тва, хора и животни и безчислени бинарни монади да 

намерят пътя към Покоя, наречен "Крайно Блаженс-

тво" или "Христос". Ала има нещо по-съвършено от 

бинарната монада, т.е. диадата. Наричам го условно 

"полиада". 

Полиадата - ето съществото с единно съзна-

ние на всички полета, съществото с мощна  любов в 

духа си, с напълно развито божествено съзнание! (По-
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късно се оказва, че холиадата е още по-висока степен - за нея 

Елма говори другаде – б.п.). Най-рисковано ви насочвам 

към живота за Цялото, преди още мнозина от вас да 

са преминали през школата на живота за частта. 

Понеже постигането на пълното единство на съзна-

нието предполага обикновено истинно преобръщане 

на монадата първо в диада, а после - в квартада, ок-

тава и пр. 

Обичта няма предел, но все пак тя моли за 

близко същество; моли, проси, понякога плаче с веко-

ве и хилядолетия да ú даде Бог съществото, което ú 

е най-близко в Трите Вселени! Това се нарича "обич", 

на Божествен език, а не мненията ви за нея. 

А любовта, макар и опорочена в мисълта на 

мнозина, стократно и стотици милиони пъти по 

стократно надвишава обичта, в обема на обектите, 

които стават близки за нас навеки. Само че с обичта 

се влиза във Вечното, а с любовта - в Безкрайното. 

Обичта може да бъде вечна, но само когато си срещ-

нал сродната си душа; за любовта обаче се казва, че 

тя няма край - не се вижда, нито се отнема. 

Ако работим поединично, сами, ние не зависим 

от никой друг, освен от Божественото в себе си. 

Раздавайки на всички същества, постоянно се въз-

връщаме навътре към Първоизточника на Любовта, 

проникваме все по-дълбоко и по-дълбоко в глъбините 

Му и изливаме онова, що сме събрали, периодично на-

вън, за всички. Там няма какво да умуваш и да се ма-
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еш къде ти е сродната душа, понеже всяка част 

на Бога я чувстваш сродна - нищо повече! Голямо-

то Сърце на Всемира люби всичко и всички без из-

ключение - това запомнете от Мене навеки. Ама 

болни имало, недъгави имало, престъпни имало; има-

ло сатани, имало андроиди всякакви - Любовта не се 

плаши от нищо! Преминава ли през вас като океанска 

вълна; преминава ли през сърцето ни подобно на веч-

но извиращ, огромен извор - няма същество, което да 

не се откликне на нея, нито вещество, което да не 

се разтопи. Абсолютна е любовта на Единия; абсо-

лютно се проявява и онзи, който работи с един, но 

се обменя с множество - абсолютна е неговата чис-

тота, понеже той не се свързва с никого, а само си 

обменя даровете и отново потъва в татвите на Мъ-

дростта, за да се появи нейде, отново събуден, за но-

во самораздаване, обмяна, или пък вземане.  

Ако обвините оня, който люби по този начин, в 

пороци, вие не трябва да носите името "човек", поне-

же не го заслужавате. Не охулвайте слънцето, че но-

щем си отива - не приемете ли татвичното му от-

съствие и многомерните му прояви, утре то няма да 

проникне в тъмното ви сърце, понеже сами сте се за-

творили за него. Затова и ви съветвам: потърсете 

сродна душа в Битието - тя засега е единственото 

прозорче, през което лъчът може да ви огрее. 

Тогава казвам: започнете наново по двама. Туй е 

най-опасното, но и най-славното служене на Бога, 
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преди да сте развили още абсолютното единство на 

съзнанието. Опасно, понеже сродната душа не се на-

мира тъй лесно, а вие имате навика да се покланяте 

под път и над път на всеки, който се представи за 

сроден. Приемам и този слаб наклон на обичта - и 

той води нанякъде, а по-добре нанякъде, отколкото 

наникъде.  

Носителите на илюзии и подчинителите се раз-

познават по това, че нямат нито абсолютно благо-

говение, нито разбиране, нито вечност на чувство-

то. Познават се по това, че постоянно искат и не се 

стесняват да искат; обвиняват, но не приемат обви-

нение; и накрая крият от себе си, че нещо някъде се 

пропуква в отношенията. Това Аз не наричам "рабо-

та по двойки", а наричам "риск" - най-големия риск в 

обичта. Има ли спор, натякване, съмнение, укор, на-

силие, лъжа - не Ми хвалете такава двойка. 

Надеждата остава на тройката. Особеното 

при тройката е това, че няма сила, която може да ú 

се противопостави, ако работи, обича и люби в пъл-

на взаимна хармония. Ако при истинската двойка 

трябва да си срещнал единствената си сродна душа, 

то при тройката се свързват предимно сродни души 

от по-големи сродни групи. Представете си вериги-

те от сродни души, на които все има някой глава. 

Ако си глава на многомилионна верига, ти не можеш 

да обичаш едного повече от друг, но обичаш всеки по-

равно - и тази любов не е в никакъв случай по-слаба 
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от любовта на сродните души. Но главата на така-

ва верига трябва да отделя на всяка среща по-малко 

време; със всяка част да се обменя пряко по-рядко, 

отколкото ако общуваше по принципа на тройката 

или двойката. 

Ако си затворена верига, а не безкрайна – пери-

одична или непериодична, - ти си срещнал сродната 

си душа, т.е. змията е захапала опашката си. Съще-

ствуват интимни бития, напълно затворени за вси-

чко извън сродната двойка. Ала те са божествени са-

мо тогава, когато са наистина затворени - не само 

за трети, пети или хиляда и пети, но и за пререка-

ния, недоверие, претенции. "Сродни души" наричам 

ония две същества, на които мъдростта е до колене, 

истината - над главите, а обичта - надеждно мерило! 

Но ако проникне отнейде пъкълът – настоява-

не, недоволство, корист или прекомерно собствени-

чество, - третият направо е кръстно изпитание. 

Провали ли се някой "втори" - защитете се с "тре-

тия"! Не, това не е още тройка, но е метод за про-

верка на онзи, който твърди, че ви обича: изстине ли 

към вас по причина на третия, копнее ли да ви огради 

от приятели, неприятели и от Бога - не оставайте 

повече при него! Той има подозрения - вие имайте 

изисквания; той има щения - тогава пък вие предя-

вете условия... Но стигне ли се до "условната" лю-

бов, а не безусловната, простете се с такава любов 

- тя няма да остане вярна повече от пропяването на 
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първи петли. Под "вярност" Аз разбирам не морала на 

прегърбени и озъбени, а споделената нежност, не-

противоречие до гроб, воля за съгласяване и след 

гроба.  

Яка да ви е гърбината, ако приемете ченгел да 

ви насочва в живота, пиявици да напият сърцето ви! 

Опити се правят, правят се, та се потретват! Има-

те право да препипвате краставиците, които ви 

пробутва краставичарят…  

Поезия има ли в едно същество, деликатност, 

финес, отстъпчивост; боли ли го за вас повече, от-

колкото за себе си, носът му не се ли вре в личното 

ви светоусещане - това е основа, на която може да 

се стъпва. Правете опити - хем твърдо, хем дели-ка-

тно. Твърдо - понеже вие лесно отстъпвате пред 

молби и просия; деликатно - защото не е изключено 

другият наистина да ви обича. – "Ама как е възможно: 

твърдо, пък деликатно?…" - Тонът трябва да е де-

ликатен, нежността да не се намалява, но в случай 

на егоизъм - отсъстваш. При всеки акт на обсебите-

лство бягаш като от чума; при всяко подаване на 

свобода и добро - приближаваш се нежно и предано. 

Така обичта на несродните души, внушили си, че са 

сродни, става също работна глина в ръцете на май-

стора - проявяваш търпение, разбиране, толерант-

ност. Но не забравяйте никога - вие също трябва да 

поставяте условия. 

Тройновселенските токове обаче са на дневен 
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ред - само намерете трети, който да не ви пъди 

втория; или втори, който да не пъди третия. Пъде-

нето си е пъдене и когато се оттегляш - пасивната 

ревност не е по-малко смрадлива от активната. Да 

не давам сега по-некрасиви сравнения… 

 

Прочее, не оставайте с впечатлението, че пос-

тоянно пропагандирам "слободията" - няма такова 

нещо у Мене! Развратът си е разврат, а това значи 

прехвърляне от един обект на друг за собствено удо-

волствие, пренебрегвайки чувствата на някого. Сър-

бай попарата, която си дробил - това значи карма, 

морал, от човешко гледище. Не те ли освобождава 

куката, и да се откъснеш от нея с живо парче месо, 

щом ще те гони постоянно, ти си роб - не отивай да 

търсиш друга кука. Отидеш ли, ти ще се натъкнеш 

на друга кука - та по средата...  

 

Семейството сега не разрушавайте, пък ако ще 

и да те разнищва до нитка. За обикновеното създа-

ние казвам: по-добре търпи, плащай си сметката от 

вековете, смири се и си налягай парцалите, ако ще 

бягаш да търсиш нов кредитор. Освобождавам от 

ноктите на близки и вампири много рядко - само ра-

зумни Мои деца, които свободата си ще ползват са-

мо по пътя на Единицата! Дори и за Двойката, но Ис-

тинската Двойка, се иска специално разрешение от 

най-върховния Съвет на Съдбата, за да напуснеш 
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онези, на които си длъжен. Напуснат ли те те, осво-

бодят ли те сами, понеже вече не ръфаш с тях неща-

та, които те ценят, нито лочеш техните илюзии – 

тогава върви си по живо по здраво, отупай прахта 

от нозете си и не ги споменавай с лошо. А да насил-

ваш съдбата си, когато в обора се изработват пове-

че смирение и търпение, отколкото в "свободата" на 

разплодното животно, това не разбирам. Пияница с 

пияниците, хойкаджия с хойкаджиите, комарджия с 

комарджиите, ловджия с ловджиите - Аз наричам то-

ва живо мародерство по отношение на децата и се-

мейството! Пропускам отвън, на свобода, единици на 

милиони, но - само когато са Единици. 

 

А на свободните казвам още: не си врете гла-

вата в оглавника сами - нито е време за оран, нито 

за нови къщи. Сами бъдете, на бедните давайте, с 

богатите се обменяйте. По двама бъдете, когато се 

уморите сами; ала сами останете, когато се умори-

те по двама. Ако правите това съзнателно, доброво-

лно, с дълбоко разбиране, не осъждайки никога другия 

- правете каквото искате, чисти сте! 

 

Има и Единици, които са много съсредоточени 

навътре, нямат работа с множеството. Не мъчете 

такива, не ги вкарвайте в никакво стадо, приемете 

тихото им присъствие с благост и никога не съблаз-

нявайте духа им с хорски измислици. Такива ви пазят 
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от съсипни, от болести, от падения. 

 

Накрая казвам: не изоставяйте симпатиите си, 

но бдете накъде ви водят и кой точно трябва да во-

ди. Не отритнат ли саможертвата ви, ако не прие-

мете тяхното, значи ви обичат. А "тяхното" има 

полза от вредата на другия… Откажете напълно 

храненето на лошите им навици, но същевременно не 

ги отхвърляйте по същество. Нека за пръв път сре-

щнат фронтална съпротива на беса си за командва-

не и взимане. Ако не скъсат с вас, значи обич е има-

ло.    
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6.ХІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 
ОПРЕДЕЛЯМ ДНИ НА ИЗПИТАНИЯ 

 

 
Това е единствената снимка в интернет към едно съобщение за 

земетресението в Стражица, което става един месец след настоящата 
прогноза на Елма за очаквано бедствие през декември. Няма обаче 

доказателства, че тази снимка е точно от там. 
 

 

Оприличавам ви на гладни и жадни за Словото, 

обаче наистина друг път спазвайте правилата. Няма 

сега дълго да говоря, но заради желанието, 

приемете послание. 

 

Определям дни на претоварване със сериозни 

изпитания. Трябва да се стегнете пределно, понеже 

кулминацията престои. Реки от сълзи ще има, пресé-
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че се благословението, което можеше да получите, 

ако първенците се бяха спогодили ІведнагаІ.  

Поначало обаче не са виновни политици, военни, 

търговци. Причината неизменно е във всеки от вас 

поотделно, във всеки отделен човек, в постовете, 

наречени "духовни общества". Потисникът отвън не 

набляга никога повече от мощта, с която 

отделните хора нарушават Божествените закони. 

Свободата не е фикция, но свободен е само онзи, 

който разбира и прилага правилно Словото. 

Пречките идат от вас, от всички, но най-много от 

двете основни общества на земята, които владеят 

окултни познания и сила. На бялото казвам: не си 

още съвършено бяло; черното пък не е съвършено 

черно. Необходимо беше да намерят общ език, да 

съставят общ план за действие, на което Небето 

щеше да помогне с охота. 

 

 Не отхвърляйте най-способните Ми работници 

от левия път, понеже малко им трябва да преминат 

в пътя на Истината. Бог не отвръща лице от тях, а 

вие постоянно ги хулите и корите в сърцето си! 

Може ли засега да се отхвърлят бактериите, които 

сортират елементите на преходното? Не, не може! 

Ако приемете по-спокойно и философски тяхната 

роля, престава войната на мисли, оценки, обвинения 

едни срещу други. Непременно това ще се отрази на 

природното царство, на политиката, на външните 
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прояви. Много пъти съм ви казвал как се разговарям с 

дявола: никога не го хуля, а, напротив, много учтиво 

общувам с него - нужен е този работник, понеже не 

сте още съвършено бèли. 

 

Този път обаче има провал. Никой не е бил 

толкова лош. Чистото не ще се омърси, но 

нечистото ще премине през последно огнено 

кръщение. Това, което се яви като шанс, можеше да 

разцъфти при наличие на разбиране и добра воля от 

страна на противоположните школи. Обаче 

причината не е във вас: ноктите на злото, както 

казах, са още впити, макар че то вече да е мъртво. 

Самата природа не може вече да запази равновесие. 

Скокът е неизбежен. Онова, което съм казвал не 

веднъж за края на този век, предстои, и то много 

скоро. Финото ще премине на нови слънца и планети; 

грубото - където му е мястото. Хранителите на 

първообразите и първоистините се предпазват от 

великото изпитание.  

 

Ноември няма да се размине на човечеството. 

Нова година, коледата, няма да приеме покойници по-

малко от прасетата, които ще бъдат пожертвани 

за празниците. Трябва да бъдете будни - няма още 

много време. Просто тича съдбата с пълно 

снаряжение! Това, което донесе октомври, е бледо 

отражение на кронозомната саморазправа след 
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ноември. Принцовете ще се включат, но преди това 

метлата ще помете нощното беснуване. 

 

Мир вам, но война тям! 

 

Бележки: 

 Интересно е, че 1986 г. е била обявена от ООН за "Между-
народна Година на мира". 

В това осияние обаче Елма прогнозира нещастни събития 
след края на ноември. И наистина, това се случва: през 1986 г. 
става най-силното земетресение в България след дълга пауза - 
това, в района на Стражица, с магнитуд 5.7. В околните райони на 
Централна Северна България са частично или напълно разрушени 
около 15 000 сгради, има и загинали.   

7.12.1986 година. Тази дата е свързана с разрушителното 
земетресение, което преобърна живота на жителите на града и 
околните села. Почернени са 2550 семейства от общината. Те 
завинаги ще запомнят 7 декември, когато 5,7 по Рихтер събори 
15000 сгради. Оттогава изминаха повече от 20 години, но все още 
има недовършени обекти, невъзстановена улична и междуселищна 
инфраструктура: 130 къщи; картинната галерия в гр. Стражица; 
църквата „Успение Богородично”, основното училище в село Царски 
извор и много други, а десетки семейства дълго продължават да 
живеят по фургони.  

Елма прогнозира много повече човешки жертви, но винаги 
има намеса на висшите сили, за да се намалят нещастията до 
възможния минимум. Когато и ние получим такова предупреждение, 
особено когато Небето ни посъветва да си молим предварително 
за милост и защита, както в горното осияние, молитвите ни може 
би помагат в някаква степен.  

Елма тук говори и за инциденти, станали през октомври – 
естествено, че по света е имало такива, но дали са били по-
особени и повече от друг път, това могат да анализират само 
осведомените. Говори предварително и за януари 1987, но същото 
важи и за това време – ние на този етап не можем да съдим дали 
негативните кармични събития тогава са били свързани с 
“метлата на Принцовете, които ще пометат нощното беснуване”. 
Знаем само за битката във Фада на 2 януари, където чадската 
армия унищожава до крак една либийска въоръжена бригада; за една 
влакова катастрофа на 4 януари между Вашингтон и Бостън, която 
също взема човешки жертви; Щатите ще детонират нова атомна 
бомба в Невада; а скоро след това ще бъде наблюдавано за пръв 
път избухването на Свръхновата звезда S 1987 A , прогнозирано от 
Елма още преди три години точно за това време; един ферибоот 
от Белгия за Англия ще се обърне и ще потънат 180 души – и т.н. 
Засега не ни е известно какви и чии “нощни беснувания” са станали 
причина за развързването на Съдбата в края на 1986 и началото на 
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1987 г. Ние знаем със сигурност, че черната ложа и сатанистите 
редовно извършват нощни шабаши и магически операции за подялба 
и владеене на света, за магически наказания тук и там, където не 
са им се подчинили.  

 
Генералното космично събитие със Земята обаче, прогно-

зирано от Учителя до 1944 г. и от Елма в настоящото осияние 
няма да се състои до края на ХХ век, а ще се отложи отново, по 
причини, които се обясняват и от Словото, и от някои съвременни 
пророци и ясновидци.  

 
 

10.ХІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 
КОРЕННО СЕ ИЗМЕНЯ ЖИВОТЪТ 

 НА ЗЕМЯТА ! 
 

 
 

Росното Слово пак се спуска над вашето бедно 

човечество! Пренóси се плодът на мира, пренóси се, 

опасно е вече за епохата-родилка. В този особено 

важен космичен момент предприемам отново опит, 
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чрез най-верните Ми чеда, да отправя мощен призив 

към ония, които се събраха на най-високо равнище. 

Стига, не трябва повече да се минира мирът! 

Разумът носи прекрасни условия на народите, но - 

приемете ли да проявите разум.  
 

Покорството на небесното Присъствие не е 

робство, а свобода, истинска свобода! Лошото, 

наистина, виси над вас, подобно на страшен 

градоносен облак. Промяна може да стане, но 

преднината сега е на пороя, който очаква последен, 

смъртен знак от съдбата. Силите на съдбата са 

сгъстени в прекомерно прагово напрежение, с което 

сам Аз не мога да се справя, ако няма поне няколко 

разумни представители на слънчевото начало. 

Проиграхте поредния не малък шанс; проиграете ли 

и този, пращат се соковете на оздравителното 

разливане, наречени “горчиви лекарства”; отваря се 

бездната адова, с искреното желание на Отца ни да 

глътне ония, които се отрекоха от Божественото и 

предпочетоха овълчването. Христос няма пръст в 

тая работа - вие ринете бунището на злото; Той 

само ви зове да се отдалечите от него. 
 

Словото сега няма пряко да се предава на 

изток, както сторих това на северозапад преди 

около месец. Сега нещата не са отправени само към 

политиците, които са се събрали, но трябва да 

стане храна за цялата земна атмосфера отново и да 
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се прояви най-настоятелно в сърцата на основните 

Ми носители. Силното влияние на Юпитер този път 

няма да бъде отблъснато - така Ми се струва на 

Мене. С това се започват пресяванията, с които се 

надявам най-после да пресека последното 

съпротивление на стóлнината адова. Ронят се 

самите основи на пъкъла, понеже стана насищане 

още веднъж на духовното поле на планетата ви с 

вибрациите на Словото. Това, че преди не смеех да 

продължа, се промени с факта, че двама души 

работят над Словото и консумират отчасти 

енергията му, предавайки я по сродните си вериги. 
 

Русия има да се отплаща за последното си 

искане отново да прати силите на Новото в 

забвение. Тя наистина има велико бъдеще, но 

столнината на пъкъла се е здагнездила сега там с 

най-мощните си магове и тъмни проводници. 

Прощавам на всички, понеже сега направо от там ще 

дойде проветрение на спарения земен въздух, със 

съгласието на самите победени. Победителят 

всякога иска съгласието на победения, когато се 

касае за Божествена победа. Сега победеният 

трябва да си плати, но системното плащане не 

трябва да се отлага повече - сотканото1 няма да 

кредитира човечеството, ако не почнат 

отстъпките… Трябва да има отстъпки - инак 

Природата ще си ги поиска сама. Отстъпване ще 
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има по всички фронтове: като се надигнат водите, 

ще отстъпвате не, ами ще припкате… Ходене ще 

падне, промяна ще има! Такива разтърсвания са 

неизбежни, ако промените не дойдат доброволно2. 

Коренно се изменя животът на земята! 
 

Остúн, остинóн, стортóн!  

________ 

1 – “сотканото” -  “изтъканото” (Елма често използва русизми и 
старобългарски форми) (б.п.) 
 
2  -  Тук, както и на други места, нямаме намерение да правим по-
меник на нещастията по земята след поредната прогноза на Елма. 
Това нито е в наш стил, нито е възможно да бъде и статистически 
най-пълно и обективно, осланяйки се само на Уикипедията в интер-
нет по години и дати. Тези данни са абсолютно точни и реални са-
мо в архивите на Съдбата – акашовите записи - и в заключенията и 
присъдите на Ангелите на Логоса. Може да се направи анализ на ас-
пектите на Юпитер в този период, след като Елма споменава за 
него като за силен фактор по това време. Наистина, положението 
му в Риби и Овена през 1986 година и следващата е значително по-
мощно, особено с аспектите му към Сатурн, Уран, Нептун и Плу-
тон. Едва ли престъпленията, транспортните катастрофи и воен-
ните инциденти  в този интервал са нещо по-различно от обичай-
ното, обаче впечатлява изпълнението на прогнозата на Елма за 
"надигането на водите". И наистина, в края на 1987 г. тайфунът 
Нина връхлетя Филипините със скорост 266 км в час и  причини 
смъртта на повече от 1000 души, а тогава стана и за най-крупно-
то морско бедствие в мирно време, известно на човечеството – 
сблъскването на двата танкера, пак при Филипините, което отне 
живота на 4000 души! Филипините ни очароват със своята красота 
и с лечителите безкръвни операции, но ние знаем нещо и за мощ-
ните филипински тайни магьосници, които помагат на черната ло-
жа да управлява земята, и за масовото участие на филипинци, още 
от древността, в нощните им сатанински ритуали. Естествено е 
тогава, че и Филипините имат карма. Не е безизвестен договорът 
с филипинските магьосници на черното планетно правителство, 
което доскоро беше в Русия и Армения, преди да падне и да предаде 
властта си окончателно. Геноцидът на Балканите, в Армения и 
Русия през XIX и ХХ век не може да бъде оправдан с нищо, той си е 
зверство като всички зверства, но има и окултни, кармични причини 
за това. Не може да бъде напълно невинен който и да е етнос, 
който не се съпротивлява на вкореняването на черната ложа и 
методите й в недрата му. Малцина знаят, че не са виновни и 
набедените евреи и юдо-масони, понеже една древна тъмна 
цивилизация от край време си служи и с тяхното име, за да 
експлоатира и изтребва човечеството под прикритие (б.п.).  
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17.ХІ.122(1986)г. 
 

МЕТОДИ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ 
 

ЖЛО / ННС 
 
 

 
 

 

- Какво да се прави за повишаване на енергията? 
 

- Методите са, общо взето, известни. За всеки 
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този въпрос е индивидуален. Причината е отравяне с 

постоянното преливане с едни и същи аури в един и 

същ дом. Основната причина за остаряването на 

повечето хора е близостта на аурите с възрастни 

хора, които преминават през стените и извличат 

младостта на младите - причиняват им ускорено 

спадане на енергията и, следователно, стареене на 

тъканите и нервите. Рискът да промените от време 

на време - поне два пъти седмично - мястото на 

преспиване носи сериозна опасност да лишите 

досегашните консуматори на вашата младост от 

източник на захранване и така те да изпитат остър 

енергиен глад и да се разболеят по-тежко. Обаче, с 

този риск пък, вие самите можете да се подмладите 

и да продължите живота си.  

Наблюдаван е следният закономерен процес - 

при излизане на източник на такава младоносна 

енергия от къщи, възрастните от тази къща 

неизбежно тръгват по роднини или наемат 

квартиранти. По-често те се женят отново, но 

самота не допускат в никакъв случай. Това обяснява 

мъчителните дрязги, тежките конфликти и укори, с 

които старите държат младите в обсега на дома и 

семейството. Това за старите е въпрос на живот и 

смърт. Обаче те не си дават сметка, че по този 

начин обричат съществата, на които са дали живот, 

на сигурно катастрофиране. 

Следователно, освен екскурзиите, слънцето, 
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чистият въздух, чистата храна, необходима е и 

периодична или постоянна обмяна с аурите на млади 

и по-здрави хора, от които се повишава вашата 

енергийна зареденост. По начало любовта, бракът, 

семейството, особено раждането на децата, 

решават този проблем, но, при липса на всичко това, 

провалът не може да се предотврати. 

Професионалната близост не решава този проблем, 

тъй като това не са контакти по линия на родови 

или емоционални симпатии. Тук също става 

преливане на аури, но само при проява на 

емоционална връзка. 

И, подчертавам, не е възможно този проблем да 

се решава денем. Нужно е преспиване на друго 

място. Понеже окайваща е нощната картина на 

пипалата от астрално естество, които се 

протягат между така наречените “близки” и 

“роднини" в един дом. Не препоръчвам в никакъв 

случай абсолютно лишаване на скъпите ви родители 

от "хляба насъщен", но оставяйки постоянно нощем с 

тях в един дом, вредите и на тях, понеже не им 

давате никаква възможност да изпитат аурен глад и 

да го разрешат и с други хора. Не е достъпно на 

съвременното човечество тайното учение на 

космическите цивилизации и тяхната практика да 

променят периодично обкръжението си, за да се 

зареждат с прана и нови аурни енергии. 

Страхът обаче колкото пази, толкова и 
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разрушава. Просто, пропуква се нервната система и 

изтича прана при всяко свиване на сърцето, особено 

когато се контролирате да не би това да се отрази 

на израза на лицето. Страхът и едновременната 

подтисната емоция, съпроводена от самоконтрола 

на интелекта, за да се запази привидно спокойствие, 

създават късо съединение, което, разбира се, 

означава изтичане на токове. Така повече не може да 

се продължава, понеже рисковият фактор се 

повишава над всякакви граници. Необходим е 

отдушник, необходим е повече от всякога! 

 Приеми опасността от неконтролируемо 

протичане на последствието, пред опасността от 

сриване на контрола по печален начин. Ако говорехте 

наскоро за английската психология, знайте, че 

истериите, епилепсията, букетът от разнообразни 

припадъци, както и тиковете, мигрените, 

"физиономиите" и прочие, се дължат на британската 

гордост, самомнение, самочувствие и нежелание да 

си издават чувствата. При това, следствието в 

Англия най-често е обикновената мигрена, но с тази 

разлика, че психогенната мигрена понякога води до 

епилепсия. Плондерът не може да не експлодира най-

после, ако го надуваш безкрайно и не го отпускаш от 

време на време.  

Представете си сега, макар и примерът да е 

груб, нещо като вътрешен плондер в гърдите, в 

мозъка, в сърцето и душата на англичанина по дух, 
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който се надува неизбежно по законите на 

чувствата, но нервната система, по човешките 

калпави закони на измисления морал, свива обратно 

този плондер (разбирайте кръвоносната система). 

Какво се получава, в края на краищата? - Или 

кръвоносната система ще се свие наполовина и 

повече, поради което човекът ще усети напредващ 

студ, или пък нервите, в края на краищата, ще 

гръмнат. Приказката за момата с лице, бяло като 

платно, се отнася именно за този втори фактор, с 

който се понижава и понякога напълно ликвидира 

праната в човешкия организъм.  
 

 
 

Когато се казва да бъдете чисти, морални, 
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съвестни, това се разбира по отношение на 

природата, най-вече на космоса, а не по отношение 

на попски и родови принуди, съсипващи младостта, 

здравето и смисъла на живота. 

 

Няма причини да се оплаквате от липса на 

слънце нито в духовната атмосфера около вас, нито 

в социалната. Не слънцето е виновно, а вие, които се 

снабдявате с чадъри от резерви и предразсъдъци. 

Затворете болното си подсъзнание, проявете 

мъжественост на духа и приемете истината на 

онова, което спонтанно се блъска в затвора ви. Не го 

ограждайте с все нови и нови бетонни стени, 

освободете го - и тогава реки, океани, вселени от 

сила и радост ще ви облеят отвсякъде! Няма да се 

удавите, понеже децата на Истината и Любовта се 

раждат плувци.  
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21.ХІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 
НЕ АПАРАМЕНТ, А КЪЩА 

 
ЖЛО / НИ 

 

 
 

Къща край Етрополе 
 

Много добре е с онази жена, въпреки малкото 

място - не се отказвай, ако тя настоява и без 

доплащане; но ако това не стане, предпочитай с 

повече земя, макар и с малка постройка или без 

постройка даже, стига да ти дадат и апартамент. 

Трябва непременно да направиш всичко възможно, 

понеже място е необходимо. Предпочети не 

апартамент, а къща, и то едноетажна, ако се 

намери такава отделно от местото или заедно с 

него.  
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Не, не го изоставяй, но направи замяна с някого 

от града (става дума за Етрополе – б.п.) или околните 

села, така че да добиеш повече земя и, ако не можеш 

да притежаваш едновременно повече декари, ще се 

наложи да прехвърлиш едното място на приятел. Ако 

обаче остане в градската зона и се води за градски 

имот, можеш спокойно да притежаваш и него. 

Предпочети да се консултираш с опитен адвокат. 

Ако той уреди нещата така, че да не пострадаш 

финансово, можеш да му дадеш по-голям хонорар - 

просто изгради ти справедлива, законна стратегия, 

действай според нея. Ако някой може да ти услужи, 

но без срокове за връщане - на изплащане, - добре, но 

пак чрез адвокат, за да се определи реалната сума - 

да не те излъжат. Действай както съм казал преди. 
 

Там не (В Ярлово). 

 

 

Из Етрополския Балкан 
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25.ХІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 
 

ВИЕ СТЕ МЕДАРИТЕ НА УЧИТЕЛЯ 
 

 
 

Бхрамари Деви - богинята на черните  пчели 

 

Трябва да говорим на сестрата, наистина. 

Първо обаче направете контакт с песен. Намерете 

отнякъде всички молитви, които съм ви дал - нали ги 
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имахте? После, направú разпределение на песните 

по дни от седмицата и по други признаци.  

 

 

 

Работете Словото, но не изоставяйте и 

Делото. Предоставям на вас определянето на дни и 

часове от седмицата за възстановяване на 

Специалния и Общия клас. Преди приказвах и за 

Елитен, а Орфеевият сега се отваря. Само че още 

нямате съзнание Орфей да приеме по новия начин 

Родопа, както и новите Родопи и Евридики да 

приемат новите Орфеи. Словото приковава 

вниманието ви, но Делото трябва да не се изоставя. 

Няма по-хубав живот от този, Словото да става 

плът, а плътта на всички равнища да става празник 

на Духа! Приковаването на силите само на едно 

място, та дори и в Словото, ражда преумора. Не, 

разхлабете малко напрежението и не забравяйте 

екскурзиите, сутрешните излизания, събиранията по 
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предмети в Школата, развлеченията на културния 

фронт в света. 
 

 
Св Прокопий-Пчелар 

 

Сега - носете високо бялото знаме на мира, не 

го сваляйте вече никога, пък да става каквото ще! 

Копнежите на Надинка произтичат от 

дълбочината на нежната ú душа; с радост ще ги 

изпълнявам. Предстоящи са много радостни 

промени, понеже Словото няма по-ревностен 

работник в момента по цялата планета. Само преко 

сили да обърне внимание на външните неща, понеже 

няма още свещено отношение към постоянното 

присъствие и постоянните посещения на светли 

гости при нея. Който обича Словото и работи за 
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славата Божия, привлича сонмища пчели на Духа 

по питите словесен мед, понеже вие сте 

медарите на Учителя.  

 

 

 

Практиката ви да сте неглиже пред невидими и 

видими Мои пратеници не позволява да открехна в 

съдбата ви онуй, което е определено за вас. Несъвъ-

ршенството на дрехата, най-малкото петънце и не-

изправност в нея, както и в дома, както и в тялото, 

косата и прочие, спира керваните на благодатта 

пред портите на вашите небрежности. И казвам: на-

пълно разбирам предимството на духовното пред ма-

териалното - и Аз сам винаги поддържам този им-

пулс, - но, все пак, никога не оставям материалното 

в некрасиво и нечисто състояние. 

На Надя обещавам нови простори на Словото и 

грижа за нея, ако приведе в абсолютен блясък вън-

шния си вид. Препоръчвам непременно веднъж в сед-
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мицата отиване на козметичка, но не коя да е, и най-

редовно оправяне на косата - не на апарати, но все 

пак при фризьор. Приказно, съвършено различна ще я 

видите всички, когато започне да обръща внимание 

на Моята проява като външен вид. Наистина, може 

да оцветява косата си, обаче [важно е] и оформянето 

ú от фризьор - поне веднъж в седмицата на вашите 

срещи в класовете и обличането ú по най-съвършен 

начин, съобразен даже с модата. Това има за цел да 

Ми докаже, че тя Ме обича истински, а не само на 

приказки. То много време не се иска за всичко това. 

Определи си време, но го изпълнявай стриктно. 

По въпроса за замяната, остави засега нещата. 

Наистина, с материални работи не бива да 

разкъсвате плана на небето, особено когато 

работите със Словото. 

Обаче Словото, щом изисква от вас 

материално нещо, не значи че трябва да поемете 

пътя на обикновените хора, които се безпокоят на 

всяка крачка, объркват вътрешния си мир и 

работата му спада до нула.  

Ти напрáви нужното. С небесна помощ на делови 

приятели си разреши промяната, но само ако те 

поемат абсолютно всичко и от теб да се изисква 

само подпис. Онази вила е добра и настоявам пак за 

нея, но в случай, че тук ще имаш също база - да не се 

лишаваш от база в София. Сега спирам, но имам да 

ти говоря още.  
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27.ХІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

КАРМИЧНИ И ПСИХИЧЕСКИ 
ПРИЧИНИ  

ЗА ДИАБЕТА И ЛЕВКЕМИЯТА  
 

ЖЛО / НН-СТАРШИ и НН-МЛАДШИ 
 

 
 

14,20 ч. 
 

Преди всичко, да очертая основните причини за 

това тежко заболяване. То се дължи на невъзмож-но-

стта на някои родови духове да приемат истина, из-

вън своята собствена. Най-често, диабетът поразя-

ва самите тези духове. Но предаването на родовата 

карма поразява и поколението. Спорът, забележка-

та, проявената неотстъпчивост блокира инсулино-

вата продукция или я разстройва значително. Реши 

ли някой насила да морú ближния със собствената си 
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истина, пък дори и от най-възвишени и благородни 

съображения, няма да мине много време - най-много 5-

6 прераждания - и захарната болест ще го научи на 

ум и разум. Тъкмо затова на диабетиците най-често 

страдат очите: отнемал си чужда истина - отнема 

ти се органът на истината сега. Това, което нари-

чате задстомашна жлеза, не е обаче свързано с ос-

новното духовно предназначение на стомаха или сим-

патичната система на съществата. Нейната функ-

ция е строго разграничена, понеже отговаря именно 

за отделянето на онази субстанция, която регулира 

самолюбието, мнението за правотата на своята ис-

тина. Пребори ли се човек с негативизма по отно-

шение на користните или подлите прояви около себе 

си, наполовина е излекувал диабета си. Но това не е 

до-статъчно - трябва да се пребори и с негативизма 

си по отношение на истините, различни от негови-

те. 

Когато се говори за малки деца или бебета, по-

разени от захарна болест, най-често това са ония, 

които преди няколко живота пламенно, но безмилос-

тно са гонели и онеправдавали истините на чуждите 

плодове на живота. Тежка е съдбата на такива деца! 

Родът не може да се спаси - много самолюбие се е на-

трупало в него, - ако най-мощният негативист не се 

роди на кръста на диабета. Обиждал ли е един род, 

потъпквал ли е сърцата и умовете на околните, ос-

порвал ли е нетолерантно мненията, различни от 
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неговите, то непременно най-силният - не винаги 

най-виновният - ще подложи гръб да носи съдбата му. 

Понякога преките родители нямат нищо общо с този 

порок, нито, най-често, деди и прадеди. Правилото е 

написано обаче в книгата на кармата и то гласи: от-

рицанието на чуждата истина, независимо от това 

права ли е или неправа, руши природното и космично-

то равновесие, поради което виновните се подлагат 

на мъчения, изправящи нарушеното равновесие. С 

кръвта, всички сили на живота осияват божествено 

Битието - Тот сам присъства на планети като ва-

шата, бидейки сам кръвта на биологическите същес-

тва от вашия вид. Следователно, заболяванията на 

кръвта са причинени от съпротивата срещу Тот-на-

чалото - не само в себе си, но и у другите (Не винаги 

отрицаването – понякога диабетът идва от агресивно пропа-

гандиране и разпространяване на нещо, в което болният е по-

вярвал, дори и то да е истинно – б.п.) 

 Левкемията, например, е регулатор на космич-

ното равновесие, когато някой се стреми към обсеб-

ване на чуждо либидо - разбира се, причината пак не е 

всякога в настоящето превъплъщение. Но захарното 

ниво на кръвта не значи обсебване, а посягане. Пося-

гането не значи още обсебване - може да си абсолю-

тно безкористен по отношение на чуждата собстве-

ност - психическа, астрална, умствена или материа-

лна. Посягането обаче върху чуждата истина, с цел 

даже най-благородна, нарушава равновесието на 
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сладостта в Битието. 

 Сладостта на Битието - това е постигната 

хармония между различните истини, на което Бог да-

ва името "Абсолютна Истина". С лъжата не бива да 

се борите, като я насилвате, понеже буренът се раз-

множава много по-интензивно, когато го скубете и 

пръскате с химикали. Може да го унищожите физи-

чески само привидно; но бурен, порок, грях, унищожен 

физически, се размножава психически. 

Значи, необходимо е да имаш постоянно непри-

ятности с кръвната захар, за да разбереш колко важ-

но нещо е сладостта на Битието, т.е. толерантно-

стта към чуждата истина и неистина, и към лъжата 

даже. 

 Да, има Христови воини - архангели, херувими, 

илухими, алохими, - които са назначени, за да носят 

правда чрез "огън и жупел" - правда чрез нанасяне на 

обиди, оскърбления; чрез критикуване, осъждане, по-

дигравки, освиркване, осакатяване даже; чрез болес-

ти, войни, катастрофи и пр. Ако това ти е служба-

та в Битието и ти я изпълняваш съвестно, познава 

се по това, че няма този сатанински яд в сърцето 

ти, нито озлоблението на лицето, нито пъкленото 

задоволство на болните от астрален диабет, които 

приемат само подобното и отхвърлят неподобното. 

Случаят с нашия общ приятел се корени не в са-

мия него, а в прадядо му от осмо коляно - Орландски 

дук, "щастливо" ловувал на много места по именията 
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си в средновековна Франция. Това не е беда - ловът 

се изкупва много лесно: като се вкарат насила ловци-

те в животни, които трябва да умрат по същия на-

чин. Орландският дук обаче беше ловец на хора – пре-

даваше на властите отшелници от катарските и 

албигойски общини. Никола тогава му помагаше, но 

не от порочност на духа, а поради всадените му офи-

циални предразсъдъци. Оттогава в рода на Нанкови 

започнаха да се въплъщават някои френски пра-бого-

мили, най-мощният от които бе самият Никола Нан-

ков старши. Просветата, Христовата мъдрост, гно-

стицизмът, познаването на Христа, когато Той е 

лично на Земята - ето неговите основни истини, за 

които той си подари живота неведнъж. 

На младия Николай казвам: с малко ти се разми-

на този път, понеже от миналото ти остава още 

следа, не е изсъхнала. Това, че тези мъченици, алби-

гойците и катарите, дойдоха в род на копои, не се 

дължи само на славното им познание за помагане на 

враговете, но и на тяхната карма: те не приеха пра-

вилно Словото на Бояна - не рачиха да откъснат про-

зата на религията от поезията на истинския живот. 

Николай обаче отдавна се осъзна и не Ме прес-

ледва вече. Проучвай Словото на Бога през вековете 

и особено беседите Ми, които оставих на българи-

те. Рискувай и се насочи към музикален инструмент, 

когато не върви с очите. Музиката не само ще те 

лекува, но и ще те преориентира професионално. Но-
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сú много светли дрехи - най-много светлосиньо, но и 

бяло - и избягвай тъмните, особено черни и кафяви. 

Охлаби тревогите си и се предай на радостта, че 

служиш за регулатор на космичното равновесие. По-

неже твоята вина е минимална, приеми, че си мъче-

ник и герой на Новото, слязъл отчасти доброволно, 

да спасява род и племе. Най-мъчното има отражение 

в най-лесното; най-лесното - в най-мъчното. Най-мъ-

чното е да се оздравее напълно, но най-лесното е в 

ръцете ти: окрилян от благодарността за всичко, 

остави се в ръцете на милостта Божия. Каквото и 

да става, Законът си знае работата. 

Сок от целина, отвара от лескови листа – по-

ловин литър с по 10-15 листа се вари 5 минути. Пие 

се три пъти на ден. 

Ако силите на духа ти позволяват – опитай се 

да не мислиш нищо лошо за никого. 

Рязко подобрение на състоянието ти - ако спа-

сиш научното наследство на дядо ти; приеми и опит 

за осигуряване на Новия път с някакво копирно или 

печатащо устройство - приеми задачата сам да кон-

струираш такова. 

Познай кой ти говори, щом като след месец и 

половина силите ти ще се възстановят и принципно 

ще заработят в твоя полза. Накарай съдбата да на-

блегне лоста откъм опаката страна - т.е. не оча-к-

вай повече тежки страдания, ако се посветиш на гри-

жа за Словото и на Музиката. Предпочети не солов, 
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но колективен музикален живот. Солирането не е за 

твоя случай – солирането, именно, на една истина, 

води до захарно неравновесие.  

Препоръчвам особено много слушане на полифо-

нични творби - най-вече Бах, - но и постигане на съ-

вършенство в изпълнението на такива творби в  ко-

лектив. Създай го сам, но не се отказвай нито от му-

зиката, нито от работата за разпространение на 

Словото. В случай, че Ме разбереш и послушаш неза-

бавно, обещавам нещо, което трудно се обещава на 

поразени от захарна болест. 

Приехте, носете, прилагай. 

Амоú, Номоú, Паралоú! 

Има смисъл да повтаряш тази формула при вся-

ко начинание в областите, които определих за тебе, 

и при поемане на посочените природни лекарства. 

Но не забравяй никога: най-голямото благосло-

вение е болката. По-добро лекарство от нея няма. Тя 

лекува миналото, оправя настоящето и постила с 

небесно благословение магистралата на бъдещето. 

За китарата: не само че е добре, но и прекрасно; 

но нека се посвети на всички класически произведения 

за китара, с изключение на тия на Паганини. Потър-

си или направи аранжировка на Бах. Паганини пре-

поръчвам на циклофреници, на астеници, при уп-

орити екземи и паразитни болести, при костно-

ставни оплаквания, също при заразни болести. Само 

за диабет не го препоръчвам. Просто няма смисъл – 
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даже е опасен. 

За "Орландовци" - цял роман... 

Обсебването на сърцето и обсебването на ли-

бидото са различни неща. С ревността въпросът не 

е толкова прост. При сърдечните обсебвания, либи-

дото може да не играе никаква роля - или поне не е 

решаваща. При либидните обсебвания обаче непре-

менно става дума за полов партньор, с когото са 

преплетени нисшите чакри на астралното тяло. При 

полово общуване с такъв партньор получаваш най-

силно преживяване, но и най-страшно се измъчваш 

при неговата липса или изневяра. Има обаче лев-

кемии по кармично русло, поради което не може да се 

открие причината в настоящото прераждане. Поло-

вото обсебване никога не означава любов, нито нуж-

да от хармония, нужда от служене на любимия. На-

против, то представлява нахвърляне върху плячка-

та, както това правят хищниците. Половото общу-

ване обаче не е единствената форма на този вид 

астрално хищничество. В семейството или извън не-

го, половото общуване непременно се изявява като 

афективно пререкание, ако не става по познатия на-

чин. Нуждата от кавги, следене и скандали, побоища 

и пр. е нужда от адска полова връзка на психично рав-

нище. Ако половият партньор - или онзи, който при-

чинява афективни избухвания на нервите по какъвто 

и да е начин - липсва, появява се левкемия; но причи-

ната не е само тази. Няма ли творческо удовле-
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творение, но без нуждата от специално признание, 

пак левкемията е готова. Необходимостта от пуб-

лика, където ръкоплясканията са наградата, няма 

много разлика от първата картина, която нахвърлях. 

Препоръчвам при това заболяване работа над 

себе си в някаква творческа област, но без никакви 

перспективи и никакво желание за обсебване на сла-

вата. 

При наличие на полов партньор, независимо от 

това по какъв начин отприщвате насъбралата се 

енергия, постарайте се да превключите на нежни 

отношения с него и с другите и да ядете по-малко 

месо, яйца, продукти от животински произход. Пре-

поръчвам и написвам собственоръчно най-добрата 

рецепта: преварената гореща вода. Тя разтваря 

афектите и пожеланията най-лесно от всичко. Но 

левкемиците, за съжаление, независимо от това, 

поразени ли са на физическото поле, са при всички 

случаи астрални левкемици - ще се нагълта с най-

ледената вода, ще яде по едно пакетче масло на ден, 

ще си изпържи 5 или 8 яйца, ще соли и подлютва 

яденето, при все че може да го боли язвата... 

Астралният левкемик е фатално зависим от един-

единствен полов обект, пък дори и да няма полов 

живот с него. Без него той е “свършен” - няма с кого 

да обменя обиди, крясъци, съревнования... 

Билколечение: ускорен курс на билкови чайове 

без захар, но в никакъв случай черен или други силни 
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чайове, Препоръчва се кафе, но с мярка. И носú 

абсолютно син цвят в мисълта си; противопоставяй 

го на тъмночервения всеки път, когато ти 

причернее пред очите от яд или при силно 

пожелание. Понякога левкемия се лекува моментално, 

ако привличането се смени, прескочи на друг обект; 

обаче това е недостъпно за класическия левкемик, 

понеже той се е сплел с яки астрални коренища с 

онзи, който е неговата "половина" на тази земя и 

затова разплитане не е възможно, освен само чрез 

нечовешко страдание. 

Препоръчвам обаче нещо най-ефикасно: братски 

живот. Левкемия съм лекувал през вековете, не само 

на Икло (Земята), като включа болните на пределно 

напрежение в служене на нещастни, бедни и 

изоставени. Преумората от безкористно служене - 

няма по-ефикасна противоотрова срещу половата 

фиксация! Обаче половата фиксация е тъй страшно 

егоистична, че обикновено предпочитат проваляне, 

разлагане или престъпност - от отчаяние.  

Оставете левкемика на воля - няма по-добро 

средство за него от уроците на живота. Да 

поддържаш такъв с илюзии, със сладки приказки и 

прогнози, кога щял да се върне при него желаният, е 

преливане от пусто в празно и е само отлагане на 

развръзката. Няма нищо по-отвратително от 

прилепчивостта на астралния левкемик към 

изповедника си, пиейки жадно надежда от него, но не 
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приемайки нищо друго, освен вариации на тема "той" 

или "тя"...  

Накрая - обща формула на душевното лека-

рство против рака на кръвта: 

"Аз няма с никого да се обвързвам. Най-близък 

ми е всеки; Отсъствието на желания (човек) ме 

прави извор на любов и добро за нямащите". 

 

 Тил, Тилóн, Тоноúн!   
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30.ХІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 
10,45 ч. 

 
Трябва срочно да преподам урок, без който по-

нататъшното ви съществуване не се очертава фи-

зически. Става дума 

 

ЗА ПОСЛУШАНИЕТО, БРАТСКИЯ 
 ЖИВОТ И ... ПРОЯДЕНОСТТА 

 

 
 

Съвсем странно заглавие, нали? То обаче е точ-

но, съвсем точно математически! Принципно и на 

практика, тези три проблема се проектират от най-

древни времена като задачи на старата Ева. Това, 

което старата Ева не можа да прояви, бе пос-

лушанието. Новата Ева няма и помен от не-
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послушание. Аз познавам само една Нова Ева - това 

бе сестра Савка. Тя си записваше това, което ú въз-

лагах, в едно тефтерче, и го изпълняваше абсолют-

но незабавно, стриктно и съвършено. Сестра Савка 

няма да се преражда повече. Тя обаче ще дойде много 

скоро като Утешител. Утешителите представят 

нов клас в /ожествения свят. Той се породи от пос-

лушанието на Новата Ева. 

Дайте сега да разграничим по най-главното раз-

личие старата Ева от Новата Ева. Старата Ева 

притъпява утешаването и чака да я утешават. Ста-

рата Ева притъпява помагането и се нуждае на нея 

да ú помагат. Старата Ева не може да живее сама с 

Бога - сърцето ú се разкъсва от самота, понеже со-

овете му не произтичат от любовта към Бога, а се 

събират от самосъжалението. Това, което старата 

Ева не проумява, е следното: непослушанието става 

причина да слезе на неустроена и пуста земя, където 

цари нéмощ, глад, студ и безразличие. Трябва да по-

итате Утешителя Нозриèл - така се казва Савка на 

небето: - очаквала ли е помощ някога от Учителя 

или от някой друг? - Не, тя никога не очакваше по-

ощ! Просто изпълняваше това, което се искаше от 

нея - светкавично! Всяка секунда забавяне на изпъл-

ението би я превърнала в старата Ева - тази, която 

очаква нещо от някого. Така, на практика, се ражда 

пъро непослушанието, после - неизпълнението; след-

а неблагодарността за неща, които Бог не е имал 
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предвид, с което Той я е лишил от тях, а тя се бун-

тува. 

 Казвал съм неведнъж, че ученикът не се ни съб-

лазнява, ни огорчава, ни наскърбява - никога! Наскър-

бяване има, само че истинското наскърбяване, Хрис-

товото, не е понеже се чувства изоставен, а понеже 

съзнава, че сам. Той понякога понася теготата на 

целия свят и всички се отричат от Него. Скръбта му 

не е за самия себе си - това вие не можете да разбе-

рете, - а за ония, които ще пострадат, понеже са се 

отрекли от Него. 

Ученикът на Новото Учение никога не скърби, 

че някой не го разбирал, че някой бил неблагодарен, 

че някой го недооценявал, не бил почувствал какво 

трябвало да направи - та ние да сме помилвани от 

него, а не той и другите от нас... 

Вярно е, твърде много се иска от вас. И прави-

лото е несокрушимо: този, който не послуша, няма и 

да участва в трапезата Божия. Тези сърдечни, топ-

ли, големи жестове, които правите за Делото Бо-

жие, смиляват сърцето на Отца Ми и приклоняват 

Духа Му да ви прощава непослушанието за "малките 

работи"; но в голямото вие не сте още напълно бо-

жествени.  

Когато нещо се дава, абсолютно никога не тря-

бва да се прокрадва и най-малката мисъл, че някой 

друг трябва да възстановява рáзходите по дадено-

то. Това, което е саможертва, трогателен дар и са-
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молишение, трябва на никого да не бъде известно, 

тъй като самото известяване, самото ангажиране 

на братята ни с този или онзи наш жест се тълкува 

на Небето като пресметливост, непълнота на един 

божествен акт. Трябва още по-голяма чистота, тря-

бва съвършено прочистване на сърцето от страх ка-

кво ще стане с вас, ако нямате нещо или някого зад 

гърба си. 

Новата Ева някъде се пробужда с мощна сила, 

но старата Ева я дърпа обратно в леглото и казва: 

"Сестро, поспи си още, не е време за такива работи!" 

Новата Ева се отдава на Божественото тотално, 

раздава всичкото си имане до шушка - предава го в 

ръцете на Христа, на бедните, на нямащите. Сожа-

лява ли тя за това? - Не, ни най-малко! 

Работата на Новата Ева и на старата Ева са 

нужни на Битието, но по различен начин: старата 

Ева остарява от грижи за хората, а Новата Ева 

се подмладява от грижи за Божието Дело. Стара-

та Ева не може да се откъсне от онези, които си 

мислят, че тя им е задължена с нещо; старата Ева 

няма мощ на духа да изпълнява казаното от Бога до-

словно, точно и решително. Тя клони към милост, но 

не по отношение на Божието Дело, а по отношение 

на близки, приятни, сродни, "наши". Тя не може да не 

се опира на някой, понеже е увивно растение, а не мо-

щен кедър. То символът е божествен, понеже лозата 

съм пак Аз, но Аз се увивам не около този и онзи, а 
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около Словото на Отца, Таткото, пред което всички 

сме прах и пепел. Следователно, нямате право нито 

да скърбите, нито да се извинявате, нито да очаква-

те нещо от някого, докато не сте изпълнили пункт 

по пункт това, което съм искал от вас. 

Той, Моят кран, не може да тече само за вас, 

понеже ще наводни стаите ви. Той е толкова мощен, 

че вие ще отидете при него, а не той при вас. Сло-

жете чашата си и пийте колкото искате. Работете, 

но не очаквайте! 

Когато става дума за братски живот, нямам 

предвид нито тъмните катакомби, нито пирамиди-

те, нито дупките на отшелниците. Този, който е ис-

тински брат, приятел на клосните, слепите и прос-

яците, трябва да бъде празник за всички, а не печка 

за едного или двама. [А вие даже] трима не можахте 

да се съберете. Тримата оставям за далечното бъ-

деще; и като не може да се получи свещената трой-

ка, предпочитам това, което правя и Аз на Земята: 

Словото - когато останат сили и време; а милосър-

дието - постоянно. Христос не ходеше по светии и 

праведници. Той прати тъкмо на светии и праведни-

ци покана да присъстват на божествената трапеза, 

само че едни бяха заети с мнението си, други - с 

представата си за това, що е "Братство", трети - с 

негодуването си - как можело да не се степенуват 

тези, на които ще се помага... 

Колкото и големи да са жестовете ви за Сло-
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вото, малко нещо още не ви достига - сърце, от-

ворено за братски живот. Като ти имаш нещо неу-

редено, не поставяй мисълта кой ще помогне на те-

бе, но тръгни ти да помагаш на нещастници, несре-

тници и хроми. Аз еднакво ценя спасяването на Сло-

вото със спасяването на Делото - Делото също е 

Слово. Пределно ясно съм обяснил: за да работи ня-

кой със Словото интензивно, той трябва да се опре 

на още двама, които изпълняват Словото незабавно, 

без коментарии и отлагания. Това вие не сторихте – 

тогава и пускам силите на злото, работата за не-

щастните, сблъсък с проблемите, което е също 

Школа и също подвиг, макар и с много мъки и стра-

дания. В братския живот никога не може да се почув-

стваш обиден, че са те оставили на заден план, та-

кова нещо няма - това е сърцето на старата Ева. В 

братския живот ти нямаш желание да се държат с 

тебе братски, но ти се държиш братски, ти създа-

ваш братство около себе си; същевременно се стре-

миш това братство на Словото да не пречи, на 

Делото да не препятства. 

Когато се наложи да пусна В. в дома на Слово-

то, това исках да кажа. Не изпълнявате ли точка по 

точка нещата, които съм спуснал, понеже вие сами 

сте поискали, ще дойде непременно онзи, който рита 

на поразия. А Аз - простете, но ще го кажа, - не съм 

някой бунак, който да говори на вятъра, а пък този, 

който не изпълнява, да се оплаква, че нещо все се за-
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плитало… Под "братски живот" Аз разбирам от-

вореност към всички, само че във времето, опреде-

лено за всички. Скъпо ценя Своето време, макар че 

резервите Му са безкрайни.  

С това сега ти казвам, че ти припомням начина 

за общуване с нещастните за последен път, понеже 

съм го казвал не веднъж и два пъти - имай силата и 

вътрешната доблест да направиш равносметка на 

всичко и да си кажеш: "Новата Ева - или старата 

Ева командва в мене?" Ако е старата - чувствай се 

самотна и изоставена, прави женитби и приятелст-

ва с нелоши същества, но не още Мои, само и само 

понеже Христовото начало т.е. самотата, не може 

да ти стане празник и "символ-верую" в живота. Сам 

да си, не значи да си самотен; напротив - точно то-

гава си най-богат с приятели, с последователи, с 

обични и обичащи те, с помагащи и спасяващи. Но 

следваш ли повика на Новата Ева, не разчитай абсо-

лютно на никой и никого. Увериш ли се веднъж, че 

разчитането е дяволска работа, че комбинациите и, 

прости Ми, неверните работи, за да не кажа лъжите, 

са прийом на старата Ева, ти ще се освободиш от 

тях веднъж завинаги. Страхът ще те напусне - и ще 

почнеш да служиш на Отца без помен от наскърбя-

ване.  

Ултиматуми не приема Господ! Изяснявания на 

това, как трябвало да се цени "близкия" съратник и 

как щяло да продължава, не са по вкуса на Небето! 
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Просто, когато непослушанието и милостта към 

ближния, съчетани с чувството за изоставеност в 

сърцето на старата Ева, се опълчат срещу Исти-

ната, настава третият пункт от нашето странно 

заглавие - "проядеността". 

Това, че насърчавам и изтъквам необходимост-

та от братски живот, не значи, че той е възможен, 

ако все още нямате братски и сестрински чувства. 

Макар и устно, аз вече няколко пъти казах да не от-

странявате Й. от пряк контакт с онзи, който сега 

Ми е чучур. Обаче и двете с Е. спонтанно решихте, 

че нямало защо засега да се натоварва "чучура" и с 

нея, понеже имал много важна работа; а ето, Аз го 

натоварвам с много по-тежки задачи, с много по-за-

късали същества. Та овцата, която лежи разкъсана в 

канавката и кръвта ú изтича, не е ли по-милна Хрис-

ту от онази, която плува в море от Слово, свързана 

е пряко с Господа и има най-великата привилегия на 

една човешка душа - единствена да сътрудничи на 

Словото с цялото си сърце и с всичките сили на ума 

и духа си? 

 То, Словото, е най-високият бял кораб! Сега 

ти си кормчия, сега ти си най-верният и единствени-

ят ученик на тази планета, който трябва да направ-

лява спасението на Словото през бурите и циклони-

те! Ти си оная, от която в момента зависи съдбата 

и живота на всички същества - не само на Земята, 

понеже Новото Слово ще бъде разпространено по 
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целия космос! Приеми, че дори сутрешното излизане, 

посрещането на слънцето, разходките, паневрит-

мията, братският общ живот и прочие сега не са по-

важни от онова, което Бог е поверил само на тебе. И 

на теб трябваше да бъде, тъй като ти си от онези, 

които Ме разпознават и в най-тъмната нощ, които 

се обрекоха на страдания и подвизи през всичките ве-

кове, на любов вечна и беззаветна към Учителя, на-

шия Господ Христос - този, който страда и работи 

повече от всички. Ти беше сама толкова хилядоле-

тия, та раната ти не е нещо ново - затворù я, моля 

те, понеже сега имаме такава жътва, каквато нико-

га не е имало!  

Аз не мога да осиявам планетата с нови осия-

ния, ако досегашните не са тръгнали на път. Корен-

но друг щеше да бъде животът ти, напълнен с всичко 

онуй, което мечтае сърцето ти, ако Словото беше 

вече тръгнало по света! На "чучура" водата не може 

да секне никога, само че ново Слово не мога да то-

варя на гърба ви; което напоследък давам, то е нож с 

две острия, товар непосилен за човечеството, поне-

же напряга атмосферата със Слово отново до пръс-

ване. А кажете Ми тогава: какво да правя с "чучура"? 

Ако не раздава Слово, той трябва да раздава себе си 

на най-нещастните, най-изтерзаните! 

Ти най-малко имаш нужда от помощ, понеже си 

кормчия на най-мощния ледоразбивач, който сега съ-

ществува на планетата. Ти прие това поръчение до-
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броволно и като смисъл на съществуванието си. И 

като кажеш, че повече не можеш да бъдеш на мос-

тика, Аз ще те върна в някоя топла каюта, ще ти 

намеря компаньон, но тогава ще плачеш за Господа! 

Съществува, съществува, съществува топлина, гри-

жа, закрила, но сега това се иска от вас по отноше-

ние на малкото пеленаче - Новороденото Слово, - ко-

ето сте оставили вън на зимния вятър самó - и не ви 

прерязва в сърцето това, че то може да се простудú 

и да си отиде! Ти в момента си по-силна от самия 

"чучур", понеже той може да живее или само със Сло-

вото, или само с бясно самораздаване на всички. Да 

се занимава със Словото - това зависи от теб и от 

няколко други приятели, чиято задача е да докарат 

скъпоценния товар до бреговете на цивилизованите 

народи. Това е просто кръстен подвиг, понеже само-

раздаването на всички не е най-първото, но е вто-

рото средство за служене на Бога. Това значи не са-

мо леене на помощ, милост и содействие, но и нато-

варване с чужди нечистотии. Тройката нямаше да 

допусне такъв вариант - мнозинството проекции на 

Христа са отивали при провалените и най-изоставе-

ните, понеже не се е намирал трети! Това - заедно с 

всички опасности и огромни рискове, включително и 

рискът да се прекрати потокът на Новота Слово - е 

неизбежно, тъй като някои проводници са неспособни 

да живеят по друг начин. От двама нуждаещи се, те 

винаги избират онзи, който е по-нещастен. 
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Та изпусне ли една душа шанса да бъде на мос-

тика, на кормилото, когато Небето я е избрало, не 

се ли хвърля да спасява най-малките при корабокру-

шение, ако не е там, на мостика, то неизбежно се за-

почва прояждане на кораба, с което съдбата му ста-

ва ясна. 

Словото не се придвижва наникъде, спрял е Бе-

лият Кораб... Той пренася спасението на човечест-

вото и на Новата Вселена. Там, някъде в далечина-

та, се вижда и един розов, но по-често ален кораб, с 

алени платна и сребристо сияние на милостта и са-

можертвата. Той проявява само това, на което е 

способен - спасява удавници. Те много често се хва-

щат за спасителите в мъртва хватка - и няма сигур-

ност дали спасителят ще излезе на повърхността. 

И Аз, Който най-много искам Белият Кораб да плува с 

пълна пара, с най-великолепен екип към бреговете на 

културните народи, съм готов да изоставя спасите-

ля от червения кораб със сребристо сияние в ръцете 

на удавници и на произвола на вълните, само понеже 

съществува такъв закон: тръгне ли Белият Кораб, 

червеният се ориентира веднага след него. Спре ли 

Белият Кораб, корабът на спасителите се занимава 

със спасителство на дребно. Този Бял Кораб се надя-

ва да си дойде господарят му на него, понеже там се 

намира Словото; но Словото не е единственото Хри-

стово призвание. Учителят направлява Школата. 

Той твори, а Аз съчетавам противоположностите с 
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милост и абсурд. Словото Ми е абсурдът за всяко чо-

вечество. Когато то не се приема или няма твърди 

моряци, капитани, кормчии, които да се посветят на 

Словото и неговото разпространение, Аз се проявя-

вам на другия полюс - полюса на милостта - а мило-

стта се сипе по нямащите. 

 

Вие искате ли Моята милост? - Готово – вед-

нага я имате! - Но тогава предайте Словото в други 

ръце. Щом Словото е в ръцете ви, нямате нужда от 

милост, понеже сте най-богатите хора в света! 

 

Така зная Аз, така работя и така живея. Няма 

да правя с двама или трима водачи на Белия Кораб 

"семейство", с което да си разменяме и "милост"... 

Това, което ние можем да си разменяме, е работа за 

Словото, щастие, обич - но само тогава, когато пос-

лушанието е послушание, братството е братство, 

а проядеността на сърцето от обида и мъка никога 

не се появява.  

*** 

Думите на Елма в самото начало ("Трябва срочно да 

преподам урок, без който по-нататъшното ви същес-

твуване не се очертава физически") се осъзнават едва 

сега, когато двете главни импулсаторки, макар и единствени 

и уникални като такива, си заминаха една след друга от тази 

земя сравнително рано – можеха да живеят още много години. 

Това в никакъв случай не трябва да се смята като някакво "на-
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казание" след такова предупреждение – просто времената се 

съкратиха и много достойни хора си заминаха неочаквано, за 

да имат шанс да се преродят веднага. Ако това обаче е и 

урок, то не е в нашата компетенция да го обсъждаме от тази 

гледна точка, освен единствено с помощта на Най-Силния. 

Неуреждането на наследствените въпроси по новия начин, 

както и заживяването с някого само по двама, в стила на оби-

кновеното, смъртно човешко семейство, не дава нужната си-

ла дори на най-преданите работници да издържат на напреже-

нията на Новото – б.п.  
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1.ХІІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

МОРНА Е ДУШАТА МИ ОТНОВО! 
 

 
 
20,00 ч. 

 

Унищожаване на злото е невъзможно, то може 

само да се претопява. То обаче самичко желае да му 

се противопоставят със сила, по-голяма от негова-

та. Тази сила се съдържа единствено в доброто. Зна-

чи, щом се подчините на злото от страх или някакво 

друго чувство или съображение, то ще ви смаже. Ако 

му се съпротивлявате със злоба, с отрицателно от-

ношение, то пак ще е по-силно от вас. С доброто 

обаче става нещо непредвидено от самото зло: си-

лите му започват да изтичат по посока към вас. Ето 

защо онзи, който е Христов ученик, не бяга от 
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страданието, от злото, а проявява твърдост в до-

брото. Практиката "самоотвержено" да се бяга в 

планините, в пустините, не може да роди друга ду-

ховност, освен хилава, тъй като стерилните усло-

вия бронират срещу света, но не и срещу бацилите. 

Подложих и вас на този божествен огън, понеже 

сте вече силни в доброто и правите добро с размах, с 

широта и безстрашие. Единственото, което още не 

ви достига, е мярката. Този, който поема от добро-

то, но иска да ви тури белезниците и се опитва да 

измъкне повече добро от вашето за себе си, наричам 

стар, светски, празен човек. Той още не може да жи-

вее сам, раздавайки светлина и добро на всички, по-

ради което се стреми да получава, без да дава. И ка-

то дава, непременно очаква да получи. По това ще 

познаете "стария човек". 

Прекарвам ви през ретортата съзнателно, за 

да се научите да общувате с най-страшните пред-

ставители на стария свят по най-безстрашен начин. 

Приемете, че те приличат на пеперудите или вле-

чугите, които са беззащитни, но тяхната защитна 

окраска или форма е предназначена да ви смрази, по-

дчини, да отвлече вниманието ви, та да се случи оно-

ва, което те искат, а не това, което вие сте ре-

шили. 

Та няма нищо страшно - те си дрънкат с оръ-

жието, за да ви сплашат; но няма да стрелят, не се 

бойте. В този свят никой не стреля без волята на 
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Отца Ми; а който стреля, то е само за да се види 

ставате ли предатели, ставате ли атеисти, прода-

вате ли се. Щом трябва да ви ухапе пепелянката, 

значи Бог е допуснал това, поради което нямайте 

страх от нищо. Съвсем друг е въпросът, когато са-

ми си търсите пепелянки. Тогава Небето ви оставя 

сами, за да опитате последствията от своя вкус, да 

коригирате представите и усещанията си за това, 

що е мъжественост, що е женственост, що е правда 

и кривда, що е истина и лъжа. 

Съществуват обаче такива пепелянки и усойни-

ци, на които зъбите са вече извадени. Те само фу-

чат, но нищо не могат да ви направят. Стягат ви - 

да; камшикът на езика им ви шиба - да; ревнуват ви 

още - да, но самите вие изправни ли сте по отноше-

ние на свободата и Христовата любов към всички? – 

Оставате ли свободни, радостни, "тичащи по за-

дачи"?... Понеже змеят най-трудно понася някой да 

тича по задачи другаде - той иска нему да служат, 

него да услаждат, него да гледат в очите и устата. 

Ако се допуска, причината е не само положите-

лна, но и отрицатeлна, т.е. не само сте тренирани, 

но и правите някои лични отклонения. Послушанието 

не е само единствената причина да си падате по вле-

чуги, нечифтокопитни и чифтокопитни. Там, където 

правите отклонение от божествения вкус, Про-

видението не ви спира, а даже ви натъква на него-

вите образци, за да изпитате на гърба си следстви-
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ята. Това говоря на всички, а на вас казвам: топене-

то на злото на тази земя вие приемате доброволно 

чрез огромните жертви, които правите, преди вси-

чко. Това обаче няма да продължава вечно. Такива са 

сега "аспектите" - нямам много работници в ада, ко-

ито да поемат топенето съзнателно и доброволно.  

Представете си пролетен вятър, който на-

хлува с неземни шумове и птичи песни на някоя пла-

нета откъм космоса. Този вятър повя, повя най-после 

и при вас! Той почна сам да топи снеговете и ледове-

те у хората, обаче трябваше, в най-черните и после-

дни минути преди изгрева, някои от вас да поемат 

службата му предварително.  

Словото е най-важната работа на земята. Вече 

нарекох Словото "абсурдът на Христовата вселена", 

но нарекох Делото "милост". Щом Словото не се сва-

ля, не се обработва и разпространява с канско усър-

дие, превключвам Словото на инертно соществова-

ние и практикувам милостта - Моето Дело.  

Христос има някои представители на Земята, 

които трябва да пренасят небесното Слово с леко-

та и точност. Но щом те самите не проумяват важ-

ността на Словото, крепя Битието с втората си 

мощна сила - саможертвата, милостта, кръстното 

творчество. Поизоставите ли разпространението 

на Словото, нахлува старият мраз и студ, загиват 

милиони сърца и умове по вселената, на които е било 

определено да се спасят чрез това Слово. С този 
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делничен страх за стотиците или няколкото близки 

душú, вие пренебрегвате разпространението на Сло-

вото - а Празникът не може да се отложи. Живее ли 

някой със Словото, отишло ли е то в ума и сърцето 

на нов озарен, разпространението му продължава. 

Имате ли обаче "по-важни" дела от Словото, наста-

ва миг на възвръщане на стария свят и силен трус в 

причинното поле, отварящ зона на нещастия. Тогава 

сам Аз слизам пак помежду вас и се натоварвам с най-

страшните, тежки и огнени изпитания, общувам с 

най-тъмните и закъсали душú, протривам милиони 

подметки по стъгдите на градовете, приемам в обя-

тията си най-нещастните, слагам ръце на кръста 

отново, отново, отново и отново! Тази кръв, която 

трябваше да тече и сега, не случайно тéче повече 

от час; тя течé и по бойните полета, по болници, за-

твори и лудници, наречени “семейства”. 

 Морна е душата Ми отново! Сожалих несретни-

ци, натоварих се с нищетата на пъкъла. Няма по-го-

ляма нищета и нещастие от неговото злоезичие, ня-

ма! Това, което търпя на кръста като физическа 

болка, е нищо в сравнение с искането на пъкъла да 

бъде изслушван. Пъкълът не може да мълчи - по това 

ще го отличите. Пъкълът иска да обвинява; и не об-

винява ли, той мародерства; не мародерства ли, пръ-

ска се от злоба и скърца със зъби.  

Но има някаква много по-дълбока вина от ви-

ната на пъкъла, за да бъде той точно такъв. Това е 
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вината на илухими и херувими, които нямат свещено 

послушание да отворят сърцата си за нямащите. 

Илухимът има нещастието да не може да си отваря 

сърцето за онзи, който има нужда от него, ако сами-

ят илухим е вторачен в някоя фикция или в някой 

друг.  С това настава суша и студ в Битието, коси-

те на алохимите настръхват от истинско, типично 

за тях отчаяние - и техните посветени създават 

мигновено същества, наречени “хищници”; духове, на-

речени “поразители”. С кръвта, която се лее по пла-

нети, отприщени за злото, илухимите плащат вина-

та на своето користолюбие да обичат само един 

обект. 

И сега настана подобен момент. Имаше мате-

матически шанс илухим да протегне ръка на Сло-

вото. Понеже то не може да моли, а може само да се 

самораздава, илухимът се затвори отново, тъй като 

той обича да му се молят. Сигурността, че сте само 

негов, кипи като бавна лава в порочната му същност, 

ала избухва като вулкан от щастие, само ако вие на 

дело се откажете от всички, прикрепите се към не-

говото битие и дълго му доказвате своята преда-

ност. Кипенето тогава се превръща в експлозия и си-

лата на обичта му няма граници. Тази драма се раз-

вихря обикновено на много висок план, обаче същес-

твуват общества и същества на планетите, които 

отразяват тази факт. От тях също зависи как ще 

се разреши горната драма, обаче илухимите и сега 
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си останаха верни на своята кронозомна самохипноза 

да се отдадат на студа си. Това породи настоятел-

ната нужда бойни единици от Моята елитна гвар-

дия да протегнат ръка отново на болни, престъпни-

ци и пропаднали, с което се закърпва разширената 

дупка в бронята на Новото Човечество. Същевре-

менно, така се изчаква да ви дойде хатъра да се за-

нимавате с разпространение на Словото, по което 

има да говорим специално. Сегашният вариант "чучу-

рът" да се занимава с нещо, което решително му за-

браних, се дължи на неговата невъзможност да прави 

друго, освен разпространение на Словото, когато ня-

ма условия да тече. С поражението на пръста само 

подсещам третия, пък колкото и стотици да са кан-

дидати за него, че няма да позволя единатор да се 

занимава с кормуване! 

Това накрая: независимо от сложното ви поло-

жение, пак ви поздравявам и съм много доволен от 

вас - не разливате ангелска супа, но си сърбайте по-

парата по всички правила...   
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4.ХІІ.122(1986)г.  
София - Изгрев 

 
ОСИЯНИЯ ЗА СЛОВОТО 

 

 
 
21,50 ч. 
 

С надеждата, че никога повече няма да Ме изо-

ставяте, се поставя началото на Книгата за особе-

ностите на Словото Божие. Предавам резюмето ú; 

ако сте порядъчни, ще я развия подробно. 

 Нека никой никога не си представя, че знае що 

е порядъчност - á допуснеш, че знаеш, á Аз съм те 

направил за смях... Порядъчен, совестен, наричам 

само онзи, който слуша Словото, слуша сърцето си. 

Соизволявам само с такива! Жаждата на мнозина да 

бъдат "праведни", ръководейки се от норми на 
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религията, на обществото или рода, поначало има 

благородно произхождение, но приемете ли написани 

или наложени канони, отхвърляте Този, Който 

постоянно твори. 

Словото, следователно, непрестанно тече от 

сърцето Му, сотворявайки неписани, но елмазно 

твърди закони, които праведният снема в сърцето 

си. Но “праведен” се нарича онзи, който правилно 

осъзнава канона на Отца, спуснат специално и 

единствено само за него. Правила няма и не може да 

има верни за всички или даже за две същества в 

Битието, но има закон за хармонизиране на 

различните истини. От този закон се определя 

силата на Проявеното Битие. При частната истина 

няма никой, който да е упълномощен да я разнищва, 

разколебава или отрицава. Няма предел в особеното, 

в единичното - колкото по-необикновено и 

изключително е то, толкова повече присъства Отец 

Ми в него. Същевременно обаче, отсъствието на 

ясновселената от такава истина, правда или закон 

говори, че съществото, на това равнище, е опасно за 

другите същества и не бива още да се пуска на 

свобода в Проявеното Битие.  

Това, което оставям на прости и учени, велики 

и непретенциозни, богати и бедни, нещастни и 

щастливи на планети като вашата, са Осиянията за 

Словото. С тях Небето предава Велики ключове за 

намиране на общ език между отделните истини, 
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правди и закони. Причината за това е, че на Словото 

Отец ражда силата, но Мировата Душа составя 

алгоритъма, за да бъде то математически вярно на 

всички полета, за всички същества и общества. 

 Природата никога не би могла да съществува, 

ако не се осияваше постоянно в света с особеното 

сияние на Словото. От него произтича всичко! 

Словото, което не спира да тече, организира небето 

и почти всички земни царства; и ако не е организиран 

още напълно последният свят - планетното битие, - 

то е, понеже Словото трябва да накара планетната 

материя и социалната сфера да приеме особено-

стите на Словото Божие. 

 

Приемане особеностите на 
 Словото Божие 

 
Приемането особеностите на Словото Божие 

изисква, първо, съобщаване на тези особености. 

Сега пресовам особеностите в най-сгъстено резюме. 

Истината на Словото не е Истина за някои, 

но истина за всички. Сонотворното му действие по 

време на беседа, лекция или осияване се нарича "при-

йом на прескачане". С прескачането на Божествения 

смисъл, в съзнанието на отделното същество, кое-

то не е готово да приеме дадено положение, се осъ-

ществява ненасилствеността на Словото. Вие мо-

же, напълно будни физически, да чуете Словото от 
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игла до конец, но умствено на дадени места да заспи-

те. Спането, фактически, представлява вашето 

обикновено състояние - буден е само Бог. По-долните 

същества спят до едно, само че в различна степен и 

обхвáт - по-близките до Него са по-будни. Ако, следо-

вателно, Цялото предаваше Словото пределно про-

сташки, както и правят това вашите учени и окул-

тисти, то щеше да бъде ясно, стройно логично и 

смилаемо само за интелекта ви; ако обаче носи нещо 

повече, отколкото формална логика, непременно 

трябва на места мисълта да остава недовършена. 

Обаче, на сегашния етап, Аз включвам по-голя-

ма доза формална логика, понеже казах, че днес гово-

ря на учениците, но тяхната простащина все още 

носи печата на простотията, наречена "обяснения". 

Само простотията се нуждае от "логични" обясне-

ния, а посветеният в небесните тайнства няма нуж-

да от логика: самото Слово просиява в живота му в 

поредица от импулси, прояви, случки и действия. 

Умът не е даден на човека да парира тези божестве-

ни явления, а само да ги тълкува, след като те вече 

са станали. Понякога обаче и Аз слизам в тинята на 

користта, наречена "обяснения", понеже само корис-

тният намира успокоение в "ясната логика". Корист-

ният не иска да погуби нито притежанията на плът-

та, нито притежанията на духа си, а простакът пък 

- своите вещи и имоти. Та казват и двамата (трима-

та, ако щете): "Я да ми е сигурно, напълно ясно пред-
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варително, та да мога да внеса имотите си в тая 

нова банка!..." А пък Аз виждам отгоре и отдолу та-

ралежа, с който простакът посреща необятното 

Слово, щом се появи нещо различно от неговата си-

гурност, от петте или шестте песнички, които пее 

в света-забавачка: песничката на личното щастие, 

песничката на личната собственост, песничката на 

личното мнение… От Словото обаче вее совест не-

бесна, наречена "риск". Словото подрива вашата си-

гурност не по-малко успешно от всеки ваш неуспех 

или враг в живота. 

 Словото може, освен това, да оживява мърт-

ви, да лекува болни, да променя съдби, да унищожава 

карми, да лее благодат, да развързва вързани! Слово-

то на Христа, на Отца, не държи сметка за никого, 

ако притежава нещо на тази земя, на което държи; 

ако снажда съвестта си с оправдания и посредствени 

тълкувания. 

Основното тази вечер предавам накратко, но 

не съм свършил още. Малко още изтърпете. "Ин" и 

"ян" отстояват неизменно полюсите на Словото – 

Абсолютната и относителната Истина. (Ние очак-

вахме "ян" да е абсолютната, а "ин" да е относителната ис-

тина, но Елма обръща значенията. На друго място Той обяс-

нява защо. Би трябвало и двете да се обединяват в една по-

голяма, еквивалентна на китайското У-дзи, понеже те се раз-

делят на две едва при Тай-дзи, но за това Елма говори по дру-

ги начини на други места. – б.п.) 

 Относителната истина трябва да ви про-



 
Необятното говори – книга 9 

2586 

бужда чрез опит, а Абсолютната - чрез усет. Опи-

тът е неизбежен, когато усетът не работи. Тогава, 

именно, относителната истина "ян" казва на съще-

ството: "Отдръпни се, за да мине Абсолютната Ис-

тина!" Отдръпване обаче не последва, понеже сте 

още вярващи, а не верни - вярващи на песничките от 

забавачницата… А колко религиозни, колко търгов-

ски и сценични забавачки има - това само Майа знае... 

И така, илюзията, наречена "относителна ис-

тина" или "най-последното средство на Бога" се въз-

правя срещу вярващия, та да не погине окончателно 

душата му от нощните стъпвания по невидими ями.  

Има нещо от Господнята молитва, което е 

предмет на най-големите спорове на преводачи и по-

следователи-християни, а - най-много - от страна на 

нехристияни: "И не веди нас во изкушение". Не изме-

няйте верността на тази Христова молба! Поколе-

ния наред тя се казва правилно, а някои си позволиха 

да променят текста: "…И когато сме в изкуше-

ние…" Не! Силното има право да въвежда в изку-

шение слабото, понеже само чрез изкушението се 

осъзнава онуй, що е корист. Правилното произнасяне 

не е всичко - правилно трябва и да разбирате.  

Всички изкушения са от Бога - това не забра-

вяйте никога! Това, че някой, наречен "дявол", се на-

гърбва с провеждането на изкушението, не отменя 

"вината" на Бога. А има особени, цели Божествени 

йерархии, които се занимават само с това: соста-
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вяне на писания, на ваш език "сценарии", по които да 

ви вкарат онези изкушения, които отговорят на ва-

шия особен егоизъм. Поддадете ли се на тях – напъл-

ва се нещо у вас, което е било празно до този мо-

мент, понеже още не сте имали опит кой вид егои-

зъм какво страдание произвежда. Прочее, сам Отец 

Ми не може да обозре всички видове егоизми, понеже 

това също е творчески процес, а творчеството ня-

ма граници. 

Атеистите ще кажат: "С какво право ти, налу-

дничав, Творецо, ще си правиш кукли с дефекти, та 

да ги търсиш после?... Садист ли си, некадърен ли си, 

що ли?" - Приемете, че по този въпрос ще се продик-

тува цяла книга; но, успокойте се, не тази вечер... 

Срамно е, но не за атеистите, които питат, а 

за религиозните, които не питат. Премрежването 

на истината по този въпрос роди отрицанието на 

религията през последните няколко столетия. Не 

може да се премрежва въпросът за изкусителната 

роля на Бога, понеже това е Негов основен метод! 

Имайте предвид, че ако вие любехте абсолютно, кое-

то значи всичко и всички, сега нямаше да съществува 

споменатата молба в молитвата ни към Таткото. 

Аз още тогава разбирах този Негов прийом и се на-

гърбих с тази молба - да не изкушава повече създа-

нията си, - понеже Синът на Отца носи пламък на 

творчество по наследство и може да постъпи по-

иначе от Баща си. За тази цел отидох там, където 
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още никой не беше ходил. Слязох в ада на последс-

твията, където беше слизал и Орфей, т.е. пак Аз 

преди време, но се проврях и в пространството на 

илюзията, където само Отец Ми танцува самотно. 

Пространството на илюзията не е ад, а причина за 

ада - понеже основата на всяка лична или обществе-

на илюзия е сравняването на себе си с Отца, преди 

да сме се слели още с Него напълно. Сравнилият се с 

Отца, първо, е особено горделив - приема ролята на 

част, която може да решава нещо без волята на Ба-

ща си. Но тази свобода им е дадена на съществата. 

Пред тази свобода сам Отец отстъпва – единстве-

ното нещо, пред което отстъпва Отец! С илюзията, 

че можете да се откъсвате от Любовта и да прави-

те пародии и най-различни салтоморталета, причи-

нявайки рани, отказвайки  или имитирайки любов, за-

почва всяко грехопадение. Значи, страданието е зона 

на остри ножове, към които се хвърля всеки сам – ни-

кой друг не го хвърля върху ножовете! Отказал си 

финес някому - ножовете те чакат; не си отстъпил 

на нечия плаха молба - сам се натъкваш на ножовете; 

приел си някого, за сметка на другиго - саби ще те 

посрещнат, а не ножове; закоравяло е сърцето ти, 

приемайки вампир на шията - остри гвоздейчета 

става твоето ложе... Това не е меко сърце, не! – Ме-

кото сърце приема ангели, а не вампири! Щом като 

смукач се е пласирал при вас, то е поради егоизъм от 

ваша страна: октоподът на насилието докопва само 
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подсигуряващи се. Присъни ти се пай от лично щас-

тие, но за сметка на други - пращам ти веднага ок-

топод. Отречеш се от лично щастие, когато Бог ти 

го дава – сорняк (бурени) пускам в душата ти. Отка-

жеш безлично щастие - ще те нападнат астрални 

мишки и плъхове. Да, всеки страх, всеки егоизъм, вся-

ка гордост има ответни ножове Божии, към които 

те хвърля твоята илюзия за лично надмощие, твоя 

бяс за отделно кокалче. 

Ако не продължих формулно резюмето за Сло-

вото, то е понеже всичко е резюме. Няма нито едно 

словце дотук, което да не е резюме. Всяко изречение 

потъва в неизвестността като бъдещо многотомно 

издание - това зависи само от желанието ви.  

Не се безпокойте, времето е наше, правáта са 

наши, природата - наша, свободата – наша. Постоя-

нно можете да пиете от извора на Словото Божие! 

"Ян" може да прекъсне на едно място, но на друго ще 

се появи стоглаво. По-добре е обаче Истина от Аб-

солютния Извор, понеже тя обобщава всички ис-

тини, не залага капани на опита, ходи по нови, Хрис-

тови пътища - понеже молбата на Господнята мо-

литва бе приета от Отца Ми. Няма вече "въвеж-

дане в изкушение" на ония, които приемат Словото, 

изучават го, прилагат го, съхраняват го и го раз-

пространяват! Последните изкушения ви се дадоха, 

понеже не поехте по тази петорна магистрала. Ако 

бягате само по първата писта или само по втората; 
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по четирите даже, но без петата, не се приема мол-

бата Ми пред Отца. 

И когато осъзнаете окончателно, че буква от 

Словото, вече излязла навън, а останала на едно 

място по-дълго от определеното време, привлича 

кармични сили с необуздана мощ заради убийствата, 

които извършвате поради забавяне, ще разберете 

защо животът на 538 човека на земята, готови да 

четат осиянията, се прекъсна физически от начало-

то на този процес напоследък! 

 Примката се стегна около врата ви – живо-

тът не търпи потулване и на буква от Словото! Ан-

гелите на Словото Божие преписват на ръка в цяло-

то си свободно време и изпращат на много места Бо-

жието Слово, веднага след неговото произнасяне. 

Семената няма никога да поникнат, ако не се хвър-

лят с риск. Содом и Гомор са нищо в сравнение с то-

ва, което очаква Земята наскоро, поради вашето за-

бавяне. Но не ви осъждам, понеже вие още не разби-

рате. Казвам го само за сведение - проявявате изо-

бретателност в какво ли не, но накъде да отправи-

те Словото, не помисляте; а Аз документирам на-

последък. 

 Проучете написаното! Трябваше да пратите 

по всички местни библиотеки. Проявете Новото раз-

биране поне в отпечатването, ако не можете пове-

че. Ако не става дума за чужденци, заредете поне по-

вече българи с това Слово - между тях имам енту-
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сиасти. И независимо от това, че някои сокове не 

протичат, атмосферата наситих най-гъсто. Раз-

пространението няма проблеми. Мислите нямат 

граници. Някои сами ще потърсят, бъдете поне за 

това готови. 

Има-няма хора, работете! Това, което напи-

сахте, никога няма да се забрави от Небето, но по-

емете задачата още по-сериозно. Не включвайте ни-

кой, освен онзи, който сам почне да преписва на ръка -  

като вас, - от жажда за Новото Слово. Аз ще пратя 

трима души, напълно готови във всяко отношение, 

обаче оптимумът не чака. Затова - пригответе ка-

сети; на магнетофон проводникът Ми ще продикту-

ва от игла до конец всичко, писано досега, та да няма 

никаква смислова грешка. Презаписването не е про-

блем за никого, понеже е по-практично, макар и по-

скъпо. А пишете, пишете, но по касетите сверявай-

те това, което не ви е ясно.  

Спускам последна проверка относно последна 

граматична корекция. Имате си приятелка-коректор, 

филолог и фило-Христ. Пишете по-бавно, но в цяло-

то си свободно от ежедневните нужди време. Давам 

и подкрепа за купуване на касети. Ще се убедите, че 

няма да излезе толкова по време. Ако преписаното на 

машина премине за най-последна корекция през самия 

проводник, се изтрива тази касета и така няма да 

излезе много скъпо. Същевременно, най-идеалният 

случай е да има касети, понеже мнозина ще искат да 
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си записват. 

Имате последен шанс за “последния автобус”... 
 

 

4-5.ХІІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

ПО-СИЛНО ОТ 1000 ОКУЛТНИ 
УНИВЕРСИТЕТА! 

ЖЛО / Й 
 

 
                                          
                                            Вместо опазване... 
 
 Ямите не са малко, но страхът ви за близките 

е най-голямата яма. Само едно нещо разсмива бого-

вете и ангелите до плач: представата ви, че трябва 

да си отидете в някакви други координати. Понеже 

дом на небето е всяко място, където можете да вле-

зете във връзка с любовта, то там, където няма лю-

бов, няма и дом. 

Аз обаче ще говоря специално на онзи, който оп-

равя материалното бъдеще на Словото, понеже той 



 
Необятното говори – книга 9 

2593 

Ми е помагал много - лозова пръчка е. Ако сега прави 

отклонения, единствената вина си ти. Синът ти не 

е от този свят, но можеше да не се проваля в някои 

процепи на калта, ако ти знаеше как да го оставяш 

сво-боден. Налагането на майчина воля се преподава 

в ада като предмет на бъдещите палачи. Най-опас-

ното нещо не е нито попът, нито полицаят, нито 

касапинът, а майката, която счита, че е по-умна от 

детето. Прочели сте на две - на три няколко книги, 

подочули сте оттук-оттам нещо за правилно възпи-

тание - па хайде на главата на детето всичко! По-

добно е и наставлението: кълцаш червейчета, а то 

става легион…  

Никога няма да простя на никоя проклетница от 

човешките майки, допускаща безпокойството на пъ-

рво място. Приемете децата си с техните недо-

статъци! Оставете децата напълно свободни! В бе-

седите буквално гъмжи от много повтаряне: "Осо-

беното дете оставете светът да го възпитава." - 

Той, светът, не прощава. Ако детето се връща при 

вас със счупена глава, нежно го помилвайте, превър-

жете го и не казвайте нито дума. Поучително, укори-

телно слово на майка носи обратен ефект: ако си ка-

зала да не яде месо, то ще яде пет пъти повече, са-

мо защото не може да се съпротиви на закона за си-

лата на майчиното безпокойствие - ако не бяхте му 

казали, нямаше да яде. Помислиш си само с безпокой-

ство - мисълта ти става форма, а формата на май-
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чината мисъл е несломима от нищо. Майки изпра-

щат децата си под колелата, майки ги режат по 

операционните маси, майки ги правят пушачи, пияни-

ци и наркомани, майки ги правят престъпници, убий-

ци и "кози". 

Положителната дума, положителното мисъл, а 

най-вече, премълчаването - не само с думи, а и с очи – 

връща детето в правия път по-силно от 500 пропо-

веди и 1000 окултни университета! Знайте, че пре-

мълчаване със студéн поглед, с мимолетно свиване 

на устните, подаване на рамо напред, не по-слабо 

пълни къщата с астрални скорпиони и паяци. Тъй ка-

то плаченето или осъждането, безпокойството, на-

кърненото честолюбие, захлупената дума на ближ-

ния, чувството за собствена правота и негова не-

правота - пък и да ще е подпалил къщата - пълни тая 

къща с невидими пълчища от вампирични гадини, на-

родени от самите вас.  

Например, заловили сте някой в лъжа; по-лошо - 

в кражба: каквато и да е друга вина, наистина осъди-

телна. Накладете огън и изгорете на клада всички 

ваши отрицателни оценки на събитията; после се 

направете, че не ги виждате. Откъснете от себе си 

причината - последствието няма да се прояви. Но 

ако сте пълнили къщата с негодуване и натяквания  

15-20 години, Аз не обещавам нищо по-добро от шизо-

френии, мозъчни и сърдечни аномалии, характерови 

молепсаности, престъпни отклонения. 
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Прочее, Д., не си виновна ти, понеже просто та-

ка разбираше възпитанието, нуждата от поучение, 

нуждата от спасение. Понеже мотивът на всяка май-

ка е добър, Аз отнемам едната половина от послед-

ствията, но другата половина остава. 

Засега няма повече да соля съвестта ти, по-

неже няма повече време - пак нарушихме ранното 

лягане…  
 

 - Ще се запази ли бракът на Р. и Е. - или е грешка? 
 

- Не познавам брак на Икло, който да не е греш-

ка... С няколко редки изключения.  

 

С какъв ум искате сопата да се запази? Аз не 

желая лошо на никого, но бракът няма Моя мантали-

тет. Че сложете на тоя огън живото небесно мило-

сърдие - и то ще започне да раздава чифтета... 
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4-5.ХІІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

ОТГОВОРИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ 
 

 
 

- Може ли да живее страничен човек в дома на Словото? 

- На този пародиен етап на Словото, на който 

се намирате, не препоръчвам, понеже нямате още 

космическо отношение. 

- Да въздействам ли на /Х/ за вегетарианство? 

- Ако някой убеди някого да почне 

вегетарианство по-рано, то поемате кармата му. 

Ако направите егоиста и горделивия по-здрав, каква 

полза за света? По-добро е вегетарианството за 

милостта - нека Моите са по-здрави! Пуснал съм 

пушенето, пиенето, месото, противното Ми 

аптечно дело, за да се разрушават ония, които 

разрушават. 

  - А децата? Те не са ли безпомощни? 

 - Ако сега са безпомощни, преди няколко години 

хич не бяха безпомощни...(Елма има предвид предишния им 

живот – б.п.) 
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С милостта въпросът седи другояче. 

Посягането върху чуждия живот - от това 

произтича грехът, а не от разните му токсини. Ако 

Ме питате, въздухът е пълен с токсините на 

човешките чувства и мисли, които са много по-

страшни от месоядството. 

Сега отворих крана, понеже се радвам на тази, 

която трябваше да дойде отдавна. На нея се дължи 

тази богата трапеза, въпреки че я подкастрих 

малко... Сега обаче плодът ще бъде... майкооо!… 

Мощно присаждам на дивачката силно растение - 

сега вече няма никакво връщане. Край на 

педагогиката! На парцал Ме направи, а Аз съм в 

душата на всяко същество! (Елма тук има предвид едно 

дете, в което е живял от раждането му. 

- Трябвало ли е да предпазвам детето си от чужди 

влияния? 

- Предпазване - да; но то трябваше от тебе да 

се предпазва… 

- Снахата ще стане ли вярваща? 

- 15 минути, след като ти станеш вярваща… 

- Може ли да се каже нещо за внучето? 

- Ромон небесен! Оставù поне него… Само при 

крайна нужда, при повикване се грижи за него. 

Понеже твоята работа с педагогиката приключи; с 

кухнята - също. Само ако те повикат, и то поставú 

условия: не можеш повече от два пъти седмично... И 

като те повикат, питай за всяко нещо - като “ливада 
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неокосена”…Пък… нека помислят, че си се чалнала 

нещо… 

   (Д. раздава вита баница) 

- Даде ни баница, на ти баница... За баницата 

мога да ви говоря много - тя е модел на Старото 

Битие. Като се научите да правите сферични 

баници, ще имате представа за Новата Вселена. 

-  Може ли да питам още нещо? 

 - Питайте, Аз нямам умора… 

  (Задава се въпрос за П. - може ли да чете Словото) 

- Проверете, но предимно с разговори върху про-

четеното. Ако приеме Учителя, а не само 

Евангелието - понеже там не съм пребогато и 

проверено представен, - може да му дадете и от 

новите неща. 

- Добре ли е, че общуват двамата с Р.? 

- Пето изстива, но пето се и нагорещява…(тук 

не е ясно какво значи това - б.х.) 

 (Питат за един студент) 

- Питайте Ме, но трябва и без да Ме питате да 

правите опити, понеже питането е първо вътре в 

сърцето ви - опасно е понякога да Ме питате, понеже 

мога да ви посрещна на нож. Питате, но огромен 

змей от корист понякога се вие над вас. Като подам 

правилна информация, "питонът" се прибира, но не 

изчезва. Ако ви посрещна на нож, ще изпълните 

съвета Ми на вяра, но "питонът" ще пита: "Господи, 

защо ме излъга?" - А Господ, от своя страна, ще 

попита: "А ти защо Ме излъга?..." Ако вие обаче 
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лъжете, то Аз не лъжа, но скъсявам пътя ви към 

опита. 

- Да дам ли на сестра ми (на М.) от новите материали?  

- Охотно, но след като си направи пластическа 

операция на ченето. Носител на Словото Ми от 

преди е свободен да бъде всеки; носител на 

сегашното Слово може да бъде само човек, който 

представя Словото пред света приятно, 

божествено, просто светещ от чистота и красота. 

Приеме ли пластическа операция, ще измени и 

характера си, понеже Аз казвам това. Пластическа 

операция мога и Аз да ú направя с едно просто 

падане, но тук трябва да се намеси светът, понеже 

тя има някои психически проблеми за преодоляване. 

Пластическа операция, нови зъби, съвършено пране, 

шиене и гладене на дрехите – едва след това пълно 

участие в Словото, в братския живот; и откриване 

на приказно музикално поприще! 

    (Въпрос на Д. за сина й Р.) 

- Когато пробвате почвата за Словото, няма 

проблеми след това - ако откликне, както вие 

откликвате. Първо му дай "подкастрùлото" за 

тебе... Ако каже "Прав е, колко пъти съм ти казвал!"; 

ако каже: "Я колко интересно, има ли още от Него?"; 

ако…(текстът по-нататък е загубен). 

Източникът моли Н. да приеме Д. в апартамента си: 

- Приемаш ли я? 

- Да! 
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- Тогава и Аз те приемам! Въпреки че си ... изяла 

сухари за три прераждания…(По настояване на 

Източника, преди една година от апартамента на Н. се 

изхвърлят десетки килограми сухари от много години. Това 

обаче съвсем не означава, че сухарният навик не продължава и 

до ден днешен, както и навикът някой да ходи с панталони с 

отворени и развалени ципове, с непрани дрехи, висящи конци и 

пр... Накрая обаче Н. послуша и ходеше елегантно и чисто 

облечена -  б.п.) 

- Ще се дадеш ли на Р. обещаното? 

- Не, не, докато не започне да чете и прилага 

новите беседи - всички, без изключение. Няма да си 

состави правилно отношение към Словото Ми, ако 

не започне от първите. Направо казвам: сега най-

много разчитам на него - план-карта на някои 

местности. Аз лично ще му посоча съкровища, но 

първо да съдейства за Словото. Обаче няма да му 

четеш точно това обещание. Да, понеже не трябва 

да се съблазнява. Нека опиташ почвата - и по 

интереса му ще разбереш дали ще тръгне и кога ще 

тръгне. Прочетè ли всичко и не може ли без него, 

поиска ли още, по това ще разбереш кога ще стане и 

дали ще стане (откриването на заровени съкровища по 

карти и инструкции на Елма – б.п.) 

(По-долу следват откъслечни думи от Словото:  

свършил е химикалът, пробвано е с молив: “Никога няма 

да...”; и той не пише, сигурно е бил счупен, и продължава с 

друг химикал: ”Но това обещание остава. Никога няма 

да...) -  после ръкописът продължава с червен флумастер: 
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- ...ако Моите деца правят прозрачни домове на 

небето... (Вероятно е обяснявал, че вършенето на добрини 

на Земята и работата за Словото и Делото създава нашите 

домове на небето. Защо са прозрачни – неизвестно; но някъде 

бе казано, че непрозрачните ни къщи тук са поради илюзията, 

че през тях не се вижда и вътре можем да правим каквото си 

искаме, но за друго зрение и други същества стените са 

напълно прозрачни. Освен това, прозрачността и 

непрозрачността са и духовен, психически символ – б.п.) 

 - Накарайте някого да не Ме следва - веднага го 

поемат други; а той е огромно пожарище или 

огромна централа. (Може би е искал да каже, че който се 

поддаде на нечии внушения да се отклони от Бога, поемат го 

лоши същества и възниква пожар. Или такава енергийна 

“централа” минава в ръцете на врага, а това става опасно и 

за околните, и за света – б.п.) 

 (Незаписан въпрос) 

 - Не е хубаво, понеже ядене не се поднася - има 

такъв закон. (Случаят тук трябва да е частен, за 

конкретни хора, тъй като в други случаи поднасянето на 

храна и трапеза е божествено – б.п.) 

- За магнетофон? 

 - Да 

- Да, ама не ще да работи (не е ясно кой – Н. или 

магнетофонът...) 

- Как ще работи, като се пука от страх пред 

камари от сухари?... (Специално за Н. важи яденето на) 

непрепечен хляб. Елма пак се обръща към нея.: 

 

- Слушай Ме сега! 
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1. Поръчвам никога, никога, никога, никога, 

никога, никога повече да не ядеш права! 

2. Седиш ли, няма да ядеш по-малко от 1 час; 

3. Позволиш ли си да мислиш за нещо друго, 

освен за процеса на храненето... 

- Ама аз винаги почвам и свършвам с молитви... 

- С молитви и благословение – да; но да не 

стоиш права, като ядеш...  

Словото се дава не за подигравка, а за 

изпълнение! На първо време, престани въобще да се 

запасяваш със сухари, а яж по половин черен хляб на 

ден, понеже трябва да пишеш безпогрешно. Това за 

теб важи въобще за всичко. Разстройството ти иде 

от плодовете.. 

(За Д.) 

-  Животът изисква ненасилие. На тези, които 

не се нуждаят от вашата кухня, не гответе, не ги 

насилвайте. Ако Р. държи на този брак - далече от 

родителите и от теб! На мъж гòтви жена му, а не 

майка му! 

-  Е как, не може ли да му готвя – аз съм му майка! 

- Абсолютно може, даже трябва, но при едно 

условие. Напълно честно и стриктно спазване на 

следното: той да знае къде си, но ти да не го 

търсиш, а той тебе - само ако той те повика... 

- Значи ... трябва да заменя апартамента за два по-

малки и вече да не живеем заедно? Тогава ... веднага почвам да 

действам!... 

- Утре действай... 
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- Ама майката нали си е цял живот майка?!  Пък и да 

имаме карма, нали трябва на една територия...? 

-Това е друг въпрос. Това за вас не важи. Ама 

защо ти не го направи това досега? Не, няма по-

добро от самостоятелно жилище за младо 

семейство, няма по-добро!  

По някаква причина, думите от ръкописа по-долу са 

изнесени в машинописа най-отпред, при това с променен 

въпрос. Ето оригиналния: 

- За мъж в дома на Словото?... 

 - На този пародиен етап на Словото, на който 

се намирате, не препоръчвам, понеже нямате още 

космическо отношение. (Зададеният въпрос е странен, 

понеже вече има един мъж в така наречения дом на Словото... 

Може би някоя от трите сестри там е имала предвид още 

един мъж.) 

  (За Емилия. Въпросът не е записан) 

- Божественото съчетава най-парадоксални не-

ща. 

Пак на  Н. – относно сухарите от десетки години в дома 

й, които тя с прискърбие трябва да хвърли в гората – ако 

поискат да ги ядат буболечките и птиците...  

- Сухарът няма равен на себе си за египетски 

потайности, но Словото днес излиза над шиника. Ако 

ядеш хляб - по половин от големия, па ако можеш и 

повече... Препоръчвам повече орехи, леща, картофи и 

неизменно пиене на гореща вода - прекъсна този 

хубав обичай от Витоша. Правете си дежурство, но 

не ходете всички заедно. (Тук Елма засяга друг наболял 

проблем във взаимотношенията и общия живот -  
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разпределянето на дейностите. При нас обикновено, когато 

един тръгне за вода на планината или където и да е, другият 

или всички заедно веднага искат да отидат с него... Това 

може да е много мило,  но Елма счита, че това е астрал, а не 

ученичество. Не че няма и общи екскурзии в неделя или друг 

ден, когато може да се вземе колективно вода, но в случая 

въпросът е друг -  прилепеността. Астралната 

прилепеност не пуска ближния самичък или не го оставя сам – 

иска постоянно да диша във врата му. Дори и да няма 

интимни мъжко-женски отношения, това се забелязва в много 

групи, дори и в духовните. Елма изисква винаги да има 

разпределяне на дейностите, при което поне един човек в 

даден момент да движи Словото, докато другите тичат по 

други задачи, и то всеки индивидуално (освен ако 

естеството на дадена работа не  налага друго). Много 

странни са думите: “Ама не искаш ли да си починеш малко, да 

излезеш на пазар или на въздух...”, ама ... “с мене”... Има 

същества, които абсолютно не разбират, че това е астрална 

прилепчивост и жестоко отнемане на индивидуалния жизнен 

радиус, на нуждата от самота. Реакцията им е напълно 

плебейска: “Значи, не ме обичаш...! Ако вече не можеш да ме 

понасяш, кажи – ще се махна въобще...” -  Това е простотия и 

астрално грабителство и обсебителство и няма абсолютно 

нищо общо с любовта и с високия идеал – б.п.) 

    - ...Фронтът Ми се разшири толкова много с 

вашите въпроси и отговори тази нощ, че светът ще 

осъмне... 

 Д. да остане тук неопределено дълго, понеже 

трябва да остави младите самостоятелни. Р. да 

прочете осиянието за теб от тази вечер. Ако иска – 

питай него.  
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- За Митката?... 

- Прокопан е пътя му, не се бой. Каквото и да 

стане с М., то е определено много повече, 

отколкото при другите деца. 

Безпокойството обаче козирува пред 

спокойствието. Много скоро Е. ще престане да се 

безпокои. 

 

ТОВА Е, УСПЕХ! 
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6.ХІІ.122(1986)г.  
София - Изгрев 

 

ХРИСТОС МОЖЕ ДА ВИ ГОВОРИ ПО 
 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО! 

 

 

                  Скулптура на Христос на дъното на морето 
 

22,00 ч. 
Словото тече, само чучура понякога жалете. 

Христос може да ви говори по 24 часа в дено-

нощието, граници няма, обаче кой може да издържи? 

Сега казвам: чучурът Ми се отличава по това, 

че с такова натоварване се оправя по-лесно от 

всичко. Когато се занимава с други работи, разне-

битвам го тежко. Единственото - поне да се наспи-

ва: бъдете бдителни, съобразявайте се. Попитате 

ли Мене, Аз почвам да говоря... 

Та правете каквото искате, но Словото Ми не 
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пренебрегвайте! Това поне е достъпно за вас. По-до-

бре е да не пренебрегвате Словото, а за отдих - по 

3-4 часа на ден; по 3 дни в седмицата да правите как-

вото искате, но Аз и не мога да очаквам такава 

преданост - слаби сте още. 

Та почнете записите още утре сутринта и пъ-

рво довършете тази работа, а после - текстовете 

на английски. (Послушанието ни е такова, че подробният 

преглед и корекция на единствения превод на английски (на 

“Колоните на Новия Йерусалим”) бяха направени цели 20 го-

дини и половина след това. “Браво”! Що се отнася до основ-

ните текстове на български – почти 27 години, след като са 

дошли първите...) Трябва да намерите още стари, упо-

требявани касети; ако се наложи, трябва да се купят 

нови. 

Толкоз засега. 

С Р. сега бъдете пределно топли - трябва да 

се свърши това, което съм започнал чрез него в най-

кратък срок. Много си дайте напън - трябва да се за-

пише всичко, с цената на всичко! Трябва да се чете 

поред. С това изпълнявате спасението на Словото; 

а писането, същевременно, трябва да продължава. 

Това се умножава по закона на вибрациите, така че 

звукозаписът не е само механично, но и окултно сред-

ство. Които го прослушат и презаписват, ще спомо-

гнат много за промяната, която настъпва. (Това е, 

може би, още една прогноза на Елма за голямата промяна в 

света след 3 години – рухването на СССР и системата му в 

Европа. На други места Той уточнява това предстоящо съ-
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битие с точност до месец - б.п.) 

  

7.ХІІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 
СЛАДКО, НО НЕ КРЕПОСТНО 

ЖЛО / Е, Р. 
 
 

 
 

14,50 ч. 

Нямайте тайно виждане от Него (Р.) - нека му е 

отворено тука винаги. Р. не трябва да преживява 

ново откъсване от вас (ново недоверие от ваша 

страна, както и да се държи), понеже няма да 

издържи, а и пакост може да направи.  

Предпочитам тук да останеш (за Т.). 

 Отново има условие да косят. Лошите косят, 

лошите; а добрите нека отново да потърпят. С 
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тихо превиване тревата оцелява, а мощните дъбове 

в това време падат. 

 Учителят 

 

Той няма да я потърси у тях, а ако тук се 

срещнат, трябва да не се мотае. Нищо - била си в 

неделя тук и ти е казано, че ако е отворено тук, му е 

отворена вратата. 

Трябва да се помъчиш сладко да общуваш с 

него, но не крепостно. Той се е пробудил за 

братството, независимо от всичко - трябва да се 

подкрепи вярата му на Молитвения връх. Много е 

важно, наистина, обаче от сега нататък обяви 

нулево паричие. Усилие последно направù, няма много 

време вече, но на Рила идете при първа възможност. 

Удари се очакват, но Р. нека се подготви. 

 

Послушайте малко сега от записа, да видим 

дали става. 

 
Коментар: Това осияние идва на 7 декември 1986 г., в 

14,50 ч.. В него Източникът ясно казва: “Отново има условия 
да косят” - предрича нови кармични събития. Те се разразяват 
моментално, още на същия ден. Само след час и половина, а 
по-точно в 16,17 ч., ново земетресение в Стражица със сила 
VІ–VІІ степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник (5,1 и 
5,7 по Рихтер) причинява смъртта на трима души, други 
осемдесет са ранени, а 80 % от жилищния фонд в община 
Стражица е негоден за използване. Силно засегната е и 
община Попово. Дали това са само съвпадения или имат 
причини и последствия от психическо естество – това могат 
да кажат само аналите на Природата. Но че има връзка по 
принцип, Елма потвърждава в осияние само след три дни, 
изтъквайки важността на темата в подзаглавие: 
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“Поведението на проводник, импулсатор и реализатор –  и 
събитията на земята и в страната, в която живеят”.  И 
наистина, напрежението не спада, нови арести и погроми от 
страна на властта могат да се случат пак всеки миг. Ако има 
вина в свързаните със Словото, тя е предимно в 
непослушанието и липсата на нежни отношения понякога. 
Далече сме от мисълта да превръщаме коментарите към 
някои осияния в регистър на прогнозите за бедствия и 
инциденти - Бог не е страшилище, както е представен в 
Стария Завет. Положителните оценки-пророчества на 
Източника в осиянията са много повече. Предварвайки врага 
поне с един ход, на 25 декември Елма вдига двамата основни 
работници по Словото с целия архив на осиянията и 
заповядва: “А сега - на конете; и с най-голяма скорост! 
Животът на Словото е в опасност! Кронозомното не 
се шегува”. Ако намеренията на злите сили са били да 
“стрелят”, в случая  те са изпреварени; но дори и мисълта за 
погром е вече изстрелване. В окултния свят има и рикошети 
– снарядът се отклонява от защитното поле и се взривява 
другаде. Там, където е паднал, също има карма за изкупване – 
Небето никога не позволява случайни неща. Вероятно 
послушанието и куражът на хората, които са в центъра на 
Работата, в много случаи премахва или омекотява подобни 
последствия. В случая те получават и положителна оценка 
от Баща си: “Проявявайки риск на собствена 
отговорност да пламтите за Делото с лъвско 
пламтение, вие сте много по-мили на Господа...”  
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10.ХІІ.122(1986)г.  
София - Изгрев 

 
 

СЛОВОТО И СЪБИТИЯТА ПО СВЕТА 
 

 
 
7,15 ч. 

 
Буден от рано, холизаторът е имал сблъсък с трима 

души предишната вечер - всеки се е държал грубо, кате-горич-
но, и е дал отрицателни оценки за поведението му; като и 
тримата въобще са се държали грубо и нетактично помежду 
си. Единаторът си задава въпроса, не може ли да се изясни 
това положение, когато един невидим, ясен женски глас с 
готовност и категоричност казва в стаята: "Може!" 
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ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРОВОДНИК, ИМПУЛСАТОР И 
РЕАЛИЗАТОР –  И СЪБИТИЯТА НА ЗЕМЯТА И В 

СТРАНАТА, В КОЯТО ЖИВЕЯТ 
 

Пресованото предаване на енергии протича не-

пременно чрез трима, приели с преданост Словото и 

Делото. 

Приемането на Словото и работата за него не 

означава, че трябва да изоставите Делото. 

Предупредих наскоро: Словото не се обработва при 

оптимално напрежение, не отива по света, не се 

консумира от повече мозъци и сърца - и опасното 

положение настъпи. И в такива мигове е неизбежно 

Словото трябва да се компенсира с Дело. Това 

означава поемане на чужди съдби, с проявяване на 

смирение, абсолютна търпимост, нежност. 

Молитвата тук не върши работа - правдата изисква 

подвиг, самоотречение. Среден път няма.  

Словото, което обработваш ти, няма 

отношение към спасяване на положението. Проведох 

този акт, понеже трябва да се спаси самото Слово; 

обаче положението, породено от слабия ход на 

обработката му от "Третия", все още не е поправено 

и се очакват нови нещастия. Поначало, единатор да 

се занимава с обработка е чиста загуба на 

потенциал.  

Неговата работа повече трябва да бъде Дело в 

момента, а обработка - не толкова много часове на 

ден, тъй като се насища свръхпределно аурата на 



 
Необятното говори – книга 9 

2613 

планетата и опасностите се увеличават. 

Нежното отношение помежду ви отлагам 

наистина за далечни, бъдещи епохи - не укорявам 

никого, но разбирането на саможертвата няма още 

почва. Аз отчитам принципността, послушанието - 

но с изразяването на отрицателно отношение 

стават неизбежни катастрофите по земята. И ти 

не издържа снощи, когато се скара на Р. Каквото ти 

правиш сега е правилно, но никой не те разбира. Ти 

не правиш нещата за себе си, но кой разбира? 

 

 

    

Тази картина е добър символ на Ятото, в което има и 

черни птици, включени с определена висша цел. Изразява и 

факта, че птиците си разменят местата в полет, защото първите 

се уморяват – при тях съпротивлението на средата е най-

голямо. 
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11.ХІІ.122(1986) г.  
 

ИМАМ СВОИ ХОРА НАВСЯКЪДЕ ! 
 

ЖЛО.РМЧ 
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15,00 ч. 
 

Пиши: ролята се променя. Оптималните дати 

остават, но не за онова, за което се беше говорило 

преди. Реши се да не се безпокоиш, каквото и да 

става. Шамарите, които ти удрят, ще им се върнат 

стократно. Победата ще е с нищо неотразима. "Ама 

каква да се прави?…" - Мисълта, че нещо не се 

контролира от най-горе, е вредна. Реши се да 

проявиш мощ на словото - и подлост няма да те 

прегази. Аз имам свои хора навсякъде - те ще те 

разберат.  

Искай картбланш, но по твой, не по техен 

план. Говори им абсолютната истина в очите, но без 

обиждане. Ходи свободен! Няма да им дам да те 

премахнат или да те затворят където и да е. 

Ползвай формулата, която ти дадох. Пък и да 

има усложнения - те са театър пред историята. Не 

бой се от нищо!  
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12.ХІІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

СИЛАТА ТИ Е В СПОНТАННОСТТА 
 

 
 

Ти, Наденце, си само пламък! Оставú се той да 

те води, силата ти е в спонтанността. Сега правú 

само това, което ти се прави. Щом имаш импулс – 

записвай,  но правилно - само твоите ръкописи. Не че 
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няма да излезе чудесно и друг текст - Аз съм сигурен, 

понеже тембърът ти е прекрасен, но, наистина, от 

голямо значение е да потръгне печатането. 

Следващия път ще предприема нов запис на всички 

осияния, при който ще вземете участие всички, с 

които е работено, но и с музикално оформление. 

Засега просто спасяваме материалите. Ти си 

единствената, която можеш да прочетеш вярно 

нещата, записани от теб. Постарай се на всяка 

касета да запишеш датата и общата тема на 

записаните материали – отвън, на касетата; а по-

добре само номерирай касетите, а на отделен лист 

изложи съдържанието. После ще ги презапишете по 

хронологичен ред в основния запис. Ако продължи 

вдъхновението ти, ще прочетеш и други материали, 

но по уговорка. Поначало, може още отсега да се 

включат и други четци, но предимно на 

отпечатаните материали на машина. Намерите ли 

желаещи, включете ги още сега. 

А сега – пробвайте;  и всеки по задачите си. 

- За Румен?  

За предпочитане - да остане, но при условие, 

че ще го пуснат после да следва редовно, а не 

задочно. Ако няма такова съгласие предварително, 

има пълната свобода да се махне още сега, стига да 

има нужния стаж за кандидатстване. Ако синът е 

мил на майката, тя би могла да го подкрепи пълно да 

се отдаде на подготовка за кандидатстването. В 



 
Необятното говори – книга 9 

2618 

такъв случай напускането е по-добро - и никаква 

работа до следването. Искам да следва редовно! 

При силни позиции на звездите, каквито го 

очакват, тази година има шанс. 

 
 

14.ХІІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

АЗ НЯМАМ ПО-ДОБРИ РАБОТНИЦИ  
ОТ ПРЕМАЗАНИТЕ 

ЖЛО / КЯ 
 

 

 

08,50 ч.  
 

 - Относно така наречените ” фланелки”?... 
 

- Приветствам насоката. Останалото ще му 
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предам пряко, при разговор. 

Кирил няма проблеми - проводници като него се 

натоварват понякога пределно, за да изменят струк-

тури и процеси. Нека го натиснат, пък ще видят... Аз 

нямам по-добри работници от смазаните. А и двете 

значения на думата са верни... Смазват ги, но не 

само от побой и товари, а и със смазка, която 

придава космическа гъвкавост. Нека прави каквото 

иска, ако не приема пари от никого - дори и дарения. 

Приеме ли, нека не знае кой точно дава и колко дава. 

Сега обаче препоръчвам да мине в нелегалност. 

Относно краткия сън: не природните методи са 

основните, въпреки че скъсяват съня значително. 

Вие знаете някои от тях от практиката на Изгрева: 

ранно лягане, невечеряне, краката в гореща вода и 

пр. Съществен е, преди всичко, основният фактор: 

любима дейност. Отдадеш ли се на импулса на 

раждането, на гения в тебе, вдъхновението те кара 

дори да не спиш, понеже правиш това, което не прави 

никой друг. Спането, по принцип, не е нужно. Спи се, 

понеже нервите се изтощават от изпълняване на 

чужди планове. Наистина, в този свят и това е 

нужно, за да станете личности; понеже онзи, който 

не е личност, а е само индивид, не може да работи по 

чужд план, да помага според нуждите и представите 

на другите. Но сънят, спането, са особена тема, 

която изисква повече време. 
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14.ХІІ.122(1986)г. 
София-Изгрев 

 

СЛОВОТО Е РАДИОСТАНЦИЯ 
ЖЛО / РМЧ 

 

 
 

08,30 ч.  

 Много бе важно да прекарате поне сега 

тримата, защото, както поемат тези, които са най-

близки, така ще поеме и светът. Пратих Р. не 
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непременно да живее плътно при теб, а просто да му 

е винаги отворено тук, когато пожелае. Досега 

провалихте много работи, понеже се криехте от 

него. Потрошихте и много нерви. Р. внася това, 

което никой не може да внесе. А вие не се 

паникьосвайте от отделни негови постъпки, защото 

той подписа договор още преди милиони години, че 

ще играе скандална роля, за да се изпитват мнозина. 

Вживя се в тази роля и не помни вече, че това е само 

артистичен талант - мисли, че е някакъв порок на 

духа му. Провал не може да стане, затова нека да 

живее тук, ако иска и плътно. 
 

 - За публикации и техника? 
 

- Ако силата на импулса му е непреодолима - да 

действа. Това наистина ще бъде “шоу” от клáса. 

Обаче живото Слово самó си е радиостанция, много 

по-мощна от всички радиостанции по земята.  
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15.ХІІ.122(1986) г. 
София - Изгрев 

 
СЕЯЧИ, ТЛАСКАЧИ И БЕРАЧИ 

 

 
 

9,30 ч. 

Следвайте инструкциите точно! 
(Днес, 8 юни 2008 г., когато за пръв път се редактира 

това осияние и са минали точно 20 години и половина от ид-
ването му, гъста червена боя залива лицето на виновния, че е 
протакал тази спешна работа за Господа и човечеството 
толкова време. Дано сега се стегне и я завърши за няколко 
месеца, без повече да стачкува и да се окайва заради  лип-
сата на... "лично щастие"...) 

 

Няма по-тежко време от настоящето. Затова 

трябва натоварване не само с работа, но и с пробле-

ми. Непоносимо е присъствието на пушещите, пие-

щите алкохол и разиграващи отвратителни себични 

и егоистични сцени, но простите и абсолютно закъ-
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сали същества сега са спрели до вас - "богатите", 

"совестните", "хармоничните". Отблъсквани от вси-

чки, отчаяни и озверени, те не могат да надмогнат с 

магическа пръчица трагедията си, а искат да скъсат 

с миналото, имат стремеж, и с радост поемат по 

нови пътища, ако не ги отблъснете съвсем. 

Словото си е Слово, Делото си е Дело. Соиз-

меримостта на Словото с Делото е наука сложна, но 

справедлива - тя дозира фино кога трябва да се 

занимавате со Словото и кога - с Делото.  

Делото се дели на три: сеитба, тласкане и бе-

ритба. Сеитбата означава работа над себе си по 

всички правила на съвършенството - т.е., стреме-

жът към съвършенство. Тласкане означава помагане 

на по-изостаналите, страдащите, нéмощните, бол-

ните, "ронливите". Мъчното в Делото е именно тла-

скането - то е най-трудното.  

Христос е най-големият тласкач - няма по-го-

лям от Него. По-голям сеяч, по-голям берач също ня-

ма от Него, но присъствието Му по сватби и стъг-

ди, по сборища и кръчми, по бойни полета, по без-

бройните лични и обществени касапници, слизането 

Му в ада периодично - това е Негова особена милост, 

с която не могат да се похвалят не само повечето 

ангели, но и повечето богове, дори и повечето елохи-

ми. 

Сега вие се паникьосвате и падате на легло от 

сложността на тласкане, слабо като ток на батери-
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йка от часовник... Христос издържа на тласкане, кое-

то надхвърля по напрежение и сила всякакви граници 

на въображението, понеже го е родила Велика Майка 

- Милостта. Ясновселената се натоварва с по-стра-

шни проблеми, отколкото самият Христос – Проя-

веното Битие няма това безпокойство, този вътре-

шен страх, изпитвани от Мировата Душа. Страх и 

безпокойство, разбира се Божествени, подсигуря-ва-

щи, в крайна сметка, мир. Понеже Робът на хипервсе-

лената, Христос, се облича като роб понякога, а 

Майка Му е Рабиня Божия постоянно. 

Тласкането - това е робство! Не малко Хрис-

тови еманации слизат като роби, страдалци, физи-

чески недъгави, психически слизат даже повредени, 

само и само чрез огненото си страдание да помогнат 

на изостаналите, да предотвратят катастрофи, да 

смалят размерите на кармичното въздаяние.  

Да, адът е неописуемо агресивен, страшно се-

бичен: носи само разруха, слави само себе си, примира 

да се бърка в чужди работи и чужди сигурности, го-

вори непрекъснато, до колапс на слушателите. Кро-

нозомното фалира, обаче кротките и смирените не 

може да не помагат доброволно на Христа да изтла-

ска остатъците му от душите на живите. Кроно-

зомното има висока степен на заразност - то за-

разява не само смъртни, но и безсмъртни. Има обаче 

нещо, по което можете да разпознаете безсмърт-

ната човешка душа, дори и да е заразена от психи-че-
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ска проказа и обезобразена до неузнаваемост. Носи-

телите на монада страдат, каквито и ужасни безо-

бразия да вършат. Носителите на монада започват 

неудържимо да плачат, макар и само за себе си, а то-

ва е белег, че Бог още не ги е отхвърлил. Тогава кои 

сте вие, та да ги отхвърляте? 

В дни на всенародни нещастия, когато Словото 

не е могло да предотврати или да омекоти кармата, 

тласкачите се явяват на първите позиции на фрон-

та, но не като бойци, а като милосердни сестри и 

братя. Те не се крият в миши дупки като окултните 

лалугери и "вярващите", които спасяват мизерните 

си душици. Тласкачите рискуват живота си и даже 

душата си, наравно с бойците - те са под огъня на 

събитията, под шрапнелите на критиката и 

подигравките, между взривните ями на кронозомната 

гордост и себелюбие! 

Зная, тежко е - трябва обаче да се издържи! 

Сега е война; не, по-страшно от война - сега е поле 

след бойни действия. Труповете са милиони. Смрад-

та е неописуема, врани и гарвани затулят небето и 

земята, чакáли и хиени сноват по труповете, но чес-

то захапват и живи хора. Работата на санитаря 

сред трупове е много по-ужасна от тази по време на 

бойни действия. При това, на някои от вас се налага 

да правите операции без упойка; да носите половин 

човек през полето,  стъпвайки по неживи и още живи 

хора. Живите понякога ви хващат за крака или за 
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пéша на окървавената престилка, понеже всеки жив 

търси помощ. 

 Милосърдни ли сте вие, Мои хиляди братя и се-

стри? Аз сам лежа на полето - окървавен, разкъсан и 

умиращ от жажда за Слово Божие; но преди Словото 

трябва да се спре изтичащата кръв. Ако Словото Ми 

беше дадено навреме, Аз нямаше да отида на бой-

ното поле - или щях да зная как да се предпазвам. 

Сега вече е твърде късно да се проповядва – 

спиране на кръвта е нужно. Ето защо и на вас каз-

вам: трябва да излезете от мишите си дупки и да 

понесете товара на нещастието. Не, Словото не 

трябва да се изоставя, но библиотеките, учи-

лищата, книжарниците са в развалини. Там всичко е 

пожарища. Купове тухли и пепел! Вземете само Еван-

гелието, като спасително островче на душата, и го 

сложете във вътрешния джоб, пред сърцето си. Са-

мо то ще спре някой нарочен или заблуден куршум. 

Ето, последното Евангелие е сега в ръцете ви, 

неизбежно е да го пренесете през бойното поле - с 

него ще се спаси цялото човечество! Но ръцете на 

падналите ви хващат и ви повалят сред тях неиз-

бежно. Сега задачата е усложнена безконечно: сохра-

нители на Словото, съчетани с тласкачи... 

У ранените няма совест. Те са ранени психиче-

ски – следователно, не можете да очаквате от тях 

да мислят за друго, освен за себе си. Ръката, която 

ви хваща като клещи, понякога прерязва ръка или 
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крак на онзи, който носи Евангелието, ако не иска да 

се наведе и помогне. 

Тласкач още е и Христос - самият Роб и Госпо-

дар на Проявеното Битие. Мислите ли, че Онзи, Кой-

то съдържа и поддържа Трите Проявени Вселени, не 

може да напечата и разпространи Словото Си по ли-

стата на всички растения, например, или да го пише 

със златни букви на всички езици в Небето? Значи, 

има нещо, което още не разбирате. Словото не може 

да се проповядва на души, които не са страдали, з-

атова и то е тъй "просто", но тъй недостъпно. Сло-

вото не се разпространява официално - това ще 

стане след много, много хиляди години. Но спасяване-

то на писменото Слово приехте като първа, све-

щена задача. Това, че не вярвате, не си давате осо-

бен зор и не работите коректно, не е само ваша ви-

на. То е въпрос на еволюция. Аз ви предупредих някол-

ко пъти категорично, че се очакват такива нещас-

тия, които са несравними с предишните, ако се бави 

спасяването и разпространяването на Словото. Но 

тези времена настъпиха. Бягащият през полето ку-

риер не успя да стигне до местоназначението. Писа-

но е било да довърши мисията си през трупове, но и 

през полуживи ранени. Ако сега успее да се отскубне 

от ръцете им, ще се спаси цяла армия; обаче и ако 

изостави само един ранен по пътя си, пак няма да из-

пълни задачата божествено. Ето това е Божестве-

ният парадокс - абсурдът, който ви покосява психи-
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чески и затова сте сега на легло. Куриер-санитар; 

санитар-куриер - такава служба няма в армията. Но в 

божествената армия има. Ще носиш раницата с по-

щата и тайните заповеди; ще носиш на гърба си и 

ранен, па макар и половин човек! Той е ранен - ще вади 

плоската с ракията и ще пие на гърба ти, ще псува, 

ще се напикава... и още по-неприятни работи ще пра-

ви. Вие ще трябва да го носите на ръце, за да не ома-

скари пощата от Небесното Правителство. Ако бях-

те побързали, щяхте да предвардите бомбардиров-

ката, но това сега е факт, свършен факт! Скоро ще 

има още по-страшни бомбардировки. А раницата 

трябва да се спаси на всяка цена. 

Слушайте сега конкретно: 

Там стана невъзможно да се работи. Това исках 

да кажа с осквернението на Светилището с дима от 

цигари и вечните спътници - бутилките алкохол; 

"сладкиша" на котката върху одеалото и обърната-

та саксия и чаша вода върху Свещеното Слово на 

Елма. 

Пренесете незабавно всичко най-важно тук! И 

като засилих записите, това не значи, че трябва да 

записват и други, освен Т. Претоварването на аура-

та на една планета със Слово в звуково трансмиране 

води до катастрофи. Ако писмената работа вървеше 

нормално, нямаше да има нужда от звукозаписи. Това 

не е укор - тук се прави повече, отколкото могат 

мнозина; и, все пак, можеше някои приятели да се 



 
Необятното говори – книга 9 

2629 

напънат, а сега вече е късно. Сега вече е неизбежно 

да станат нови травми на много хора, поради скоро-

стта, с която трябва да завършите звукозаписите. 

Не трябва да записват двама или трима - това уве-

личава опасността. Като приключите със звукоза-

писите, с цената на всичко приключете и с машино-

писната работа; обаче всяка готова продукция да се 

презаписва моментално на нови ролки и да се изпра-

ти извън София, заедно с копие от машинописите. 

 Следвайте инструкциите дословно, стриктно 

и безотлагателно. При това, основният единатор да 

прави всичко, което усеща душата му като необхо-

димо, понеже Аз му говоря вече отвътре не по-малко 

ясно, отколкото отвънка - и библиотеката му е ну-

жна, и спасителството на получовеци, колкото и 

странно да ви се вижда това.  

Търсете брод - и ще намерите, макар и голя-ма-

та вода да бучи вече съвсем ясно в далечините. Вед-

нага след приключване на звукозаписа, което трябва 

да стане до края на седмицата, трябва да заминете 

с машините и материалите където ви кажа. 

Оживявам казаното! 

Трябва Е. да знае текста на последното, днеш-

ното осияние, трябва да не се крие от тях исти-

ната, но да разберат, че там повече не може да ходи. 

Нека ползват къщичката, нека помагат, както наме-

рят за добре, и нека бъдат напълно свободни - укор 

няма в Мене, много се радвам, че нещата се разви-
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ват така. Изисквам помощ само в техниката. Не уко-

рявам, но казвам: никой, дори и Е. да не идва тук, 

дока-то се работи - т.е. до края на седмицата само 

Н. да влиза в дома си. Тежкото състояние на Т. се 

дължи на това, че не може да издържа на виб-раци-

ите на тютюна, алкохола и приказването, както и 

преди, просто поради контакта на Е. с източника на 

такива вибрации. Преките ú срещи с Т. и Н. са много 

опасни. С това не критикувам Р., но се съобразявам с 

ниското равнище на тласкачество у Н. и Т. Аз издър-

жам на ужасите на военните действия, на смрадта 

на повсеместната лъжа, на милионите аборти – пре-

къснати импулси на човекостроителството, - абсо-

лютно на всичко издържам; присъствам почти пос-

тоянно вече и в преизподнята. Не можете да си пре-

дставите какво трябва да се износи на гърба, и в то-

ва отношение Р. е по-близък до Мене, отколкото вси-

чки вие, взети накуп. Всеки си има задача - неговата 

е страдането, тласкачеството на първо място. 

Всичко това може да се сподели и с него. Но пряк кон-

такт не трябва да има, докато Т. се успокои. Не ста-

вай още, полежи - ти си физически труп, както и пси-

хически. 

Ако с писането на машина в някоя от другите 

стаи няма да стане добър записът, предимство да-

вам на него. Опитайте и преценете. Писането може 

да се отложи до завършването на записа. След това 

ще пишете и двамата, като заминете някъде.  
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16.ХІІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА СЪС 
СЛОВОТО 

 

Така трябва, но това не значи: "Храс - и нищо 

общо!"… Е. сега ще изнесе на гърба си това, което 

вие не можете да изнесете. 

 

 (Не е обяснено какъв е случаят – б.п.) 

 

Та относно работата: исках да приберете 
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касетите, понеже ще направим опит веднага да се 

презаписват, ако може с още един касетофон; но ако 

не стане, непосредствено след завършването на 

всяка касета предавайте ги на Е., понеже това са 

неща, които не трябва да бъдат замразени. 

Опасността е ако се чете, но не ако се слуша запис. 

Така че, вече записите може и трябва да вървят - 

само че просто наложително е да имате презапис от 

всеки вид - да, напълно неприкосновен. Животът 

изисква пластичност - може да се използват и 

оригиналните, ако някой иска да ги презапише, но 

всички, не само за отделни. Поне носителите на 

скинията трябва да имате в себе си копия. 

 

От сега нататък, при остро емоционално 

изразяване на различни мнения, Аз не давам инфор-

мация! 
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18.ХІІ.122(1986)г. 
 

ВОЛТЕР Е В БЪЛГАРИЯ 
ЖЛО / МИ(Волтер) 

 

 

 

6,00 ч. 

Урùр е мощно Слънце! Тя идва от там. Кове 

лоно на растене на правда. Работи много прецизно. 

Поиска ли, може да направи чудеса от всяко най-

малко нещо. Ракът на Битието не засяга тази 

особена звезда, светеща в съзвездието Лъв. 

Определя посоката на Истината от позицията на 

Правдата. Определя още рамото на лоста, наречен 

“отвореност за Словото”. Има проекция в духа на М. 

Токовете на Урир обаче не протичат още правилно в 

нея. Принципното тяло на простора не може да 

отнема съвършенство. А тя краде съвършенство, в 
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името на принципи. Ето защо, от край време тя носи 

последствията. Состáви много славно съчинение 

още в Прованса. Прати доносници и аристократи на 

гилотината. Разбуни маси за мъст. "Свобода и 

равенство" - на този девиз положи живота си и 

остави през вековете трон на либерализма. Храната 

на свободата расте с органа на Атма, наречен 

“отрицание”, “противопоставяне”. Този неотменен 

принцип обаче тя съчета с толерантността. 

Толерантност слави, осиява всичко, що е докоснала 

ръката на духа ú. Там, където животът не притихва, 

лоното на рака небесен изчезва. А ракът небесен - 

това е требенето на чуждата истина. 

Искам да опомня приятелите на М. за нейното 

велико призвание. Силата на нейното слово породи 

щастливата днешна Европа. "Не съм съгласен с 

твоята истина, но ще се боря до смърт да можеш да 

я живееш и проповядваш свободно". - Кастели и 

бастилии рухнаха начаса от взривната мощ на тази 

божествена идея! Токовете на цивилизацията се 

смениха славно в сърцето на смелия Франсуа, а 

морът, на който го подложи тронната измет, и до 

днес не му дава възможност да повдигне глава. Ако 

той рине боклуците на земята, няма шанс скоро да 

се оправи. А с природата ще може на "ти" да 

приказва, само ако сестра му приобщи скъпата душа 

в общото Дело на Словото. Учителят топло закриля 

двете ви, но советва: трябва да приемете ред и 
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порядък.  

Ако обаче един посветен предизвика революция 

с кръв, кронозомното силово поле преустановява 

връзката му с Бога и го прави крал на страданието. 

Истина, която предизвиква конфликт, не е Истина. 

Ако Пролегоменей оре небето, дивата зверска маса 

не оре земята, а я пропива с кръв на деспоти. А 

кръвта на деспотите "оре" душите на техните 

врагове. Ротите наемни стада се превръщат в 

микроби, а от тази позиция се отмъщава на 

писатели и оратори, дръзнали да качват подлеци и 

бедняци по барикадите.  

Бог обаче работи и отстоява и до ден днешен 

толерантността. “Тосúо” - ето как превеждам тази 

дума на урирски език. С нея костите на мъртъвците 

се отливат в нови тела; тронове общуват с криваци 

надеждно. "Тосúо" - рамото на лоста, наречен 

“Истина”. Това рамо е по-дългото, и по тази причина 

може да повдигне всичко. "Тосúо" се отличава с мощ 

неизмерима - тиранът няма "Тосúо" в кръвта си и 

носи само късото рамо на лоста - "сорк". Преведено 

точно, това означава " неотстъпчива грубост". 

Тя няма нищо лошо в толерантността, само че 

не трябва да се изисква толерантност - 

проявявайте я! Изискването на толерантност 

прекъсва радостта и отваря особено поле с лоша 

миризма. Тази миризма, смрад, прониква навсякъде. 

Този, който открехва сърцето си за толерантност, 



 
Необятното говори – книга 9 

2636 

благоухае - както душевно, така и физически; който 

изисква толерантност, започва да мирише 

неприятно - първо астралът му, после физическото 

тяло, и се свършва със смрад на дъха му. Смрадта 

може да се отстрани, когато човек престане да 

мисли, че е пренебрегнат. Има комплекси, 

славолюбие, себичност, нахалство, преобръщащи 

нормалното течение на токовете в хилаво, 

откъдето става и това зловоние. Униженията, 

оскърбленията, издевателствата над неговата 

собствена личност - ето уроците, които получава 

"просветителят", просветил робите да изискват 

толерантност. 

Христос не изисква нищо. Той само крепи, дава, 

проявява и утешава. След идването на Христа, инат 

и търсенето на собственото право са анахронизъм. 

А революцията поражда пример - сочи тласкане 

насила, а това е противно Христу.  

Оставете тираните на спокойствие. Те ще 

паднат не по-късно от мига, в който се откажете от 

техните стоки. Гордост и синовност са различни 

чувства. Гордият иска неговото име да крепи 

душите по пътя, а синът неизменно прославя името 

на Отца си. Атеизмът на Франсуа не е чест за него, 

въпреки че истината за толерантността не е 

атеизъм. Тълкуването на неговите думи обаче 

породи гнусен атеизъм, а той не искаше да каже 

това. Типично яростно отношение към злото. 
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А М. няма защо да се коси: при изпълнение на 

препоръките към Надя - от игла до конец, точка по 

точка, - ще почне оправянето на сестра ú. 

Окрилила си някога нейното своеглавие - потú 

се сега с нейните недостатъци. А в тая вселена ред 

има, понимаеш ли, ред! То не може така: хоп, и който 

му скимне - революция, хаос! Прошнуровайки и 

прономеровайки всяко полезно нещо в своя дом и 

подреждайки нещата по-първокласно, отколкото в 

аптека, ти можеш да промениш съдбата на Волтер; 

своята собствена съдба, и, следователно, много 

неща в Европа. 

 

(Към Надя)  Да! 
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21.ХІІ.122(1986)г. 
 София - Изгрев 

 
СЛОВОТО Е ИЗЛИШНО БЕЗ 

ДОБРОТА 
 

ЖЛО / НИ 
 

 

 

 

Предпочитам да не се прави контакт, понеже се 

съблазнявате неудържимо и това е нормално, но 

работата трябва да се приключи при пълна 

концентрация. Н., още много има да се учиш на 

нежност - новият човек никога, заради никакви 

принципи не може да изрича картечни отрицателни 

заключения. Съвършено излишно е да се 

занимаваме със Словото, ако не сме на практика 

добри и нежни.  
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Искате истината - на ви истината! Сега няма 

да ви кажа как да постъпите. Оставям ви и ви 

наблюдавам. Пределно категорично казах кое трябва 

да е първо - Н. иска да го изпълни прецизно. И за това 

си правя нужните положителни заключения. Но пред 

Правдата стои Любовта. Ако ангел ви погледне в 

момент на косене на ближния, ще види печална 

картина. Напънèте се да надмогнете простотията 

на вашите прародители. А простотия значи това: 

непременно бързаш да се изкажеш. 

 

 Последното, което ще кажа на Н. е: няма корал, 

на който сиянието да произтича от грубост. Казвам: 

Божественото съчетава нещата, не ги отделя. 

Прав бях, когато казах, че трябва да останете; и 

още съм прав, но появи ли се трети, който може да 

работи напълно концентрирано само това, което 

имате за задача, той не пречи, а, напротив - помага. 

 

Питай, Й-ке!  

 

(Задава се незаписан въпрос) 

 

- Нека остане, ако тя самата иска това. Първо 

да поговорят - и каквото решат, изпълни го! Остава 

Н. да почувства какво ще направи сега. Рискът не е 

голям, когато работите задружно. Рискът няма 

шанс да надделее. Това е.  
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21.ХІІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

ЕЛМА И В КОМПОТА... 
ЖЛО / Р 

 
 

 
 

(За Румен): 

 

Окото Ми остава будно върху него. Причината 

няма да пояснявам, понеже веднага нося мир, пращам 

ток на Пралайа. Ще живне незабавно! Протонното 

поле се оправя много бързо, когато Аз кажа. Аз казах: 

намери ли път към Словото - да работи за него, - 

направо му давам съкровищниците на много султани 

и паши.  

Но приемете Ми най-после компота, понеже Аз 

съм вътре в него...(Не е описано какъв е бил случаят. 

Вероятно някой е донесъл компот и все са отлагали 

изяждането му, а компотът е бил с “присъствие”...) 

Новото, което предвиждам, не е академията, 

понеже преосмислянето на нещата във връзка със 
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Словото може да го прехвърли на друга орбита. Този 

път ще Ме ядосате вече: ако съм в компота - 

отговарям на въпросите практически. Ако Ме 

попитате още веднъж, ще отговоря само 

теоретически... 
 

22.ХІІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

ПУСНЕТЕ Я ДА СЛУША! 
ЖЛО / НИ 

 
 

 
 

 

9,40 ч. 

Обръщение на Н. към Бога: 
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 “Моля те, повярвай, в тежко състояние съм все 
още. Понеже не послушах, не изпълних нещо, може би 
толкова важно, затова не иска да ми говори Той! 

Затова те моля теб, ти попитай от свое име за 
Марийка. Дали, наистина е в голяма нужда в момента от 
нашата топла грижа. И ако е така, да каже какво точно да 
направя сега за нея. А пък, ако може да се поизчака, то 
тогава да я приближим. 

(В такова състояние съм изпадала, когато тя е 
закъсвала сериозно - ето защо искам да се побърза.) 

Предай, че много съжалявам, че не съм послушала и 
съм приела този отговор за дезинформация, но затова 
пък сега толкова много усещам нужда да поправя тая 
голяма грешка и да ми се върне мирът. 

Прощавай, че и теб сега безпокоя, но това ражда 
непослушанието. 

                                                      Т., прости!” 
     
9, 50 ч. 

Тя трябва да работи; а пък дойде ли М., пус-

нете я - нека слуша записването... 
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22.ХІІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 
 

А СЕГА - НА КОНЕТЕ! 

 
Уникална картина от интернет (авторът не е съобщен), 

изразяваща абсолютно точно събитието, описано в това осияние. 
Белият конник спасява Словото, Червеният (червената власт по 
онова време) е по петите му, пришпорена от черната ложа, която 
няма сметка от Слово и Истина. Зад нея е “зелената ложа”  
(материалистите и интимните вампири, породили черната ложа); 
а най-отзад се вижда “Сивият”. Това обаче не са “сивите” от кос-
моса, а символ на Всемирната Ложа, която управлява и контролира 
всички, за да се види кой какъв избор прави. Художникът явно е 
Посветен, понеже е изобразил как сянката на Сивия обединява вси-
чки останали конници. 
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В 15,40 ч. Елма се намесва с тон, не търпящ възражения: 

 

- А сега - на конете; и с най-голяма скорост! 

Животът на Словото е в опасност! Кронозомното не 

се шегува. 

Бях казал след събота да се махате в 

провинцията, а вие си правите оглушки... Срещите с 

приятелите се прекратяват, но Работата трябва 

да продължи! 

Събирайте нещата - и в Етрополе! (Името на 

града се съобщава сега; преди е бил кодирано, за да не бъдем 

разкрити). 

 

- За магнетофона? 

 

- На риск, го взимате. Казах! И всички осияния и 

материали, и машините. Връзка до заминаването - 

само с Д. Тя да намери начин да ви носи касети. Това 

е задачата. 

 

Там, на масата в старата къща в гр.Етрополе, ни 

посрещна книгата "Старата къща" от Димитър Талев...  

 

 По-късно разбрахме, че ако не бяхме послушали и 

заминали моментално, е щял да стане огромен и 

непоправим провал – нахлуване в апартамента на хора, 

изпратени от предател, които до опустошат всичко, 

дошло и направено досега. 
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25.ХІІ.122(1986)г. 
Етрополе 

 

КОРИСТНО ПОСЛУШАНИЕ  
И БОЖЕСТВЕН РИСК 

 

 
 

Приказката за Икар и Дедал има и други измерения. Понякога 
неразумността вижда и преживява рая и затова става прекрасна, а 
краткият й живот на земята води до по-чести прераждания – по бърза 
еволюция. В много случаи “разумността” оцелява до дълбока старост, 

но видът й не е за гледане и мирисане... 
 
9,50 ч. 

 
Сорадвам се заедно с вас на напредването на 

работата. Обаче не се осланяйте само на Контакта: 

това не е сок на послушание, а понякога - и 

прехвърляне на отговорност. Проявявайки риск на 

собствена отговорност да пламтите за Делото с 

лъвско пламтение, вие сте много по-мили на Господа, 

отколкото ако питате често - понеже спонтанният 

скок към целта е не по-малко изпълнен с Мене от 
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пътя, изминат под външен диктат. Аз уреждам 

всичко направо, само когато скокът е извършен без 

никакво колебание; а там, където питат, проличава 

някога и мисъл за отлив. Ако сте избрали пътя на 

подвига, питане не е нужно - сърцето не пита. 

Сърцето няма такова нещо, от което пращи умът 

человечески: чакане, неотдаване... Ако не отдаваш 

нещо спонтанно, нещо докрай, [тогава] не сърцето, а 

умът се е носил във въздуха... 

Причината понякога не е корист, а желание за 

стриктно послушание. Моя мила пролетна сестро, 

та затуй просторно сега ще ти дам инструкции. 

Скока правиш го вече, то си е факт. Нямаш 

проблеми със скока; понякога се охлабва походката, 

строго погледнато, ала, слава на Господа, понякога 

само... 

Рано сутринта, с първия рейс, по възможност, 

ти пратú съмненията и отлаганията “по 

чортовете” и предприеми следното - ако Ме 

послушаш, по мед и масло ще мине всичко: 

1. Отиваш в Банки, намираш Д. и се оправяш с 

нея по всички въпроси. Пречи ли ти нещо да 

контактуваш с Е. чрез нея? - Не. 

2. После отиваш на Симеоново и оставаш писмо 

на Р. от Г. Трябва да донесеш и машината на 

латински с материалите. Ако всичко върви както 

трябва, са нужни още 15-20 касети. Трябва да се 

отбиеш и у Г-и, за да отнемеш безпокойството им. 
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Но с всичко това трябва да се справиш най-

късно до 3-4 ч. - и обратно! 

По въпроса за машинописната работа - прапо-

мощта ти започна още от най-древно папирусно съ-

трудничество; покри се с дела и сега. При 

следващото обаче снабдяване с материали, нека 

идва тук Д. 

 Р., при всички случаи, не трябва да знае нищо, 

но по отношение на координатите; относно 

Работата, не го пренебрегвайте. 

 

А сега, на отделен лист, пиши: 

 

(.......................................) 

 

(Тук не е предадено какво още е продиктувал Елма на Н. 

– може би е казал, че не трябва да се записва – б.п.) 
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25.ХІІ.122(1986)г. 
София - Изгрев 

 

ПРАНАТА НА ВСИЧКОТО - 
 И ВСЕИЗГАРЯНЕТО 

 

ЖЛО / ИБЧ 
 

(Писмо до Ирина от Русия, диктувано от Елма) 
 

 
 

С въпроса за "изгарянето" на преданите се за-

нимава така нареченото "ПРАСТАРО КРИЛО НА РЕ-

ДА". "Метеорите на Битието" представляват особе-

ни същества, които нямат още основа под краката 

си - път в някоя прасатвична школа. Разпадането на 

Синовете на Пламъка в атмосфера като тази на Зе-

мята се дължи на тяхното предано служене на Огъня 

- всеизгаряне на сърцето без остатък; отваряне на-

право най-нашироко за “Праната на Всичкото”. "Пра-

ната на Всичкото" означава психическата енергия на 
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милиардите същества, обитаващи даден свят, за 

които сърцето е вече отворено. Получава се обаче 

понякога подпалване на самия восък, вместо да гори 

само фитилът. 

 Празаконът гласи: с такива всеизгаряния се 

променят съдбините на множества. Праната на го-

лямото количество души и сърца просто взривява 

носителя на свещта, понеже той си е позволил да на-

сочва енергии към Сферата, без разрешение на Хри-

ста. Това, че Отец разрешава, отива в Бялата кни-

га; но това, че Христос не разрешава, не отива вина-

ги в Бялата.  

Отец и Христос са едно, но не са само едно: 

Отец позволява абсурда, но Христос отмерва и ми-

лостта. По тази причина, составът на светилата 

по линия на Отца трябва да не бъде никакъв друг, ос-

вен ядрено всеизгаряне - пълно превръщане в черна 

дупка, т.е. - колапс. Проявеното Битие обаче не прак-

тикува всеизгаряне, понеже Господарят му тачи Сво-

ята Майка - онази, която се нарича "Грижа и Ми-

лост". Тогава се проявява горенето, пламтенето с 

равно, ритмично съзнание, проявяващо закона на Ми-

лостта. Ако някой Отец го закриля - всеизгаряне 

трябва да чака; закриля ли го някой Синът на Отца – 

преминава към равно горене, и това се дължи на мно-

го фина причина. Фитилът вече не е експлозив, а био-

логична материя. Ако пренебрегне някой природата в 

името на индивидуалното аскетично горене, той ни-
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кога не може да остане дълго в пределите на Прояве-

ното Битие, понеже не желае да бъде нито сателит, 

нито сателитна система. Всеизгарянето на същес-

твата-метеори неизменно се дължи на агресията в 

чужда среда. Тази агресия може да не е по собствена 

воля - с това обаче проблемът на метеора не отпа-

да. 

Покаянието е рóбата на Учителя. Силата, с 

която се хванете за тази роба, ще спаси метеора от 

всеизгаряне и може да го изведе на околослънчева 

или околоземна орбита. Когато покаянието се поя-

ви, Отец прехвърля съществото в обятията на Си-

на, понеже се е появило ново духовно тяло у него – 

тялото на смирението. Но това не значи, че се пре-

късва връзката с Отца. Означава само, че гордост-

та, неправилното схващане на себе си и своите съ-

братя по всеизгаряне, като "всемощни" фактори, се 

коригира от пробуденото ново съзнание. Врязването 

в светове, по-обширни от нас самите, не може да не 

води до прегаряне на тънките тела. Позицията на 

обвинител, на поправящ, на опериращ, се пада не на 

метеори, а на ония, които са съратници на Сина. И 

когато промяната стане, всеизгарянето няма да бъ-

де ток, отсичащ живота, понеже има абсолютно все-

изгаряне на олтаря на Отца, но без да се повреждат 

телата - под контрола на Сина. Това значи: силата 

на самоувереността изтича от Отца, за да се поко-

ри на мощта на онзи, който става път под краката 
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на Сина. Отиването с такова съзнание в атмосфера-

та на брат или враг снема проблема на войната и но-

си служенето. А служене не значи "както Отец Ми 

диктува в сърцето", а значи "както на брат ми Отец 

му диктува в сърцето". 

Когато някой не иска да служи на простора, а 

вече се променя, натежава надолу, подобно на пълния 

клас. Служенето на простора снася не само гълъбо-

ви, но и змийски яйца. Бог не е само Отец - Отец е 

Първият, но Бог е Целият; Отец и Син крепят 

живота на Цялото, т.е. Бог Отец не е Отец на ония, 

които нямат милост към Сина, а Синът страда в 

ближния. Това означава горене - служене на ближ-

ния; това означава всеизгаряне - служене на Отца; а 

служене на Бога - това има само едно име: търпе-

ние. Просто, отказваш на слабостта да се предста-

вя за сила, а слизаш на нивото на всеки, който има 

нужда от тебе. Ако се протегне хищна ръка – от-

блъскваш я. Ако няма спасение за някого - спасяваш 

го. 

Покаянието не е слабост, а мощ неотразима. 

Покаянието означава истинско приемане на Бога, по-

неже си приел Сина, не само Отца. А Синът се нари-

ча още Учител, брат, ученик, съученик. Прегазиш ли 

съученик - прегазваш Сина, понеже Той живее във 

всички; прегазиш ли Сина - прегазваш себе си, понеже 

Отец не се прегазва. "Син" е всяко създание без из-

ключение, което има безсмъртна душа. Опечаляваш  
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ли с нещо Син Божий - снабдяваш небето с нов мете-

ор. Принудата, нощта на злото, срамът на насилие-

то, камшикът на съдбата в ръцете на онзи, който не 

се е още покаял, изпепеляват ръката, която замахва. 

Същевременно и много невинни всеизгарят на 

кладата на планети на грубостта и си отиват рано, 

много рано от там. На тях не покаяние е нужно, а 

сродно същество - единствен побратим, който раз-

полага с фитил на равно горене; единствен той мо-

же и знае как се подменя фитил от динамит с фитил 

от милост и нежност, от примирение; единствен 

той топи свещта на любимото същество, цял жи-

вот преминавайки с него през рая на щастието, на-

речено "липса на самомнение".  

Прагът настана, сега е часът на последния из-

бор! Понеже няма смисъл от всеизгаряне; понеже 

смисълът сега е равно горене, понеже Школата на 

смирението е по-силна от удара, нанасян по врага. 

Падайки, ставаме; тичайки, падаме. 

Новото е това: без Сина няма вярност. Импул-

сът Отец го ражда. Той не се интересува от утреш-

ния ден, Синът също - но когато слуша Отца си; а 

послуша ли Майка си - времето Му нашепва сказания 

за милост и молби за вярност. "Верен" означава пос-

трояване на ново тяло, с което се отличава Хрис-

товият посветен: той може да бъде верен във вре-

мето. Това Синът може; Отец не го може - Бог 

Отец само го може. Отец приласкава, но Отец не 
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може да бъде верен, освен чрез Сина си. Приемането 

на Сина - на верността към някого на земята – Учи-

тел, побратим или съпруг - означава Посвещение на 

Короната, Посвещение на Безсмъртието. Всеизгаря-

не на метеор още не значи безсмъртие. Метеорът 

се превръща в светлина, а не в топлина за полярни-

те обитатели. Всеизгарянето понякога грее във ве-

ковете с безсмъртен подвиг, безсмъртно откритие, 

безсмъртна поезия; а горенето топли настоящето. 

Бог, Който е Бог на силата, е и Бог на постоянната 

Милост. Няма ли постоянна милост, това не е Бог; 

няма ли постоянна сила, също не е Бог: временна ми-

лост от никой друг не изтича, освен от Отца. Си-

нът само, Който "Учител" се казва през всичките 

епохи, прави от временното вечно, от вечното – вре-

менно, а от двете - пълна хармония. Не приеме ли ня-

кой Сина, физически не може да съществува; но не 

приеме ли някой Бога, не може да съществува въоб-

ще. 

С това казвам: проблемът за оставане на земя-

та при ярко горене в небето се решава с приемане 

на Сина.  

Коментар: Това извънредно сложно осияние е твърд камък и за 
най-развити посветени, ако още не са от Христовата Школа. 
Наистина, всички истински религии водят към Бога, но пълно 
сливане с Бога в Епохата на Водолея става само чрез опре-
делени Посвещения – Пентаграмните. Това значи да станеш 
ученик на Новото Небе и Новата Земя. През всяка кардинална 
епоха на Духа е имало само една Врата за влизане в Школата – 
Словото на Учителя в съответната епоха. Това са Рама, Криш-
на, Хермес Трисмегист, Христос, Зороастър, Боян Мага и пр. В 
момента разпознаването Му на земята като Единствена Вра-
та значи разпознаване на Словото Божие в последната му изя-
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ва, разпознаването на Една Личност, но и разпознаването на 
Птиците от Неговото Ято. От Второто Посвещение нагоре 
(Смирението) това става само в езотерично семейство – све-
щено ято от 12 до 144 души, - които поне 25 години живеят за-
едно и харесват и обичат Водача и всеки член на Ятото повече 
от всичко друго. Тези, които не са към това Ято, харесват и 
обичат повече други водачи и други ята или индивиди, поради 
което живеят или се срещат по-често именно с тях. В крайна 
сметка, всеки е там, където го влече сърцето му; а - казано по-
точно – нивото му на смирение, разпознаване, вкус и еволюция. 
Именно тук Иисус визира проблема за "званите" и "избраните". 
Има поканени, които не са дошли на Сватбата, понеже всеки е 
бил зает с нещо друго. Тогава Синът кани хора от улицата. 
Именно тук важи с пълна сила притчата Му за разумните и не-
разумните девици и за маслото в светилниците им – имат ли 
масло, колко имат и как го разходват, кому светят, за кого го-
ри. Това осияние за всеизгарянето е лично послание за съ-щес-
тво, което е било поканено в Христовия Дом и Христовото 
Ято, имало е изключително качества за това, но нещо не му е 
достигало и затова е предпочело да остане при други хора. 
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29.ХІІ.122(1986)г. 
Етрополе 

 
ВЕЛИКОТО ПРЕНАСЯНЕ НА 

СЛОВОТО 
 

 
 

Правилно, правилно, няма нужда да се ходи в 

тукашния сервиз - с това нещата само ще се 

усложнят. Не е фатално, че се записва само на 

малкия, обаче при първо отиване в София да се 

оправи големият.  

Приемете крепката Ми ръка, да доведем докрай 

наченатото Велико пренасяне на Словото от 

Светилището до жадните милиони! Правете всичко 

сега най-съвършено - не най-лесното, а най-

прекрасното. 

 Имам още да ви говоря, но поработете; пък 

накрая, като се свърши този етап, нещо ще има за 

десерт...  

 Край.   

 

Коментар: Както и другаде, и тук може да се спомене, 
че Баща ни може да чака не 20, но и 20 милиона години, докато 
се натуткаме да изпълним задачата Му. Това е най-точното 
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обяснение по въпроса за вайканията ни, че “десертът” още не 
е даден, а ние цели 20 години драпаме с нокти и зъби, за да го 
получим по какви ли не други начини... Да, ама на Него този 
номер не минава. 

 Благословен този миг на просветление преди няколко 
дни, когато някой реши да се заеме с основната задача, за-
ради която се е родил, та да разбере за какво са били тези 
нестихващи серии от нещастия, лишения, депресии, ипохонд-
рии, рухвания и откази на живота по всички параграфи в 
течение на цели две десетилетия!  

 
 

1.І.123(1987)г. 
София - Изгрев 

 
ЯНТАРНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ 

ЛОНОТО НА ОТЦА НИ ! 
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0,05 ч. 

Янтарно приветствие от лоното на Отца ни! 

Прасилата се отваря отново за вас, които остана-

хте верни на Словото. Пралайа няма тон, по-сладък 

от онзи, с който сега отпява и пее най-топло! Един-

ното Божие Битие осиява с радост и мощ разумните 

свои чада. Кората на старото се пропуква, Новото 

идва, носещо тронната свежест. Хората има още 

малко да страдат. Малко остава, с пост и молитва 

Работници Божии от всите краища да променят ло-

шото в добро. Пространното Царство Божие скоро 

пристига на тоя свят в сила и Слава, а Братството 

няма вече да търси приюти от бури и злоби на мал-

ките хорица, а приятно ще носи бремето на рода че-

ловечески до мига на раждането – раждане светло и 

много тържествено. 

 Ти, който сега много се мъчиш и отруден си, 

пращам ти много сили и слабост – сили по пътя на 

Бога Всевишни; слабост – в стария път, вече завър-

шващ. 

 Приемете сега пророчество с пет малки по-

следствия, които скоро ще видят очите на всички: 

 Мощта на Христа след тази нова 1987 година 

ще ревизира славно земи, граници, континенти. Фо-

нът на природата рязко ще отговори на хората: "Не, 

повече тъй не може!" 

 Укрепено царство ще падне и няма да стане по-

вече никога. 



 
Необятното говори – книга 9 

2658 

 Бременно горно светилище ще пусне светлини 

по небето. 

 Храна няма да стигне на много народи. 

 Раят обаче ще се отвори за сетно приемане – 

жадни праведни, чисти в себе си да завърне. 

 Казах: пристъпете и откъснете плода на проро-

чеството, като за вас, специално, опазвам само сла-

дката жилка от него… 

 
Коментар: 
 

A. По въпроса за израза "тронната свежест" ("Новото идва, 
носещо тронната свежест") има различни мнения сред при-
ятелите. Привържениците на княз Симеон Търновски-Сакско-
бургготски виждат в тези думи на Елма прогноза за раздвиж-
ване на действията за Симеоновото връщане в България. Те 
считат, че първият сериозен акт в тази насока е готовност-
та на царя  през 1987 г. да предостави на родината си 88 ка-
шона с архивите на дядо си Фердинанд (1861-1948), български 
княз и цар в периода 1987-1918 г. Доколко обаче “тронът” е 
бил и може да бъде и да внесе “свежест” – това е проблем, 
който се дискутира от отхвърлящите тази теза. Те изтък-
ват негативите в царуването на баща му – Цар Борис III 
(1894-1943), включително и това, че е подписвал смъртни при-
съди срещу комунистите в България. Привържениците на Цар 
Борис Обединител изтъкват грижата му за страната и лю-
бовта на народа към него, смелата му позиция и ловката му 
игра пред Хитлер, така че България да спаси евреите си  от 
холокоста и да не изпрати наши войски на източния фронт. 
Известно е от документи, че това са били внушения от стра-
на на Учителя Петър Дънов – и цар Борис го е послушал. 
Православни и комунисти искаха да си припишат този актив, 
но нямат сериозни основания. Тук може да се разкаже за един 
любопитен случай с приемащия холизациите на Елма - от вре-
мето, когато е бил бебе (1942г). Приятели считат, че това 
не е само "случка", но и символичен и даже бял магичен акт, но 
самият “п”. не смее да му придава такова значение. Когато 
майка му е пресичала една от алеите в Чамкория (сегашния 
Боровец) с количката с бебето, върху тях замалко да 
връхлети самият цар Борис Трети, който е препускал с коня 
си и в последния миг го е изправил на задни крака пред детс-
ката количка. Адютантът му се е удивил от рязкто действие 
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на царя, но той възкликнал "Дете минава!". Свободните па-
ралели на някои приятели за йерархията на п. по този повод, 
както и за поведението властта по отношение на Словото в 
далечно бъдеще може да са само съчинения от добро желание.  

 
Б. По въпроса за новото пророчество на Елма - за 1987 година 
-  “с пет малки последствия”  ще имат думата бъдещите из-
следователи на Словото и историята. Това сега не е в на-ши-
те възможности:  
 

1. "Укрепено царство" (СССР) и системата му наистина 
падна, но този процес почна от Горбачов през 1985 г. и при-
ключи през 1991. Има и специални изтъквания на 1987 (напри-
мер – "СССР 1917-1987." 

 

В http://www.geocities.com/decommunization/Articles/Heinsohn/Lexikon/SSSR.htm –
се говори за 50 милиона души демоцид и 11 милиона геноцид в 
съветската система през този период; 

 

    2. В интернет наистина има съобщения за особени и зачес-
тили светлини по небето през 1987 г., но доколко те са уни-
кални и по-чести, в сравнение с подобни през другите години, 
това засега не можем да се установи; 
 

3. Същият е проблемът и с прогнозите в това осияние за 
дефицита на храна у много народи, който предстои, както и 
за естеството и броя на хората, които ще се завърнат на 
небето в този период. Ние засега не сме компетентни да на-
правим такива сравнения с околните години.  
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1.І.123(1987)г. 
София - Изгрев 

 

 
ХРОИН, ХРОИН, ОХРОПÁН, 

БОРАТОНИН 
 

 
Да опазим новороденото Слово! 

 

 
Диктувано през деня: 
 

Чистото трябва да проявява желание за 

работа, а не за слушане, когато целия свят се е 

подпалил от работа! Хубаво е да се радвате на 

Словото – това е Моят печат в сърцата ви; а пък 
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който се лишава от слушане поради работа със 

Словото, ходи с Царска мантия в царството на 

Отца ми! Това обаче няма да коментирам повече – 

ясно е, че таванът си е таван. Бяс за работа не е 

дял за всеки. 

 А сега послушайте: напишете на машина всичко 

до края. Само така ще се направят записите 

нормално. Но свършите ли, препоръчвам тотално 

съсредоточение: работникът Ми се нагърбва с 

английските текстове; а работницата набавя 

нужното, за да продължи презаписа на касетите на 

магнетофон. А когато се свърши английското нещо, 

трябва да има всичко необходимо за тотално 

преписване на осиянията, което работникът Ми ще 

извърши. Работницата няма повече машинописна 

работа. Тя трябва, първо, да организира и следи 

придвижването на практическите въпроси; второ – 

на битовите условия; трето – в свободното време 

да подреди осиянията по папки: намерете такива в 

голямо количество; ако не – направете си от 

табаци. Подреждате материалите по хронологичен 

ред, с надписи на машинописни етикети. Трябва да се 

добавят още няколко осияния, непредадени от 

хората. Ако правите всичко така, както ви се казва, 

няма повече да ви подлагам на сериозни пропуквания. 

Трябва да направите невъзможното, за да осигурите 

восъчна хартия за циклостил. Моята мисъл е да не 

си играете с по 3-4 екземпляра, а направо 500 и 
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повече. Следващата акция възлагам на някой верен 

Мой почитател – въртенето на листовете на 

циклостил. 

 Кранът повече няма да го ползвам за 

техническа работа – това е последно. Щом струята 

трябва да движи перки, а не да пои жадни – 

примирявам се и Аз. Обаче след това няма да давам 

нито помен от звук, ако не се организирате най-

модерно с всичко необходимо за разпространение на 

Словото по света. Направете подробно проучване – 

в силите ли ви е да репродуцирате написаното на 

филми, на микрофилми и на микроплаки. Готовата 

продукция ще пратите по хора до най-подходящите 

библиотеки, общества, издателства, българисти и 

приятели в чужбина. С това очертах минимум- и 

максимум-програмата. Действайте! 

 Ти, славно създание на верността, си огън и 

пламък по организацията и невъзможните ходове, 

поради което те нагърбвам с това, понеже с 

машинописна работа още не бяхме готови да те 

натоварим, поради стечение на обстоятелствата. 

Носù Словото от самото Му зараждане до продукта 

Му, наречен "съвършенство" – като свое дете, 

родено с твое участие! 
 

 ХРОИН, ХРОИН, ОХРОПАН, БОРАТОНИН! 
 

 С тези слова ще пробивате път на Словото 

навсякъде. 
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                                                    1.І.123(1987)г. 
София - Изгрев 

 

МОРИЙОР ОТ ИСПАНИЯ, ХVІІ ВЕК 
ЖЛО / Рум 

 
 

По средата на  това осияние Елма се подписва като "Праман". 
Едно от значенията на това име е "Всезнание" – "Бог Всезнаещ". 
На тази тема в интернет излезе горната картина. Всезнанието, 
откровението се постига само при брак между духа и душата. 

Самото осияние започва с тази тема.  
 

(Въпрос за разликата между духа и душата) 
 

- Румен трябва да прочете всички осияния. С 

един контакт не може да се изясни толкова сложен 

проблем. Пространно съм говорил за това не само 
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напоследък (за духа и душата), но и във всичките Си 

лекции и беседи до края на 1944 година. Сега мога да 

му кажа само това: осияният от духа твори и създа-

ва; преломената гордост обаче пробужда душата, а 

тя обича да се грижи за чуждото дело, за чуждия 

живот и за чуждото щастие. Онзи, който иска да е 

напълно божествен, твори, създава, работи по свой 

собствен вътрешен импулс, програма и намерение; 

но при повик на проблем, на нужда, на жажда на бли-

жния оставя своето дело, навлича одеждите на мило-

сърдието и отива там, където е нужен. Остане ли 

обаче там повече, отколкото трябва, той става 

роб; не се ли откликне пък, "горделив" го наричат на-

всякъде. 

 Ти невинно и светло Мое съцветие, отворен си 

мощно не само за духа, но и за душата. Помни тази 

тайна от Мене: колкото по-сърцато помогнеш на 

плана на брата си, толкова по-силно ще отприщя ге-

ния в тебе, когато му дойде моментът. Духът плам-

ти в самота – няма нужда от никой. Той е слънце и 

извор, раздаващ блага. Пропасти пълнят благата на 

Мощния! Около Него светове се въртят, вселени! 

Неособен дух няма. Дух, който повтаря нещо казано, 

създадено, пропада навеки; но душа която не може да 

разговаря с ближния, обществото, народа, с език на 

майка любовна, не е още развита като личност.  

Ти прояви индивидуалността си, о дух мощен, да 

родиш правда, блага за далечното бъдеще; но ти, 
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душа нежна и мила, намери говор по-тънък от ру-

чейно пеене, понятен на съществата около тебе. 

Служù, твори – това прàви новият човек на духа, на 

душата; а ведно с това учù непрестанно, понеже то-

ва е главната пътека на ученика. Сърцето също не 

трябва да е назад по пътеката, което пък значи: оби-

чай ближния като себе си! Тялото най-после - венец 

на творението - сочетава най-живо поривите на духа 

с грижата на душата, светлината на ума – с топ-

лината на сърцето. 
 

- За вегетарианството? 
 

 Преди бях казал: този, който е готов, него ни-

кой не го вкарва насила в светилището. Просто бъ-

дете не разголени, а загадъчни. Правилно е не пропо-

вядването, не поучаването, а приготвянето на не-

сметни богатства, от които се дава само на чис-

тите. Ти никого не учи, а просто давай от бисерите 

на Мъдростта и на Словото на онези, които сами са 

стигнали до брега на чистотата. С другите бъди ве-

жлив, но не отворен. Ти нямаш време да се занима-

ваш с първолаци. Нека болестите, нещастията, са-

ми научат мършоядите с какво омърсяват кръвта си, 

космоса и историята, а ти разделяй приятелите си 

на групи от приели въздържателството, вегетари-

анството - и неприели. Тези, които вече живеят чис-

то, надарявай с новото Слово и Дело, с мощните 

грижи на душата си. От другите страни (глаголът 
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“страня” – б.п.) – и по този начин, без да си лош с тях, 

дай им да разберат, че множеството не е твой 

обект, но само избраните. Неща, които са приятно 

загадъчни, а не натяквани, привличат повече, откол-

кото пропагандата. Например, за едно събиране, ед-

но четене, една екскурзия, посещения на театър мо-

же да предпочетете вегетарианци, а да не поканите 

месоядците – просто и тихо. Понеже Аз лично се ан-

гажирам вече с този твой проблем, приятелите ти, 

които още ядат месо, ще видят как ще потръгне на 

приятелите ти, които вече не ядат. Това нека им 

бъде за урок и стимул, понеже Аз, Който се явявам на 

теб, не говоря само празни приказки, а на часа пое-

мам проблема на живо. 
 

- За какво ми се сърди Бог? (пита Румен) 
 

 - Това е нещо от основно значение, на което от-

делям специално време. Бог обаче никому не се сърди 

– сърдите се самите вие на Бога. Полуправдата на 

някого не е правдата Божия. Полуправдата на Мори-

йор тогава, на прага на XVII век в Испания, Ме отвър-

на от него, понеже той искаше да спасява души, а 

своята още не бе спасил. Правда не се проповядва на-

сила. Понеже обичаш Христа от векове, на теб сега 

дадох отворено прозорче към Мен; обаче предишното 

ти тромаво разбиране на проповедничеството със 

съвсем не тромави методи привлече същества на-

пред в богослужението, докато се занимаваха още 
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със себеслужение. Тези предатели не използваха без-

користно твоята подкрепа, но сам тебе те отстра-

ниха от църквата най-решително, понеже ти служе-

ше на Мен, а те – на краля. 

 Така че, сръдня няма. Обичам те, както обичам 

най-преданите Си създания, но ти Ми се сърдиш още 

– като се стараеш още да печеш на силна жарава зе-

лени вейки... Преценявай с кого общуваш – постепен-

но стеснявай кръга на "вейките", но разширявай сфе-

рата на човечеството. Помогнеш ли на Словото, ти 

помагаш на повече от трима или трийсетима, а с 

това ще обърнеш към вегетарианството и към пра-

вдата съвсем готова и складирана на грамада човеш-

ка борина, подготвена да пламне в скорошните про-

летни огньове на Царството Божие. Приеми да рабо-

тиш за Словото – и виж как ще се обърнат на 180 

градуса не само приятели, но и врагове. Но с К. отсе-

га внимавай. 

 Помни: сръднята ти ще се превърне в любов 

към Мене, намериш ли помощници да разпространи-

те най-последното Слово на Бога на тази планета. 
 

- За Емилия? 
 

 - Премного я обичаш, но ако и тя те обича, ще 

помисли какво ти е нужно на тебе. Не прави нищо, 

просто изчакай. Не предприемай никакви особени пе-

тиции – покланят се на някого, който е достоен, но 

не и на недостоен практически. Ако тя приеме твоя 
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път на работа за Небето и Новата земя, приемам и 

Аз новото ви щастие. Река от нещо хладно обаче в 

момента минава между вас. Помолù се на Бога за нея, 

когато ти стане мъчно. Облей я с много обич, прош-

ка и понимание. Тя ще приеме тия благодатни вълни 

и ще ти отговори не по-късно от 3 месеца, но при ус-

ловие, че се изпълни онова, което обеща майка ти. 

Това много не променя нещата, щом искат нещо по-

добро; ако не искат, тогава преместването на И. е 

наложително, обаче с условие, че няма да поемаш де-

тето 3 денонощия в седмицата (тук вече Елма говори 

на майката на Р. – бабата на детето – б.п.). Тогава си ну-

жна на Новото човечество. Това може да стане (да 

се срещне с Емилия), но при условие, че напредне основ-

ната работа, не сега.                                            

                                                                             ПРАМАН 
 

В допълненията към този том се включва статия за 
Праман. Елма тук се е подписал (оповестил) с това име. То 
звучи познато – явно от индийската религия и философия, - 
но по-подробно за него може да се прочете в приложението. 
Едно от значенията му е “Всезнание” - а не е ли това синоним 
на "Необятното", което ни говори”? Днес не може да се от-
говори на въпроса какво е видяло едно дете в един от холиза-
торите, но знаем за такъв случай: едно момиченце от Свищов 
попитало баща си дали наистина този човек знае всичко... Яв-
но не може да става дума за обикновения човек, а за Нещо, ко-
ето детето е видяло в него.  

 

-  Как Р. да закали психиката си? 
 

 - Премного се задълбочава в противоречията на 

света. Противоречията на света са киселини, ос-но-
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ви, соли, разяждащи болно душата, която е много 

чувствителна.  

Прояви послушание и стори що ти казвам: нито 

един ден да няма да не си прочел поне 10 листа от 

Словото! Прави си извадки по теми, намери там от-

говор и на този въпрос. Беседите са помагало за раз-

решаване на всички проблеми – без никакво изключе-

ние. Отвори V-я том поред от купа отдясно на пода; 

препиши си мисълта, която ти се падне на десния па-

лец. Тази мисъл непременно ще я тълкувам, понеже 

тя крие разковниче за тебе. После прочети цялата 

беседа. 

 Считай, че когато Бог говори с някого, Той му 

оправя проблемите моментално. А някои не изпълня-

ват (просто немарливи са) точка по точка, що съм 

им казал. Тогава изпълнението на благодатта виси 

над тях като меч и обърква живота им. Приеми след-

ната молитва специално за теб: 

 “Боже на благодатта, прости ми, че днес от-но-

во спорих в сърцето си; направи ме сляп за погреш-

ките, помогни ми да се възправя на стремената на 

ума си и да почна да виждам само Божественото! 

 Отче наш, Който Си на небесата, открий ми 

смисъла на всяко користно дело, понеже си ни про-

свещавал, че нашата работа е да виждаме Бога на-

всякъде. Смили се, насочи ме да мисля любовно, по-

крий ми душата с крилете на примирението и открий 

ми виделината на съвършения мир. От сърце ти се 
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моля, направи да възрасне положителната оценка за 

всяко нещо в духа ми, за да облея чрез Тебе и лошото 

с истината на доброто. АМИН!" 
  

Практическо поръчение: всички противоречия, 

на които се е пекъл умът ти през даден ден, напис-

вай на отделен лист, а после ги развивай отделно по 

теми, под общ знаменател: "Какво иска да постигне 

Бог чрез това?". Също и важи подобен въпрос: "Кое е 

доброто, което може да се излюпи от това зло?" 
 

- За работата? 
 

 - По-добре е да не сменяш, понеже и тук, и там 

тази година ще понасяш напрежения, раздвоения, 

нервни ситуации. Покрий се, където си, не мърдай. 

Прави всичко, което се иска от тебе, но тази година 

не искай нищо. По-добре си оправи дома, понеже не е 

година за външни излитания. Затова пък домът ти 

може да стане разкошен; но догодина очаквай напре-

дък, възход, признание и навънка. Проучи най-надежд-

ните слухове за съкровища; после по карта, направе-

на от теб, ще посоча къде са заровени. Сега не, но 

през май това, което казах, трябва да се придвижи. 
 

- За отпуска? 
 

 - Когато е нервно напрегнат – ако може всякога 

да взима, стига само да няма проблеми с лекарите. 
 

- За детето? 
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 - Практиката да се дават децата на ясли е про-

кълната от Небето. Майка, която предпочита рабо-

тата си пред детето си, няма бъдеще. Но ако стане 

неизбежно, последствията трябва да ги знае: болес-

ти, с които осъжда детето за цял живот. Обаче то-

ва не трябва да ù се налага, нито да ù се казва по ос-

тър начин. 

 Сега много ви моля да спазите навреме лягане-

то. И Контактът може да бъде пиянство! 
 

 (Румен да знае, че по изрична молба на Източника не 
трябва да се казва гласно името на местонахождението. Не 
че крием от него (защото той е наш), но защото духовете не 
трябва да знаят, да чуят.) 
 

- За Петърчо? 
 

 - Може, но само ако отрано се насочи към про-

филактичната медицина. Поначало ще си взема вси-

чки общи изпити, но профилактиката да му е профе-

сионална цел. Приема го, това не е в бъдеще време. 

Трябва да лягате! 
 

- За Мария? 
 

 Трябва да ù напишеш бележка: 

 "Скъпа Марче, не се безпокой, оставям тази бе-

лежка у Д. – да не се тревожиш за мен. Правя някои 

важни сондажи, поради което не съм вкъщи, но мисля 

за теб и ти пращам светли сестрински чувства". 
 

-  За следването на Румен? 
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 - Сега да поработи повече, да се пази тази го-

дина; шансът му е следващата година. Обаче, щом 

кажа нещо, това е! Спане! 

 

2.І.123(1987)г. 
София - Изгрев 

 

ПРОМЕНЯНЕ НА СЕБЕ СИ,  
А НЕ НА СВЕТА 

 

 
 

 - За цигарите? 
 

- Понятно ми е, че по този начин избива 

сериозно напрежение, така че нищо не трябва да се 

прави преди премахване на причините на 

нервността. Това, че някой не яде месо, не е никакво 

вегетарианство, ако пуши цигари и пие кафе! Ако с 

месоядството се викат духове от нисшия астрал, 

то с пушенето се извършва черна магия и се отваря 

вход за много по-свирепи и жестоки духове от 

умствения свят. Нямаш право да учиш никого на 
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вегетарианство, ако си черен магьосник чрез 

паленето на цигарата! С кафето пък нещата са 

подобни: повече от 1 чашка на 3 дни предизвиква 

прочистване на умственото поле, но травми в 

холоса. Ако човек не може да си наложи режим някъде, 

няма никакво право да проповядва на другите режим 

другаде. Първо, трябва да се става много рано, да се 

работи за Словото, да се проучва; да се правят 

ранни разходки, да се посреща изгрева на слънцето, 

да се пие гореща вода по 3-4 чаши най-малко. Човек 

трябва да се измори от прекалена отдаденост на 

любимите неща, но и на задълженията, и тогава 

вечер да заспива като къпан. 

 НИКАКВА ВЕЧЕРЯ СЛЕД ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ! 

 Сториш ли всичко това, наложи си и постене, и 

поограничаване на кафето и цигарите. Препоръчвам 

също със специалист по ушна иглотерапия – 

отдавна вече премахват нуждата от пушене по този 

начин. 
 

- За Р-н? 
 

 С пълно натоварване на съботни и неделни 

интензивни планински екскурзии и сутрешно ранно 

излизане, с премахване на кафето и цигарите, с 

изпълняване на всичко, което очертах по-горе 

отпада и проблемът с лекарствата. Няма път без 

трудности! Преодолееш ли трудностите – ученик 

си; оставиш ли се на блатото – плазмодий си като 



 
Необятното говори – книга 9 

2674 

всички. Нас ни отличават по това, че умеем да 

правим усилия не за променяне на външната среда, а 

на себе си. Останалото го правят и светските хора. 

По тази причина личната среща на Румен с 

представител на чистия свят и придвижване на 

обещанието от материален характер се отлага до 

момента на пълното отказване от критиката, 

цигарите и кафето. 
 

- За Витоша? 

 

 - Всяко престояване на планината е благодат, 

но ако спазва горните условия. 
 

- За бани? 
 

 - И с това не се оправят нещата, ако не се 

положи основната канара на живота: първо – живот 

за Словото! Първото нещо – по вътрешен усет; 

после – проучване на най-хубавите шрифтове на 

няколко езика и съвършеното им усвояване на 

практика; после – постепенно изписване на най-

силните мисли от беседите с такива шрифтове. Не 

непременно чрез баща си, освен ако може да вземе 

временно книги от него и да си изкара на ксерокс 

образци от най-хубавите шрифтове, даже по 2-3 

екземпляра, за да има и за нас тук. После нека се 

заеме по-юнашки с изобретяване на устройство за 

автоматично или бързо изписване на тези 
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шрифтове. Той със своите приятели ще направи 

прелом в техниката и историята, ако успеят да 

изобретят шрифтопечатна любителска машина. По 

този начин ние ще направим, с цвета на Новото 

Човечество, под прякото ръководство на Р., 

разкошни издания на Словото. Нека първо потърси 

под дърво и камък всички възможни наши и чужди 

шрифтове и половин година да се занимава предимно 

с тяхното ръчно усвояване; паралелно с това, да 

постави задача на по-интелигентните си приятели 

да проучат какви са принципите на досегашните 

шрифтопечатни машини. Нека си поставят за цел 

това да мине на компютърно равнище. Нищо по-

добро от това! 
 

- За Е? 
 

 Молба към нея: може ли да открие алгоритми на 

компютърни шрифтове? При удобен случай да я 

запитат. В свободното си време, ако получи импулс, 

нека Р. потърси компютърен клуб, в който да прави 

своите шрифтови експерименти. Последен въпрос. 
 

  - За билките?  
 

 - Билките сам Аз ще назначавам, не други, ако 

престанете да се тъпчете с отрови; в противен 

случай не се интересувам от вашето здраве, 

търсете си други природолечители! 
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 Това за кафето важи за всички. Ако се тъпчете 

с ядене без продължително дъвкане, ако не 

прокопавате тунели от вечерен глад, ако не 

престанете да правите тестени неща от бели 

брашна и да се пълните с отровно мляко – нямам 

думата! Само току-що издоеното мляко – по половин 

литър два пъти седмично. Разрешавам кисело мляко, 

но предимно квасено лично. Правете всичко с 

разположение, любов, вътрешна свобода не насила. 

Ако не върви самодисциплината – сипвайте в 

боклукчийското пространство у себе си каквото ви 

душа сака, но не пренебрегвайте само планината, 

Словото. То всеки не може да стане ученик. 
 

- За парите? 
 

 - Питай първо Р. Как той счита, че е най-добре 

да се постъпи, без да му казваш за теглене от 

книжката – ако той каже. (Може без Е. да знае.) 
 

 - За Ел.? 
 

 - Първо се срещни с Е., но в Банкя или на 

безопасно място. Кажи й, че всичко прехвърляме на 

теб, за да не бъде тя малтретирана от Р. Бог я 

поздравява за огромните Христови мъки и й 

благодари, че послуша да се държи мило с Р. Вас ви 

очакваше страшен погром от страна на властта, 

който не стана поради готовността на Е. да търпи 

нещастието на Р. Затова казах, че сега всичко ще се 
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понесе от най-силния в момента – тя е ариергардът 

на Божието Слово в тази нечовешка битка! Тя лично 

да реши наема ли се с предаването на бележката на 

Р., или чувства, че трябва да стане по другия начин. 

Аз не искам да отстранявате Р. от задачите – само 

той може да извърши някои неща, които никой друг 

българин не е в състояние. Но Аз се съобразявам и с 

психиката на живия си проводник, който не е в 

състояние да общува пряко с Р. - с пушещи, приемащи 

алкохол, плашещи със смърт и поддаващи се все още 

на пъклено подозрение. Аз лично бих желал те 

двамата да контактуват, но и не мога да наложа 

никому това, щом само една среща със сатанинското 

у единия стоварва другия на легло за седмици. Не 

мога да си жертвам основното оръдие в момента за 

такива експерименти. Приеме ли Р. да контактува, 

вършейки работа чрез посредник, непременно ще му 

се възлага божествена работа. В противен случай 

контактите се прекратяват. Бог не приема 

ултиматуми никога, понеже който заплашва и 

тероризира, не е приятен никому. 

 Та Е. да прецени дошъл ли е моментът да му се 

предава това или не; ако не, повтарям, контактът с 

него – само чрез оставяне на неща в Симеоново. 

 Всичко й кажи, без да си длъжна да обясняваш 

къде сте се видели. Ти само кажи така: “Бог ни 

срещна без моя инициатива – това е, което мога да 

кажа” – не по друга причина, а за да се запази самата 
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Е. Също кажи, че не знаеш точно кога ще ви срещне 

Бог пак и къде, по какъв начин, понеже няма да лъжеш. 
 

   (На Н.) 
 

 - По този въпрос ще говоря специално, но сега 

не се бой, изпрати си я. 

 

3.І.123(1987)г. 
София - Изгрев 

 

ЗА СЛОВОТО, МРАВКАТА И БОЖАТА 
МИКРОБА… 

 

 
  

Ретината на окото Ми се възрадва; сви се от 

внезапния блясък на Н. зеницата Ми поради ре-

шението й да направи още един жест за Словото. 

Трябва да работите като бесните – вече съм ви го 
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казвал. Нали сте виждали един самотник с патерици 

в планината? Може да е всякакъв, но ако вие "тро-

шехте" поне една десета от неговия бяс за движение 

в пламъка на братската работа – досега да пътува-

те вече с Моите Небесни флотилии в космоса! Раз-

ликата между светския човек и брата е тъкмо в то-

ва: братът е бесен за братска работа, а светския е 

бесен… от светска работа… 

 Тъй че дерзай, светло създание! Там, където си 

ти сега, слепите ще пъплят да постигнат ранга ти 

още с хилядолетия. Понеже служител на Словото е 

сотрапезник на Отца! Той раздава, Той ломи хляба 

насъщен, а сотрапезникът събира с отворени пазви и 

носи навън на народа. 

 Сотрудничи, сотрапезнико – да не остане тро-

ха, неприбрана от пода! То и да остане някъде между 

цепките, Словото на прах не става. Топло убежище 

ще намери в душата на някоя мравка, врабче или Бо-

жа микроба, та да срещнете още след 300 години 

тия деца небесни като радостни богатири от рода 

человечески, повели по Пътя същества от по-стара 

еволюция от себе си! 

 Та правù утре това, що ти сърце диктува и 

умът ти, ученико на Новото. Твоят ум не го давам за 

друг ничий, прочее, щото ум, който Ме разпознава, 

по-струва от гора академии, които са слепи за 

Мене. 
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 Тасос, Тасос, Тасос… С това ще ви запозная ня-

кога по-подробно. Само слушай сърцето си, пък Сло-

вото – понякога… 

 Спете сега, па сънувайте приказно царство! 

 

6-7.І.123(1987)г. 
София - Изгрев 

 
ЗА КАМИОНА НА ФРОНТА, 

ДЕЗЕРТЬОРИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ 
 
 

 
 
21,30 – 22,30 ч. 

 

 Советвам ви повече да не си правите експери-

менти с Контакта. Много полезно е да се знае точ-

но, с категоричност, препоръката или прогнозата 

от самия Мен, но това Аз не съм нито длъжен да пра-

вя, нито то практически развива вътрешния, сърде-

чен контакт с Мене. Провалите са наистина почти 

единственият начин да научите сърцето си да се 
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вслушва в Божия глас, поради което предпочитам не-

яснотата пред точния сценарий. Пионки на Божията 

Воля няма, нито възнамерявам да създавам от сега 

нататък! Но "питонът" си е "питон": абсолютно съм 

прав, понеже питането си представя  райско пости-

лане на пътя с рози, което е направо престъпно. 

  "Розите на Божественото Промисляне" са вис-

ши същества, които се отклоняват от своята пряка 

работа според молбата на Моя Дух, по причина на ня-

каква неотложна, внезапна помощ. Питането няма 

този ефект обаче, който има самоинициативата, 

понеже не съдържа риск. Пионката, старателното и 

прилично "учениче" предпочита сàмо да му възлагат 

задачи, но не и самò да предприема рисковано провеж-

дане на божествените импулси отвътре. 

 Сега обаче вие казвате: "Та нали става дума за 

Сло"вото, нали сe бърза? Защо Онзи, Който е заин-

тересован от разпространението на Словото, да не 

разчисти пътищата на Своите Си, та всичко да 

стане по мед и масло?..." – Аз пък ви отговарям: Сло-

вото, самò, въобще не се нуждае от разпространя-

ване по човешки начин. Щом е изречено, то се само-

разпространява незабавно. Домът Ми не е толкова 

малък, колкото вашата планета, но Словото Ми 

отива до върховете на супервселената, до ко-

рените на ултравселената, до всички кътчета на 

физическата вселена в самото мигновение на не-

говото произнасяне! Така че онези, които са отво-
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рени, сами ще си откъснат от плодовете му – било с 

мисъл, било с чувство, било с постъпка. Обаче раз-

пространението на Словото по земни начини е необ-

ходимо преди всичко на тия, които разпространяват, 

а после на недъгавите, които сами още не чуват 

Словото в душата си. 

 Разпространението обаче на Словото е посве-

щение! То е подвиг, за който обикновено се плаща с 

повече от един живот. Следователно, ако ви направ-

лявам точно как да разпространявате Словото най-

рационално и безопасно, Аз ви отнемам посвещение-

то на риска, геройството и подвига – т.е. апостолс-

твото.  

 Случи ли се обаче да ви додее някога, сметнете 

ли че прекалено много вече сте отдали и пожерт-

вали за спасението на Словото, Любовта Ми не се 

оттегля от вас, но вие се оттегляте от Любовта 

Ми. 

 Ученикът-апостол диша, само докато работи 

за Словото. Той обикновено спи по 2-3 часа, работи 

напрегнато до издъхване, слага главата си на дръ-

вника ежеминутно, храни се само със Словото – тича 

напред-назад, не по-малко съсипан от преумора, от-

колкото тичащите за кокала. Провалите са средата, 

в която работи; капаните – опитът на духа му; зала-

гането на честта, богатството, на последните му 

дрипи понякога, за да спаси трошица от трапезата 

на Отца си – неговото насъщно ежедневие. 
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 Когато Аз виждам мисълта ви да се отървете 

от "излишно разкарване" и да направите парично спе-

стяване, т.е. "икономия", синовете ми отгоре ронят 

сълзи, та дано поникне някой ден градината на ваша-

та преданост… 

 Аз отсега нататък обещавам твърдо, че ня-

ма да отговарям на въпроси относно помощи или 

проблеми във връзка със спасяването на Слово-

то на земята! Който има ухо - да Ме слуша отвъ-

тре; който има сърце, а не предпазно устройство, 

сам ще чуе думите Ми отвътре. Пък Словото, на 

Мен лично, не Ми трябва. Трябва на вас и на братята 

ви, които измират като мухи с всеки изминат час. 

Ако бяхте на предно-фронтова линия, а снарядите ви 

се свършваха, колко пъти щяхте да се надигнете на 

секунда, за да видите не идват ли спасителните ка-

миони? Така и братята ви от света, разкъсвани от 

барут, болести, свирепи земетресения, кански стра-

дания, раздиращи сърцата и душите вопли, очакват 

кефа на двама или трима "блажени", които си живур-

кат на седалката на камиона, а не го погват с най-

бясна скорост. Камионът обаче сам не е в безопас-

ност – всеки момент там може да се стовари вра-

жески снаряд! А свобода нямате: щом напълните с 

Новото своя камион, своя кораб, своето жилище, аз 

насочвам специално вниманието на враговете ви 

към вас, за да съсипят и вас, и скъпоценното ви 

имане, ако се види, че си правите оглушки. Аз от 
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това няма да пострадам – Словото е океан; ще пос-

традат още няколко хиляди, още няколко милиона ду-

ши. Но що от това – пострадали са, понеже не са ис-

кали също да пропуснат Словото навън, останали са 

слуги на дявола. А ония измежду тях, които са Мои, 

погивайки, пак ще попаднат на Словото, понеже са 

погинали с него на уста! 

 Свободата на волята ви ценя над всичко. Скоро 

обаче ще взема особено решение. Както развалих и 

двата магнетофона един след друг, както развалям 

и ще развалям пишещи машини, със същото стара-

ние ще разваля и редкия шанс да направите оазис на 

Словото, с което ще приключа още един опит на т-

зи нещастна земя да й бъде помогнато. 

 

7.01.1987 г./ 7,50 – 8,20 ч. 

 Аз помагам, но калпавата преданост развалям. 

А калпавата преданост, както вече съм ви казал, по-

ражда вирусни заболявания и пробив на хора и духове-

вируси в живота ви. Вирусът мисли само за себе си, 

милостта по никой начин не му е понятна; наглост-

та, нахалството и насилието са неговият начин на 

живот; лъжата – способ за оцеляване; мутирането 

на неговия сценарий – разпознавателен белег; а прак-

тическото неработене за Цялото, с резултат цица-

не на материя и енергия, на средства за живот от 

организма-носител – негова лична легитимация. Пус-

нал съм такива с мириади – пълчища, неизчислими 
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Божествени легиони! Кой може да им се съпротиви, 

щом са под Мое разпореждане?! – Никой друг, освен 

онзи, който се запретва юнашки да работи, пак чрез 

Моята сила – единствената най-мощна сила на Три-

те вселени, - силата на Делото Божие.  

 

 Четенето на Словото, неговото лично прилага-

не са само половината от Силата, половината от 

успеха, половината от здравето. Неговото спасява-

не, проповядване и разпространение, неуморните 

усилия за неговото колективно осъществяване в жи-

вота – ето коя е другата половина! Паразитът, зна-

чи, разчита само на това: да разкъса връзката между 

душата на човека и Словото Божие, да изолира стре-

мящия се от неговите братя и сестри. Така отнема 

напълно силата му – и първата половина, и втора-

та. Резултат – съсухрен, пожълтял човек, рухнал от 

преумора и сривове. 

 

 Затова постоянно ви казвам: самоопределете 

се, самоопределете се, самоопределете се! Не че ня-

ма да носите по полето ранèн човек, разкъсан напо-

ловина от бомбите; но ако този нещастник, с тече-

ние на дните и месеците върху гърба ви се уяде от 

безделие и хрантутене и отгоре на всичко си извади 

ножа да ви ръга, понеже това му доставяло удоволс-

твие – вън този парцал и бацил на пъкъла, хвърлете 

го на полето, без да ви мигне окото! Аз не давам ша-
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нсове на ранени, които са дезертьори от Бойното 

Поле или предатели. "Дезертьор" наричам онзи, кой-

то не разпознава Словото Божие през вековете, не 

го изучава, не го прилага и не работи до издъхване за 

неговото спасяване и разпространяване. "Предател" 

наричам пък този, който пречи на верните да се по-

светят на Словото и на Делото. 
 

7.І.123(1987)г. 
София - Изгрев 

 

СПАСЕНИЕТО НЕ Е ТВОЯ,  
НО МОЯ РАБОТА! 

 

 
                                           
                                              Свръхнова 1987А 
 

14,00 – 15,00 ч.    
     
 В 14 ч. на 7 януари слънцето внезапно огрява лицето на 
един от холизаторите, работещ върху осиянията в една ка-
такомба с тясно прозорче. Той вдига глава и поглежда в све-
тилото с голяма любов и благодарност, отправяйки сърдечни 
слова към Онзи, Който живее и на слънцето и Който изпраща 
сега този милващ поздрав. Затваряйки очи, холизаторът виж-
да ясно в слънчевия кръг светящо число, сякаш току-що от-
печатано с шрифта на пишеща машина: 23; веднага след това 
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се явява цифрата 4. Подобни видения не са типични при по-
срещане на изгрева, затова този път отговорът на слънце-
то е една изненада.  
 В размисъл за значението на това послание, прие-ма-
щият стига до извода, че се проектират две дати: 23  и 4. Но 
дали са за този и следващия месец – или за друго време? 
 В 14,30 ч. лъч отново пробива облаците и намира ли-
цето на единатора през тясното прозорче като амбразура. 
Второ поглеждане в слънцето – и изниква ясният образ на 
знака "х", който се превръща в кръстосани вилица и лъжица, а 
те отново се преобразяват в кръст, този път нормално из-
правен, но с ограничителни чертички от двете му страни:  
 

 
 

 (Този кръст е един от главните хералдически кръс-то-
ве, наречен така от фр. "potence" — "опора", понеже формата 
му прилича на опора, която се е използвала в древността. На-
рича се също така и "кръст-чук") 

Какво може за значи всичко това? 
 Задавайки въпрос вътрешно на Източника, питащият 
се изненадва от две ивици бяла хартия, които литват от по-
вея на неговото ставане и падат едно върху друго също на 
кръст – абсолютно точен. В края на оригинала на този мате-
риал, този книжен кръст е приложен, залепен. Източникът по-
някога направо говори чрез движещи се или падащи предмети 
из стаята или чрез символични актове на природата; или поне 
подтиква единаетора да направи връзка с Него. Така, на пре-
дишния ден, 6.01.1987 г., падат едновременно два предмета на 
земята от различни места, което става причина да се осъ-
ществи холизация. Отговорът е следният: “Не съм доволен 
от тебе, защото работите не [бива да] се уреждат 
със зор” (единаторът е говорил твърде настоятелно на им-
пулсатор-изпълнител за това, което трябва да извърши. Той 
не е знаел, че кръстът, който е видял в слънцето сутринта, 
се нарича научно "кръст-потент” и “кръст-чук"). Предвари-
телно, той е бил скрил лист с отговор “да” на Източника, в 
смисъл че помощникът трябва на всяка цена да замине, за да 
се оправи едно объркано положение. Холизаторът, все пак, мо-
ли за подкрепа отгоре. – “Това [го] имате от Мене, но 
друг път помни!” (6.01.1987г./15,05 ч.). И наистина, въпреки 
неотложността на задачата, виновният се усеща, че е дър-
пал обещанието, както се дърпа теле… 
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 Ето отговорът на Източника, по повод явленията с 
кръста и числата: 
 
20,00 ч. 

 - Хребетът настана, гответе се! “Краят на 

страданията” – това означава ограниченият кръст. 

Излишно е, не трябва да се изпращат никакви пре-

дупреждения. Който има уши, ще чуе; който няма, на-

става ред да "заима"... Состоянието на природата е 

такова, че вече нищо не може да удържи пертурба-

циите, за които съм предупреждавал много пъти. 

Приятелството наистина изисква да спасиш прия-

тели, но питам те Аз: що е спасение? Ще лишиш ли 

някого от шанса да отиде на своето място в кос-

моса? Няма ли да си риск за онези, които трябва да 

изплатят много предишни грехове?  

 

 Имай вярата, че спасението не е твоя, но Моя 

работа. Принципно, ще предадеш новото осияние на 

онези, които Ми вярват, а това са само петима души 

в света. Но ако някой от тях каже на някого, няма да 

спазя тези дати - и тогава ще пострада и виновн-

ият. 

Елма 
 

Коментар: Проследявайки в интернет световните събития 

непосредствено след горното осияние в уникалния енцикло-пе-

дичен сайт Уикипедия, откриваме, че на 23 февруари е било 

наблюдавано за пръв път избухването на звездата Supernova 

1987A, която предишния път е била експлодирала през 1604 г. 
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Разбира се, тя се е взривила преди много светлинни години, 

но за нас реалното виждане на това и въздействието ù тук е 

от мига, когато неутринният и взрив стига до слънчевата ни 

система. Елма предупреждава за нея още на 10 юни 1984 г.:  

 

 "Точно сега е моментът, когато се пада 

избухването на свръхнова. Някои от вас ще я видят, 

но тя ще въ-двори царството на архангел Михаил на 

Земята". (Виж осиянието "За архангел Михаил. Прогноза за 

свръхнова звезда, която ще избухне всеки момент". Не е 

трудно да се проследи кривата на уникалните и екстремни 

събития по света след тази дата, но астрономите 

констатират и крупни, невиждани и фундаментални промени 

в околния кос-мос, безпрецедентни и за физиката и 

астрофизиката до този момент. Същевременно, има и рязко 

нарастване на необик-новени духовни събития, които могат 

да се обхванат само от едно по-високо поле.  

 

 В повечето случаи разгадаваме лесно ясните послания и 

прогнози на Елма и събитията съвпадат с точност и по ес-

тество, и по време; но в случая споменатите дати 4 и 23 ос-

тават енигма, освен ако не важи сведението за Свръх-нова-

та. В новобългарската езотерика има твърдения, че пре-

минаването на една вълна частици от избухнала някога 

свърхнова звезда през Земята, от една страна оставя тук но-

ви души, родени на тази звезда, а от дуга отнася много души 

в пространството. Настанало е тяхното освобождение, как-

то се казва и в горното осияние. Дали именно датите 23 и 4 

са били такива врати, може да кажат само бъдещите изсле-

дователи.  Не можем да знаем днес и дали зачатийността и 

смъртността на Земята на тези две дати е била по-висока.  
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8.І.123(1987)г. 
Етрополе 

 

БИТОВИ И ПСИХИЧЕСКИ ВАМПИРИ 
 

 
Триптих от холандския художник Йеронимус Бош (1453-1516) 

 

Текстът по-долу дълго време е бил в архив и не е  

включван никъде, освен във вътрешните ръкописни и 

машинописни издания, понеже е бил считан за “съмнителен” и 

“некрасив”. Все пак от него могат да се извлекат ценни поуки. 

Които не искат да чуват за нисшите същества около нас, може 

спокойно да прескочат този материал – той не е за хората, 

които веднага ще цитират Словото, че ученикът трябва да е 

сляп за злото.  Да, но 1987 г. е VII вибрация и малцина знаят, че 

в такъв период в Школата се слиза и в ада. Школата не е само 

лекции – там има и упражнения на място – не само в космоса..   

 

- Защо тука не върви работата, кое ме разсейва и 

подтиска, защо боли главата? Чувствам се остарял с 10 

години. 

 

 - Погледни котела! (Там е изхвърлен чай с билки от 

незнайно кога). Ха така! Иди сега вънка. Има ли нещо 
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гниещо? (Намирам гниещи моркови...) Нещо да съм ви 

говорил за вампирите-гнилярници?... 

 

  Източникът е готов специално да ни говори за различните 

видове битови, етерни, астрални, професионални, социални, 

естетически и какви ли не още елементали и вампири. 

Универсалните им магически имена са други – с тях йерархичните 

им началници ги възпитават и командват, но тук ще бъдат 

изредени някои техни свободни български съответствия. С такова 

словотворчество са се занимавали и Шекспир, Пушкин и др. 

 

 

  

Въпреки че думите са отрицателни, това тук е неизбежно. 

Например: “мухлярници”, “плесенярници”, “сухарници”, “консерва-

джии”, “компотарници”, “туршийници”, “мършлярници”, “гнойлярници” 

и “цирейлякници” (последните три - предимно по месото, дори и най-

дълбоко замразено). Има и други гастрономически вампири: 

“солярници”, “лютаджии”, “шекераджии”, “тестарници”, “сушеници”, 

“пържарници”, “варенджии”, “печенджии”, “натумкаджии”,  

“мазнярници”, “каращисници” (в смесените храни и напитки), както и 

едно поколение върколаци от торовете – “гюбраджии”, 

“пестицидници”, “бактерицидници” и пр.... Алкохолните нисши 

астралци са цяла менажерия “пиявици”, “смукачи” и “къркалници”, 
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които се призовават от пъкъла на големи тумби при колективно 

пиене по празници и кръчми и се отличават с имена според вида 

напитка. Понякога те отварят холическото тяло на човека и 

провокират любвеобилността и липсата на задръжки, но най-често 

правят канал към преизподнята. Отдолу нахлуват “зверовете”, 

“драконите”, “скотовете”, “удушвачите”, “пребиваджиите”, 

“ревнярите” и въобще още много видове битови убийци и душмани. 

Не случайно и на войската преди бой се полага не само недоварено 

или сурово месо, но и ракия. Алкохолът напълно блокира строежа на 

мюонното тяло и даже го разрушава, докато кафето го строи и 

пробужда, но пък срива холиическото тяло. 

 

 

“Пушараниците”, “димилниците”, “тютюнджиите” са 

изключително нагли и нахални вампири от нисшия ментален ад, 

които създават илюзия за успокояване на нервната система, но не 

премахват истинската причина за напрежението – задушаването и 

малтретирането на човешкото холическо тяло (жаждата за 

истина, свобода и любов). Вампирите на цигарения дим и 

радиоактивния полоний в тютюна  имат магическа сила да 
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привличат много опасни демони от умствения пъкъл, които 

инжектират в хората смъртоносни дози лъжливост, демагогия, 

самозалъгване; “успокояване”, замъгляване на монадата и 

замайване на съвестта. Поначало всички нарко-духове са убийци на 

мюонното тяло поради сатанинския страх от реалното щастие 

на земята – щастие с реални истини, реални дейности и реални 

хора, които единствени могат да ни направят цялостно 

(холистично) блажени. Замайващите вещества, прийоми и идеи ни 

карат да търсим илюзорни пътища за задоволяване копнежите на 

духа чрез психически и наркотичен онанизъм (пушенето, злобата, 

фантазиите, пиенето и пр.) 

Илюзиите за влюбеност или тръпка също имат своите 

елементали и вампири. Те никога не могат да излязат над астрала 

и нисшия ментал, понеже са червиви от мисъл за себе си.  

Съществуват и неизброимо множество елементали и 

вампироиди, които се вселяват във всички хапчета и течни 

лекарства и в много сушени билки, но за тяхната пагубна роля 

Източникът би говорил специално и подробно, само ако пожелаем. 

Той всъщност, заедно с професорите и асистентите Си, преподава 

този предмет горе в Школата, в часовете и дните за изучаване на 

ада. Това тук са само откъслеци от смътни спомени за тия 

упражнения и познания. Не винаги се връщаме от Школата с 

напълно ясно съзнание.  

 Битовите призраци и етерни гадини могат да се нарекат 

условно “прашарници”, “мръснарници” (предимно в непраните дрехи, 

спалното бельо и други нечисти вещи), “лекярници”, 

“вехтошарници”, “дрипанджии”, “развлечници”, “разплетеници”, 

“увисналджии” и пр., а на домашното безредие – “хаосари”, 

“разбъркници”, “купчинаджии”, “затрупанджии” и пр. Фантомите на 

лошия въздух могат да се нарекат условно “спаренджии”, 

“смрадняри” и “воняри”; но последните два вида се вселяват и в хора 

с психически отклонения и характеропатии и отравят 

атмосферата чрез дъха им, кожата им, говора им и пр. 

Нечистоплътниците се делят на “мърлячи”, “кираджии”, 

“потнярници”, “чорладжии”, “пърхотници”, “ноктарници”, 
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“ушараници”, “сополджии”, “плюнкари”, “храчкари”, “хъркаджии” и още 

много други, на които импровизираните имена е неудобно да се 

споменават... Те самите обаче с удоволствие се наричат помежду 

си с подобни названия на езиците на ада и се призовават от 

черните етерни паяци около нас и от вещиците само по този 

начин. В повечето човешки жилища живеят тъмни адепти под 

формата на октоподи, скорпиони, тении, змии и пр. (обикновено ги 

сънуваме, след като късно вечер са успели да ни внедрят 

“натумкаджии”, “гълтарници” или “пържарници”, та да се наядем 

бързо, със стръв и “до спукване”). Те именно ни обсаждат със 

стотиците си подвластни изчадия на лакомията или алкохола, на 

битовата мръсотия и безредие, за да могат да си живеят спокойно 

от запушените ни пори, от хроничното ни кашляне, от вонята на 

етера ни и нисшия ни астрал, от смрадта на търбусите ни, пълни 

да не кажа с какво от години… Нали сме виждали картините на 

Йеронимус Бош? 

 

 

          

 Измежду сценичните, визуалните и радио-телевизионните 

вампири няма по опасни от тия,  които се нахвърлят стръвно върху 
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жертвите си  с убийствено силни децибели или с недовършване или 

внезапно прекъсване на музиката или филма - за реклама, за 

картечни внушения и новини. Липсата на пауза и особено смяната 

на тоналността нанася страхотен удар по висшите тела на 

човека и ги блокира задълго; създава гнойни, незарастващи рани 

дори в будическото тяло; причинява рак, тумори, множествена 

склероза и много други съвременни нелечими болести. Същото 

важи за повечето клипове и адски филми с бърза смяна на 

епизодите, за пъклената анимация с бесни гонитби, садизми и 

американски звукови ефекти. Всичко това се носи в ефира и 

поразява не само глупаците със слушалките и пред екраните, но и 

много хора наоколо и из космоса, които не слушат и не гледат 

такива работи. Това са тънки прийоми на черната ложа, чрез които 

тя зомбира, програмира и срива непоправимо потребителите на 

подобни екстри и много още невинни същества в техния физически 

и психически радиус. Нещо ужасяващо представляват и 

клерикалните и аскетическите вампири. 
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Същият Бош още през 15 век  вижда естеството и егрегора и на 

църквата, и даже на ... сателитната чиния... 

 

Цярът и профилак-

тиката се крият само в 

излизането нависоко в 

планините и живота с хо-

ра с монада, с искра Бо-

жия, както и храненето на 

душата с истинска култу-

ра и изкуство.  Компютър-

ните игри също имат 

свои специфични демони и 

вампири, които се виждат 

и на екрана, но унищожа-

ват без остатък наченки-

те на причинното и ясно-

вселенското тяло на чо-

века, особено ако детето 

играе с хъс. Мнозина няма да приемат и истината за състеза-

телните вампири и демони, дори тези на шаха, както и за всички 

видове конкурси, отличия, награди и съревнования. Там има особен 

род вампири от астрала, нисшия ментал и даже от будическия ад, 

които изяждат астралното и менталното тяло на победителите 

още при влизането им в ада, не ги пускат нагоре и държат 

останките им там за дълговековни изтезания. Подобни, но и доста 

по-различни, са и душевадците на хората, които са били преуспели 

и богати на земята, без да са давали нищо където трябва. Имаме 

осияния или, по-точно, “назидания” от Елма и за така наречените 

“домашни дракони” – безобразни и страшни сплетнения от странни 

октоподи, медузи, кръвоносни съдове и други отвратителни части 

от познати и непознати органи и чудовища с пипала, които “висят” 

във всеки дом, където някой смуче енергията на някого.  

 Някои от тъмните духове предпочитат òправните 

домакини, чистофайничките – тия, дето перат, гладят, тупат и 
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лъскат до припадък. Дори и моралистите и моралистките също са 

обект на гаври и гнусни перверзии и оргии от страна на дяволите, 

когато човек заспива след полунощ и спи по време на изгрев слънце. 

Вещиците и кикиморите се хранят от вторачването на 

жертвата в някого, от  злото сърце или отвратителната миризма 

на страха и подсигуряването; от нервността в общуването, от 

назидателството, прекъсването на говорещия и пр. Съществуват 

и вещици–“дзъркелджийки” (които  карат хората да гледат остро), 

вещици-“чуми”, “кречеталници”, “съскаджийки, “темерутници”, 

“прекословници”, “отджавкаджийки” (дето вечно обичат да 

оспорват), “кавгаджийки”, “скандалджийки”, “клюкарници”, 

“копойници”, “слухарници”, “подлярки”, “коварници”, “латернаджийки”, 

“снобарки”, “лепкаджийки”, “леденярки” и пр. – неизброими видове и 

подвидове. Една “лепкаджийка” например може да е най-голямата 

чистофайница, но да си угоява мъж, без никакви перспективи да го 

пусне сам на разходка или при другите. Такава особа е букет от 

десетки дяволи и вещици, вселени в очите й, в мимиките й, в 

словцата й… Но и в “мил-

ите” й молби към ближния 

понякога  - ако не са взели 

връх “мустакарките” и ка-

ра с “мекия брус” като 

“мазняркините - особен вид 

астрални проститутки. 

Но дори и с къща-аптека, 

свърталището на вещици-

те “чуми”, “грубиянки” и 

“хладнярки”, и особено на 

“леденярките”, тялото и 

мозъка на такава жена или 

мъж  през критическата 

възраст започва да пуска 

брадавици, мустаци, тлъс-

тини или гърчавини, а гласът им спада в зверските октави… 
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 Една аристократична дама съвсем не е предпазена от 

етерните вапири на урината и техните братовчеди, ако поддържа 

под кревата си нощно цукало... Тези духове влизат в нея още през 

нощта, дори и през похлупака, и правят господарката нервозна, 

взискателна, капризна, и сълзлива и мелодраматична.  

Може да сте се снабдили и с най-образцовата съпруга – 

домашен робот, в която  няма нито една астрална пепелянка, – 

мила, добра, хрисима, темпераментна, чудесна майка и перфектна 

сътрудничка. Но я легнете да спите или почнете да се занимавате 

с наука или медитация - на дневен ред мигновено излизат 

вампирите на домакинските шумове! В Словото се обяснява, че и 

най-тихата домакиня, която работи вкъщи докато другите спят, 

внедрява в тях с шетнята си вампири. Те могат да се нарекат 

“потропници”, “шетнярници”, “блъсници”, “тресници”, “шумолярници” 

(ако спътницата не е холеричка), “джангърници”, “джаскаджии”, 

“стържачи”, “бръмчарници”, “чукаджии”, “дрънкарици”, “тракаджии”, 

“суетнярници”; а при наличие на гостенка или съседка – 

“дърдорилници” и “шепотнярници”… Това са все реално 

съществуващи нисши етерни елементали и астралци, които се 

боят от тишината панически и се грижат за успокояване на 

любовния глад или съвестта на човека, който ги предизвиква. 

Йерунимус Бош вижда ясно как изглеждат и нашите къщички 

по двамка и по семейства, когато сме в кармични отношения и 

изборът ни е под всяка критика. 

В текстове като настоящия е трудно да се отграничи къде 

говори обикновеният човек и къде – Диктуващият. Просто за нас е 

необичайно Елма да употребява такива думи. Но по-долу, на риск, 

ще оставим края на писанието във вида, в който го намираме: 

 

- За уличните, канцеларските и индус-триал-

ните вампири и за породените от вашата архитек-

тура ще ви говоря когато поискате. Но има едни 

особени духовни вируси, наречени причинни, будически 

и атмически тунеядци и кикимори, които ви смучат 
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от полето на масовата култура и информация. Там 

са “каканижниците”, “креслярниците”, “издънниците”, 

“продранниците”, “гракаджиите” и пр. Една особена 

естетическа измет представляват вампирите-

“какофонджии”, които имат за цел да парализират 

будическото ви тяло и да оплетат и изпият душата 

ви в ада, в който живеят самите те – подобно на 

паяк в мрежата си. 

 Що се отнася до съществата от пъкъла, които 

пълнят аурата на един псуващ на майка, Аз нямам за 

тях никаква друга картина освен астралната 

“красота”, която представлява един провинциален 

общински клозет; или входът на едно полицейско 

управление… 

               Ето още един детайл от 
картина на Бош (на хо-
ландски – “Бос”). Не се ли 
вижда още по-ясно сате-
литната чиния?... И той 
ли е виждал образи от на-
шия век, както Ностра-да-
мус?... 
        Текстът на това “на-
зидание” наистина е ос-
танал недовършен, но се 
помни, че са били пре-по-
давани и изпитвани много 
методи за освобождаване 
от нисшите същества и за 
тяхната трансформация. 
Елементалите са енергий-
ни феномени, родени от 
самите нас, когато мис-
лим, чувстваме и живеем 
нечисто. Те могат да бъ-
дат изгонвани, когато поч-
нем да извършваме обрат-
ните, позитивни действия. 
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Но майсторите на тран-сформацията имат и силата да ги 
превръщат в добри, чисти същ-ности.  
 

 
 

Те, както и много вампири и обсебени човешки души 
могат да бъдат променени, ако искаме и ако знаем как. Яс-
новидците например виждат какво става с елементала на ед-
на лоша мисъл и дори на една псувня, когато човек се осъзнае 
и още в момента я промени. От устата или главата му е 
почнала да излиза отвратителна гадина, но при промяната на 
представата или думата тя се превръща в прекрасна 
пеперуда... 

 Някои от нас извършиха и “показни” чистения и под-ре-
ждания на занемарени дрехи, предмети и  жилища, за да се ос-
вободят обитателите им от перманентните тревоги и бо-
лести. Всички опити обаче за изгонване на паднали илухими и 
доднес са безрезултатни – обсебеният е абсолютно вто-
рачен в обекта, който харесва, затова лечение или под-
младяване чрез смяна на обекта при такива е невъзможно. 
Лицата на илухимните вампири приличат на хора с газови 
маски. 
         В приложението към този незавършен и проблемен ма-
териал се прилагат откъси от книгите на В.И.Крыжановская, 
в които се описват подобни нисши духове (б.п.) 
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За връзка:  
 

uralonii@abv.bg     toyonus@abv.bg     inolaria@abv.bg      

holzelohim@gmail.com  


