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20.06.125(1989)г. 
София - Изгрев  

 

БОЛЕСТИТЕ СА БУШОНИ 
ЖЛО / ДЙЕ 

 

 
 
18,45ч. 
 Аз страдам най-много от всички. Следовател-

но, който е Христов, той споделя Моето страдание. 

Христовите труженици страдат непостижимо; Хри-

стовият път е път на страдание и саможертва. Но 

това не значи, че ученикът на Христа се оставя па-

сивен – той постоянно се бори неуморно да открие 

причините за своето страдание и да търси път за 

разрешаване на духовния проблем на човечеството, 

свързан със специфичното страдание, което прежи-

вява. 

 Сега - конкретно на теб, приятелю Филип, Пи-

тагор и Рудолф! Ти се подвизавá с тежък товар през 

всички векове.  
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Питагор(582-496), св.ап.Филип и Рудолф Щайнер(1861-1925) 

 

 Тези неудачи със здравето, които имаш през 

сегашното прераждане, имат живо значение за 

милиони човешки същества. Положението ти с 

кръвоносната система, например, помага на всички 

твои сродни души и последователи през вековете да 

регулират в себе си токовете на тотвселената. 

Сърцето има един невидим собирател, в който се 

фокусират божествените сили на Битието. Този фо-

кус е самият Абсолютен Дух – Неговото тройновсе-

ленско обиталище в сърцата на всички същества с 

искра Божия. Самата искра Божия обаче не е там по-

стоянно – тя пърха като пламъче, повече или по-мал-

ко разпростряно. Та инфарктите се дължат не на 

преяждане и нерви, но на систематическото задуша-

ване на монадното горене. Ако ти потушаваш онова 

творчество, което иде от Отца, непременно ще за-

почнеш да ядеш, непременно ще се обездвижиш, а и 

нервите, душевните шокове, няма да закъснеят. То-

ва Аз наричам ядене и лежане поради загубената ра-

дост...  
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Ако пък се появят сърдечни аритмии и нещас-

тията, свързани с тях, то ти си пренебрегнал Ми-

ровата Душа, Пралайя – Великата Разумна Природа. 

Резултатът е само един – загубване на вътрешния 

мир.  

Ако твоята искреност спрямо себе си е не осо-

бено кристална, ниското кръвно налягане е неизбеж-

но; ако не е кристална искреността ти към другите, 

хипертонията ще те посъветва да си помислиш доб-

ре. 

 А когато разглеждаме силата на Тот и Негова-

та слабост в съществата, ние се вглеждаме в арте-

риалната и съответно венозната им картина. Дей-

ност, по-силна от творчеството, поразява артерии-

те; а спазването на правила, по-силни от творчест-

вото, поразява вените. Спонтанността като свое-

главие не може да не засегне артериите; страхът 

пък напада вените. Това са неща, които са се на-

трупвали с векове, така че повечето хора сега носят 

само последствията. Разширените вени, например, 

не са нищо друго, освен разширен страх от промяна 

на стереотипа, средата, решенията. Аз мога да ви 

говоря съвсем подробно за всички сърдечно-съдови за-

болявания, като резултат от вашата саморазправа 

с радостта и мира; и за всички заболявания на кръв-

та и кръвоснабдяването, произтичащи от нежелани-

ето ви да се самоопределите към Учителя – понеже 

Учителят е само един. 
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  Аз мога да ви говоря и за зъбите, като бушони 

на Христовото тяло и трансформатори на енергии-

те на Космическия Човек. Още малко – и ще ви от-

крия тайната на прорастване на нов зъб; но това не 

се дава на човечества, които са саморазправят с Ця-

лото от позицията на частното. Поразявайки зъби-

те ви с храни, нерви и зъболекари, Небето отслабва 

вашия мюонен бунт срещу холивселената. Ако зъби-

те ви растяха като ноктите, вие щяхте да имате 

страхотни поражения в тялото, мозъка и душата, и 

щяхте да живеете по-малко от 25-30 години. Филосо-

фията на холиадите се сблъсква с философията на 

мюонните деви тъкмо на бойното поле на челюстта 

и зъбите. Това, което мюонните деви имат да прове-

ждат, е да превръщат кристал в субстанция, а после 

– неговото ново кристализиране по модела на инди-

вида и Космическия Човек. Следователно, ти трябва 

да се самоопределиш, да направиш своя избор. Обаче, 

когато самоопределението не е насочено към изгра-

ждане на божествения Аз, следва изпепеляване на не-

рвите, на структурата, точно в ония зъби, които 

отговарят за строго специфичното самоопределе-

ние. И така, ако ти разкъсваш природата или си я 

разкъсвал в миналото, Бог ще ти порази резците, за 

да те поучи. Ако си искал да задържаш природна пляч-

ка повече за себе си, тогава ще ти отидат кучешки-

те зъби. Ако ли пък си предъвквал или прежùвял някое 

старо учение, свързано с природата и човешката ду-
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ша, ще ти пострадат кътните зъби. Отнемайки зъб 

на строго определено място, природата разстройва 

вътрешни органи, токът там загасва, ала холичес-

кото тяло няма да пострада. В случай, че ви кажех 

формулата и начина да ви израсне зъб, без да сте 

престанали да разкъсвате, придърпвате и предъвк-

вате, токовете щяха да ударят по холическото тя-

ло, по цялата верига от сродни души. 

 Та сега, като разкривам общите причини за зъб-

ните страдания, не си мислете, че това е винаги ли-

чна карма. Вие не можете да си представите каква 

грамадна работа вършат всички възрастни хора, ко-

ито остават без зъби! Преди всичко, те препятст-

ват на мозъка да предава пъклените учения на ста-

рия свят по посока на Новата Физическа Вселена. Но-

вата Вселена се ръководи от Учителя – Универсал-

ния Дух. Ако в кората на мозъка си старият човек, 

предъвква стари учения, небето му разваля зъбите, 

за да не се докосват горната и долната челюст и 

така да се пробута Троянския кон на старите учения 

в Новата Вселена. При това, ако се пробутват мо-

рално овехтели системи, поражението иде от ляво-

то полукълбо, а ако се поддържат пакостни учения 

на абсолютната слободия, на душевния и природен 

анархизъм и нихилизъм, ще пострадат зъбите под 

дясното полушарие. Така мога да ви опиша функци-

ите на всеки зъб поотделно. Изкуствените ченета 

нямат никакво поле, така че старците са озаптени 
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със сигурност. Разредените зъби пък значат намаля-

ване на задръжките, било с положителни, било с от-

рицателни последствия. 

 Това, което стана при теб, не е твоя вина. Тво-

ята чистота, благост и хрисимост са отдавна из-

вестни на Небето. Ала Небето търси път за прекра-

тяване на потока от стари учения. Аз не казвам, че 

старите учения са погрешни, ала съществува такъв 

закон: прояви ли се Бог някъде по нов начин, съсредо-

точаването натам трябва да надделява над всички 

други съсредоточавания. В противен случай вие ще 

станете сабльори и фехтовчици на предишното кра-

лство и неизбежно ще попаднете под напора на Но-

вата Непобедима Армада. Работата е там, че Боже-

ственото Учение присъства и в някои предишни шко-

ли, но откриването му в хаоса от притурки и тълко-

вания изисква мощна духовна електролиза. Енергия-

та, която отива за това, може да опустоши нервна-

та система и на най-верни ученици.  

 Твоят път не е отказване от ученията на Бя-

лото Братство. Те са посяни от Мен по цялата Зе-

мя. Напротив, твоята сила и мъдрост са единстве-

ните, които могат да извлекат чистото злато и 

сребро от конгломератите на предишните школи. 

Но, за да не удари това по зъбите, по нервите, по съ-

довете, необходимо е старите учения да същест-

вуват в живота ти само под линия. Ако те са цяла 

страница, а Учителят е «под линия», енергиите 
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тръгват обратно и бушоните се нагряват. Когато 

няма време да изгърмяват един по един, Инкасато-

рът взема чука и ги потрошава аварийно. С това Той 

иска да каже: “Аз имам Ново Учение и ви го оставих в 

7,000 лекции и беседи. Ако ги изучавате и прилагате 

на обороти, нажежени до бяло, тогава нищожното 

онова, което ще оставите сàмо под линия, не само 

няма да прави токови удари, но и ще представлява 

антена за облъчване на Изтока и Запада. На това ос-

нование помолих и брат Лулчев да махне ония знаци 

на Агни Йога от бойното укрепление на Новата Все-

лена, наречено «Изгрев». Не те ще текат към нас, а 

ние ще течем към тях! А когато дойда пак в Кавказ, 

тогава пък сегашните Ми беседи ще са основата на 

тогавашните, с които ще начена Храма на Шестата 

и Седмата раса. Ако тогава четете сегашните бе-

седи, но не се отдадете най-силно на кавказките, пак 

ще бъдете по-прекрасни от всички на Земята, но ня-

кои бушони пак ще трябва да прегарят. 

 Оставям ти рецепта: ако се отдръпнеш от вси-

чко и започнеш работа с беседите, до три седмици 

ще имаш огромно облекчение. Ако оставиш напълно 

практиките на окултния изток и запад и се отдадеш 

на методите на българското Слово, Словото ще 

произведе нужното вещество, та най-хубавите зъби 

да се наричат твои... А в случай, че приемеш да во-

диш Външния Отдел на Братството за връзки с бра-

тствата и учениците по света, от най-тежките ти 
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състояния няма да остане и помен! Не казвам, че ня-

ма да имаш проблеми и неразположения, понеже без 

такива е само Абсолютният Дух. 

 Не изключвам и лекуване на запад, но то ще бъ-

де абсолютно успешно, само ако се самоопределиш 

окончателно като ученик на Христа, на Учителя, на 

последното Ми Слово и Дело на тази планета. Така 

ще изпълниш мисията си на апостол на Мъдростта, 

на науките и на контактите. 

 А за дъвченето не се безпокой. Приемането на 

течности и каши, ако се стараеш съвсем спокойно да 

не допираш зъбите си, е направо една благодат на 

Природата, която ти дава мюонна почивка. Почивка 

от постоянно пречистване и самоусъвършенстване, 

от натоварвания чрез режими и упражнения. Почини 

си сега от тях, нека ти се засмее душата, нека ти 

запее сърцето! И благодари постоянно на Бога, че 

те е взела в прегръдките си самата Майка Божия – 

да посучеш отново от млякото й. Алпинизмът на 

мюонните ученици не може да бъде непрестанен. По-

чини си сега в долината, послушай приспивните май-

чини песни - и вярвай, че Майка Ни си знае работата. 

Коментар: В предговора към осиянията е споменато, че има-
ше едно голямо лично послание на Елма до приятеля, комуто е 
посветено и горното. Защо първото не е включено досега – 
това знае само Д.И.Е. Той не можа да го предостави, а ори-
гиналът беше в него и нямахме препис. Там именно се разкри-
ва, че той е идвал на земята като трите исторически лично-
сти, за които Елма говори и тук. Разбира се, всеки от велики-
те духове се въплъщава през вековете в по-малко или повече 
тела на различни хора, за да си върши работата. Тук нямаме 
информация дали д-р Е. е само част от споменатия син на 
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Бога, оставил ни толкова важни съкровища в различни свои 
идвания на Земата - или този дух днес е изцяло в него. Понеже 
холизациите са пълни с подобни идентификации, ние оставя-
ме всички свободни да вярват или не, някои да наричат едине-
нията с Елма "нов вид спиритизъм и медиумизъм", без да 
проверят нещата. Никой никого не желае да убеждава, но за 
определени хора е важно дали такива сведения могат да се 
проверят в акаша.                                  

 

Картина от антропософката Ели Крùстал. Вижда се, че тя е 
вариант на една от знаменитите графики на Гюстав Доре към 
Дантевия "Рай", но тук има авторски виждания, които отговарят 
на някои от най-дълбоките  откровения на Щайнеровото учение. 
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23.VІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

НИШКАТА "ЕТРÀЛ" 
 

ЖЛО / ИАЩ 
 

 
 
 
Като бели пера слизат мъж и жена от зенита 
в полунощната пропаст на мойта тъга. 
На балкона ми кацат и тъжно жената ме пита: 

                                              - Докога ще те чакам, кога ще си дойдеш, кога?! 
 

18,30 ч. 
 
 Приятелката, до която вече има лично послание от Ел-
ма, е уверена, че я посещават извънземни – руса жена и млад 
мъж. Вижда ги, усеща присъствието им. Тя е същата, в чиято 
дъсчена барачка до гара Разменна край Радомир някога бяха 
получени «Осияния за мира». Същата, на която един ден се 
даде една силна формула, чрез която Небето я освободи от 
злия началник.  
 

 - Понс-но има осем планети. Втората се нарича 

Ориал. Там знаят точно къде се намират душите от 

Понс-но и Ориал из Вселената. Понеже предстоят 

големи катаклизми, на Земята са повикани ръково-



 
Необятното говори – книга 13 

3614 

дителите и близките на всички, които няма да оти-

дат за претопяване в Старата Вселена.  

Старата вселена си отива – то е факт! Пове-

чето хора ще останат в Тринадесетата сфера, от 

която слънчевата система вече излиза. Пръснати в 

пространството, монадите им ще останат в ана-

биоза 12 милиарда години. Студените, себичните, 

егоистичните, вече ги затваря в небесни дрехи на 

космически покойници – нещо като пашкули с блестя-

щи нишки, но тъмни, повечето абсолютно черни. Те-

зи нишки представляват запис на всичките им прера-

ждания, напълно отразил върху нишката техните 

мисли, чувства и постъпки. Прочете ли Съдбата в 

тъмния цвят на нишката студ, злоба, себелюбие, 

такъв филм не се разглежда, понеже светлите учас-

тъци от нишката са нищожно продължителни. Само 

при ония, чиято нишка “етрáл” е преобладаващо све-

тла, се пуска филмът на живота им през очите, 

обратно от мозъка. Аз съм ви казвал, че това се на-

рича “психопрожекция”. Само наглите, пълните без-

верници, чудовищните циници и отрицатели на Небе-

то се подлагат на най-страшното: филмът на живо-

та им се прожектира пред огромна аудитория. Там 

са враговете им, а също и ония, на които те държат, 

и жертвите им. 

 Нишката “етрал” не може да се заличи с нищо – 

тя предава мозъчната информация в причинното по-

ле – там, където се съхраняват филмите на всички 



 
Необятното говори – книга 13 

3615 

бития. Физическото, астралното и менталното по-

ведение на всеки се прожектира “обемно” във всички-

те 49 измерения. И тогава дори най-безочливите за-

почват да викат неистово: “Да се спре филмът!” Ето 

това се нарича страшен съд, а не разните нелепи-

ци, които се описват от църквата. 

 Аз съм ви говорил още за последната, най-теж-

ка операция – “разтрошаването на ореха”. Когато ня-

кой пълен, абсолютен духовен подлец направи горда 

гримаса пред филма на живота си, искайки да внуши, 

че това е монтаж на “вражеска инстанция”, Господа-

рите на Съдбата прилагат последното хирургическо 

разбиване на самомнението им. И тогава става ясно 

дали вътре е имало монада – искра Божия – или това 

е само сажда. Повечето андроиди, които управляват 

сега света, са със сажда – те не са безсмъртни ду-

ши. Така че след Огненото Кръщение всички същес-

тва, които са с искра Божия, с душа, ще продължат 

съществуването си в нови тела по прекрасни райски 

светове, слънца и планети. 

 Та сега Понс-но се загрижи - като всички светли 

светове - за свойте си, и прати Горон и Абвена при 

Реолúна, за да я подготвят за приключването на вре-

мената. Това решение, което зрееше в Реолина веко-

ве наред, но не можеше да се роди, сега вече се раж-

да. Достойното окончателно измества недостойно-

то - и разклащането на нервите й сега е последният 

симптом на сполучливото раждане. Няма по-щастлив 



 
Необятното говори – книга 13 

3616 

миг в Битието от онзи, в който една душа се само-

определя! Пред очите на Исуса, някога сатанаилите 

простряха всички външни богатства на вселената, 

за да Го изпитат. Той отхвърли презряното им пред-

ложение. Исусовото тяло в човека – онова, което 

съдържа самата монада – се отличава по това, че 

то не подменя преживявания за вещи. Искрата Бо-

жия не подменя космическите полети за парче зе-

мя, нито сливането със сродните души - заради 

кочина, която се нарича “домашен комфорт”. Ис-

крата Божия не се тревожи за утрешния ден, не 

се подсигурява, не изисква, не съди и не моли! Ис-

крата Божия не иска одобрение от никого, не се 

интересува прави ли впечатление някому, не 

търси своето право и не погазва чуждото право! 

Искрата Божия се отличава по това, че подпалва 

всичко продажно в ума и сърцето, кара всичко суетно 

да почне да се разлага и да вони - и тщеславието из-

карва на показ в най-жалкия му вид. 

 Та сега, когато посещенията са разрешени и 

пътуванията предстоящи, вие вече не се числите в 

регистрите на Съдбата. Сега малкото черно във ва-

шата нишка на живота се пречисти чрез тежките 

страдания, през които минахте. Някои отделни, сме-

шни и жалки картинки от последното ви прераждане 

се отрязват, понеже не са причинени от себелюбие, 

а само от страх. Такъв светъл, прекрасен дух като 

Реолина, спечели най-желаната награда от всички 
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новородени – претопяване на остатъците от черно 

от  филма на живота й. Прекарването през ката-

строфи, затвори, болници или публични опозорявания 

и психиатрии – ето методът на последното опроще-

ние. 

 Сега ще разреша нещо съвсем извънредно. Ще 

дам думата на приятелите, които дойдоха да подго-

твят сестра си за обратно пътуване. Свободата на 

волята е над всичко! Животът е прекрасен, жилища-

та Ми са неизчислими! Всеки може да отиде където 

поиска вече. Това разведряване, пътуванията, свобо-

дата напоследък представляват само бледа проек-

ция на един започнал съвсем наскоро процес в духов-

ното поле на Земята. Така, И. е свободна да се завър-

не в своя свят, където съществата плуват в невъо-

бразими багри, мелодии, хармонии и трептения; къ-

дето преливането на душите е непрекъснато, и ща-

стливо никне навсякъде с упойни ухания.  

Наистина, само Небето е нашият небесен дом. 

Пришълците за И. са твърдо уверени, че ще си я взе-

мат обратно. Приказката за архангела, пратен на 

Земята от Бога в тялото на една свиня, е известна 

и на Понс-но. Понс-но също страда, когато нейните 

ангели се въплътят някъде и започнат да забравят 

полетите заради прасенца и кочини. Прасенцата не 

са прекрасните ви деца, а ония ваши жалки химери, че 

с несродни души е възможно да си доживеете "удоб-

но" старините.  
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Давам думата на пришълците, а после и Аз ще 

кажа още две приказки. Приемането на предложения, 

които са диаметрално противоположни, също влиза 

в сферата на свободната воля. Понс-но й предлага да 

я върне в духовния свят, защото самата звезда е ду-

ховна. Но за поверената Ми монада Поан се явява 

възможност да премине вече в божествения свят. То-

ва се отчита като втори случай в историята на чо-

вечеството:  на същество в женска форма да се даде 

ход към света на холивселената. Първата спечели 

битката преди три години. Втората – и не послед-

ната – предстои, при правилен избор, да бъде Поан, 

тъй като Божественото се отличава с щастие ед-

новременно на Земята и на Небето. Входът на това 

щастие е само божественият вкус.  

 

А сега - слушайте приятелите: 

 

 - Сладко, прекрасно мое дете! Аз съм твоята майка от 

нашата далечна родина. Слънчице мое ненагледно! Всяка твоя 

сълза е удряла право в сърцето ми! Аз съм била при теб вина-

ги, но едва сега разрешиха пряко присъствие. Просто не мога 

да ти кажа с колко усилия измолихме с брат ти пропуск за ва-

шето пространство и време.  

Ангелите са хора, хората са ангели. Плачем всички неу-

държимо, когато се срещаме със своите си. Ти си мислиш, че 

ти плачеш, а всъщност аз не мога да се нарева от щастие, че 

те намерих. Какво ли не направих да те избия от редакцията в 

момента, за да ти се порадвам наволя... Ти сега си най-истин-

ска, понеже ставаш отново дете. Икло е нещо ужасно, и когато 
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съм те гледала отгоре, аз съм получавала продължително не-

що като вашата каталепсия, понеже вие не знаете как ужасно 

страда майката, когато вижда детето си в ръцете на сатани и 

чудовща! 

 Твоята наивност, сърчице мое златно, твоята чис-

тота, въображение, жажда за истина, те караха да просиш ка-

то просекинче, босо в снега, любов и разбиране от същества, 

съвсем различни от тебе. Астралното зрелище, което пред-

ставляваха твоите бракове и романи, като се изключат някол-

ко прелестни мига, ме караха да се задушавам от ужас и да при-

падам от гнусота. Ти, моето чаровно момиченце, попадаше в 

лапите на редови егоисти. Независимо от техните отделни 

жестове, аз бях безсилна да се сразя със съдбата ти, понеже 

приемането на някого в преддверието на космоса става само с 

театър на живо. Всички вие сте живи актьори, без да подози-

рате, че от аудиторията на вселената ви гледат постоянно и 

че всичко се снима. По-велик метод за възпитание и самовъзпи-

тание от гледането на филмите на живота няма. Когато вие 

замислите нещо в тайно, когато правите кроежи и планове, 

всичко това се вижда над вас по-ясно, отколкото самите вие. А 

това е първият начин да ви помогнем предварително: виждай-

ки позорната жалкост на вашата илюзия ясно отгоре, ние виж-

даме ясно и последствията. Но без този жив опит не може. Вие 

не сте се видели на какво приличате когато сте на Земята и 

там никой не ви гледа какви отвратителни гадини излизат от 

очите и устите ви, когато търсите своето право или се от-

чайвате от себе си – и с всичкото си сърце, ум, душа и дух 

вопиете към Бога да ви прати отново на някоя адска планета, 

за да покажете «на какво сте способни»... «Показвате» – и пак 

се заснема... Докато отвикнете да мислите за себе си, вас ви се 

смеят от аудиторията, а вие роните горчиви сълзи! 

 Принцеса си ти горе при нас, не помниш ли? Нашият род 

е първият във вечното ни царство, на което ти си най-голя-

мото украшение. Нашият най-скъп отива по-нагоре и царство-

то ни остана без свещено начало. Аз имам пълномощия от вси-
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чки, които те познават и обичат, да те взема обратно в света 

ни, понеже нашият свят се поддържа само от силата на Любо-

вта и Красотата. Твоето сърце пее така чисто и неотразимо 

в Битието, че плете и поддържа удивителната структура на 

света, в който живеем. Поезията, която се ражда в кристална-

та глъб на твойте сънища, създава багри и сияния, от които 

тук вече много време се храним. Ние сме 700 милиарда на тази 

втора планета на Понс-но - 700 милиарда пеят в огромен хор, 

сливат се непрекъснато, сияят в чистота и невинност! Ала 

ние сме само ангели и нашият живот зависи от живота на на-

шите, които са родени като човеци. Само в океаните на скръ-

бта отзвънява най-светло сърцето, придобило дар за поезия. 

От образите и вълненията на същества като тебе, ние полу-

чаваме сила и твърд под нозете си. Ние плуваме сред феерията 

на вашите чувства, в празниците на вашите озарения, през ро-

сата на вашето все ново и ново влюбване! Ако някой от наши-

те, слезли на Земята като хора, се влюби, празненствата в на-

шата слънчева система дълго не стихват. Това е пир, божест-

вено изобилие, грамадни реки, приливи и океански течения от 

щастие, което вие ни изпращате през пространството! Тъга-

та пък и мъките на поета създават ями в осмото измерение, в 

което тук ние живеем, и в тези ями много същества се прова-

лят за стотици години. Само една отрицателна дума на пое-

та, на любовно същество от нашата йерархия, създава мощен 

вакуум, с който ни засмуква в други измерения и ние дълго не 

можем да излезем от там. О не, не говоря символично – де да 

беше така!...  

Съществата, от които сте изградени вие, човеците – 

най-последното творение на Бога, - са не само вашите клетки, 

а и безброй ангели, богове, създания и неща във всемира, с кои-

то вие сте свързани през всички времена и пространства. Ние 

сме безкрайно зависими от вас, и една ваша мисъл може да ни 

издуха накрай световете, както буря издухва глухарчета! Това 

не е само нещастие за нас, но и огромно щастие, понеже бури-

те на всемира са нашият звезден оргазъм. В тях загиват мили-
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они побратими само от една ваша въздишка, ала надеждата са-

мо един от нас да попадне в сърцето ви, за да ви подсети за на-

шето съществуване, е толкова грамадна, че ние правим това с 

неизразима наслада. Другите не загиват, но се претопяват в 

тази наслада, загубвайки своята индивидуалност, както става 

при осияването на майката от първото посещение на бащата. 

 Та ето сега, пропътувахме с брат ти изпълненото с опа-

сности пространство между нашия свят и тебе, спущайки се 

по главаломните каскади на пет измерения! Такова нещо, наис-

тина, е огромен риск, и попадането на нужното време и място 

става само тогава, когато се стремиш към сърцето, което ти 

си родила във вселената. Бог ни ражда като искри, Духът Бо-

жий ни ражда като духове, а Майките Божии раждат душите ни. 

Аз съм от духовния клас на Майките Божии и съм родила сто-

тици хиляди души, но първородната си ми ти! Ако не бях роди-

ла тебе, нямаше да родя никоя друга. А “сърце” нарекох душа-

та ти, понеже душата ти се е свила до размерите на сърцето 

и затова на тая земя твойто силно и крепко сърце се усеща 

понякога, че се пръсва. Сърцата-души като тебе се отлича-

ват от обикновените хора по това, че са вече родени от Май-

ки Божии, и се разпознават най-вече така: дишането им става 

само чрез любов и поезия. Поетичен свят от поетични отно-

шения, образи, трепети – ето сиянието и атмосферата, в коя-

то могат да оживеят и дишат сърцата-вселени! 

 Ти си ни нужна! Ако тук не можеш да дишаш – ела си! Аз 

мисля, че тука не можеш да дишаш. Ала има Един Неизмерим и 

Незнаен, на Когото аз съм само прах в подножието. Той е Този, 

Който ще каже последната дума. Аз и Принцът ще бъдем около 

тебе още три седмици, с надеждата, че ще се съгласиш да си 

дойдеш. 

 

   Намесва се друг глас: 
 

  - ТЕБЕ аз страшно обича! 

 
    Накрая продължава сам Елма: 
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 - И. е абсолютно права, но това наистина е ней-

ният брат по рождение от тяхната звезда. Той не 

може още да говори на земен език. Понеже няма наме-

рение да се връща, казва, че ако ти не заминеш с тях, 

той остава тук завинаги. Не е още решено, но мол-

бата му е приета. Ти го усещаш като глас от далеч-

ното бъдеще, понеже те идват не само от прос-

транството, а и от времето. Той иска да остане при 

теб, но и ти усещаш неговото огромно желание. То-

ва обаче не е възможно, ако си самичка в стаята си. 

Той може да остане на Земята само чрез вселяване в 

ония, които са ти най-близки. Само че нещо се стра-

хува от жени, понеже вижда Икло (Земята) в осмото 

измерение... В жените на Икло не се е развило седмо-

то и осмото измерение, и по тази причина ревност-

та и ужасът от самотата още не са ги напуснали. 

Аз нямам предвид само жените в женски тела... 

Ти си нейна, но си също и Моя. Ако не беше Моя, 

нямаше да бъдеш и нейна. Бъди свободна, постъпи ка-

кто почувстваш, но Аз ти казвам, че има нещо, зара-

ди което можеш да останеш. 

 “Реолúна” е непреводимо на земен език, понеже е 

само звуково съответствие на същността й от 

Понс-но. Но «Поан» мога да преведа по следния начин: 

“Силата на любовта, извираща в короната на красо-

тата и раждаща небули от нега и копнеж; единстве-

ната синя линия в спектъра на Любовта, от която 
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произтича нуждата от Истина в Любовта и Любов 

в Истината”. 

 
 

Тази сложна рентгеново-оптична снимка показва как някои неутро-

нни звезди си правят пашкули в космоса... И наистина, пулсарът в 

съзвездието Стрела B1957+20 или “Черната вдовица” (разбирай 

паяка) се върти около оста си със скорост милисекунда и лети с 

милион километра в час, а мощната му радиация от този му хъс 

изпива поредната звезда... Той е от класа на най-старите 

неутронни звезди във вселената и си набавя храна именно чрез 

изтегляне на нишки от звезди. "Човекът" просто си прави 

антивещество и анихилира нормалните слънца... Но дали това е 

вампиризъм, дали в Старата Вселена това е норма или е нещо 

добро, има още много да се мисли. Няма страшно, той е от нас на 5 

хиляди светлинни години... 
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4.VІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

 
ЗА БРАТСТВОТО НЯМА ДА ИМА  

ПОВЕЧЕ ЗАБРАНИ 
 

 
 

И наистина, не само на Рила и по цяла България, но и в Русия и в цял 
свят съвсем скоро започнаха многохилядни паневритмии. 

 
22,10-23,21ч. 
 

 Стоновете отново започват! Назря последно-

то потресение на народите пред огромната свобода. 

Поколенията преминават посвещение. Тронът на Бо-

га се установява задълго на тази Земя. Трябва да 

пръснете Словото Ми на всички страни, и то свет-

кавично, понеже все някъде трябва да оцелеят него-

ви съкровища. Като се приключи с английското пре-

писване, довършете презаписите и направете записи 

на прочетените осияния. Същевременно, разпределе-
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те ненаписаните на машина материали по сигурни 

хора–машинописци. Щастие през тези последни вре-

мена няма, освен подвигът за Словото; за Делото 

остават по-благоприятни времена. Пратениците на 

черната ложа са претопени окончателно; тя сега по-

дготвя погроми, интервенции и катастрофи, нови 

природни бедствия, в беса си поради напускането на 

тази планета. 

 Със заминаването на много турци от България 

се цели нещо страшно, обаче Бог ще го обърне за до-

бро. Отоманската империя, османското иго, са само 

предан инструмент в ръцете на Карма, който обра 

крадците на богомилския замисъл. Пред България ня-

кога стоеше дилемата да избере между Моята пъте-

ка в Преслав и широкото византийско поприще на че-

рната ложа. Предателите наложиха пак държавно-

клерикалното, търговско-военното присъствие на 

дявола, а Мойте огнени Слова сред народа Ми унищо-

жиха, потъпкаха и поругаха. С това се продължи яде-

нето на плът, отмерването на награда, пращането 

"по дяволите" на плахите надежди за нов възход на 

божествените просветители и царе. Именно затова 

Селена обърна тъмното си начало – Полумесеца с 

роговете му - към Балканите и кавказките народи. 

Сега арменци, българи, персийци, евреи трябваше 

отново да се подложат на асимилация и терор пора-

ди националната си упоритост, поради враждата им 

с Божественото, отхвърлено безсрамно от тях.  
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                         Любовен суфи-танц 

 

Турският народ се отличава с благост, мекота, 

уважение към майката, уважение към природата, по-

коряване на Аллаха и беззаветна вяра в него. Божес-
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твена Турция няма нищо общо с бейовете, дерибе-

ите, заптиетата и башибозуците – това е пъкълът 

на черното начало в Исляма. Онзи фанатизъм Се-

лена не го одобрява; онова поклонение на търбуха не 

приема; онова съпротивление срещу Христа не го 

поддържа. Ала съвършената чистота на мохамеда-

нина, който дава егото си в служба на Аллаха, тряб-

ва да ви бъде за пример - понеже инатът на козерож-

ките народи не признава превиване на гръбнака и 

поклон до земята пред Необятния. Вашата твър-

дост не е друго, освен твърдоглавие - и изразът 

“умирам прав” е чисто козерожко твърдоглавие.  

 Чрез великата сила на Мировата Душа, управ-

ляваща мохамеданските народи, Аз въведох поклона 

пред Божественото, като елемент на паневритмия-

та в някои упражнения ["Скачане"]. Без този елемент, 

нямаше да бъде възможен синтезът между християн-

ството и исляма, който предстои в новото прави-

телство на Агарта. Правилното положение на гръб-

нака е изправеното, опънатото като струна – с то-

ва съм ви занимавал постоянно; ала това има отно-

шение към божествения характер само тогава, ко-

гато си се покланял достатъчно прераждания на Бо-

жественото в себе си, на ближния и природата!  

 Силата на божествения тюрк е в прозрението, 

че Истината трябва да служи на Природата, на ду-

шата, на майката. Дори раите, които са приели 

исляма, също почитат майката повече, отколкото 
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козерожките племена – повече от “цивилизованите” 

народи дори! Въздигането на тишината, природата, 

бременната, майката, жената, сестрата, дома, ре-

лигията, правилното хранене и правилното общува-

не с природата в култ е истинската роля на ислям-

ското братство, а суфите и сродните им движения, 

подобни на бахаистите, са представители на Бяло-

то Братство в Мала Азия. 

 И когато попаднахте под петстотингодишно-

то робство, Аз имах предвид да се посмекчи инатът 

ви, патриархалната ви неотстъпчивост, племенна-

та ви склонност към съмнение, безбожие, недоверие, 

грубост. Съвсем нямаше нужда да се пролива кръв и 

да се потурчват толкова българи, ако се бяхте вслу-

шали в богомилското учение! 

 Сега искам да обясня кое предизвика отделяне-

то на турския етнос от българския в настоящия кос-

мически момент. Правилно се ориентирате, че подо-

бни преселвания стават преди войни и въоръжени 

конфликти, ала винаги трябва да се вижда дълбока-

та причина: Космическият Човек започва да се осво-

бождава от етерното си тяло! Това се наблюдава и в 

измененията, които стават със земята, подобно на 

тези по всички планети в нашата триизмерна вселе-

на. Да се отдели един ислямски етнос от сатурно-

християнски народ – това означава, че в космоса 

става поляризиране на кристалното съзнание и флу-

идическото съзнание. Войната и в космоса няма да 
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се размине, понеже преди всеки синтез става неизбе-

жно диференциране и сблъскване на противополож-

ностите. Електроните почват да се издухват от 

атомите – атомите преминават във временно йонно 

състояние, преди да се стигне до Неутронното Цар-

ство Божие. 

 С кралска върховна заповед, подписана ли-

чно от ЕЛМА, дарявам свобода на българите, 

веднага след утаяването на тюркския проб-

лем!1 Сега всичко зависи от запазването на хладно-

кръвие. Пред бурната и сляпа нощ на кармичната 

мъст, вие трябва да останете съвършено спокойни. 

Вие знаете, че стълкновяването става само между 

презрените кучета и касти и че засегнати ще бъдат 

само ония, които славят тъмното. 

 

  През следващите няколко месеца ще стане 

претопяването на българо-тюркската карма и ре-

ваншът на народите1, с които почвате обща работа. 

  И за Братството няма да има повече забрани!2 

 

___________________ 

 

1 "Последното потресение на народите пред огромната свобо-
да" и "реваншът на народите" през следващите няколко месеца 
наистина се случват. Става нещо абсолютно немислимо и нео-
чаквано: "несъкрушимата" съветската империя рухна – б.п. 
 

2 Това се осъществява само след 4 месеца, като се има пред-
вид, че България беше под режима на СССР цели 45 години – 
б.п. 



 
Необятното говори – книга 13 

3630 

4.VІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ЗА ЧЕЛЮСТИТЕ, ЗЪБИТЕ И БАНИТЕ 
 

 
 
23,25-24,06ч. 
 
 - Може ли да се добави информация за зъбите? 
 

 - Ако през зъбите преминава повече, отколкото 

е определено прана навън, те се разрушават по един 

начин; повече пък салма навътре дава друг вид разру-

шение. Томува, който говори много, се поразяват не-

рвите на зъбите и опадват. А пък кариесът напада 

зъби, които не дъвчат сурова храна продължително и 

не се чистят редовно. Тормозът от неправилна заха-

пка пък иде от вашата умствена агресивност. Пара-

донтозите и възпаленията на венците се дължат 

най-вече на илюзията ви, че трябва да живеете пос-

тоянно с едни и същи хора. Физическите фактори са 

само поводът, а не причината. 
 

 - А обратната захапка?  
 

 - Дава се в два случая: или когато трябва да по-

знават насилника отдалече, или когато природата 
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ти дава оръжие да се бориш с неблагоприятните ус-

ловия на живота. Може да си грозен, но побеждаваш. 

Когато тази победа не е за сметка на друг, туй е 

едно благословение. Трябва да се примириш и да изча-

каш друго време, да ти се даде ангелска захапка. То 

пък прекаленото отиване на долната челюст назад 

води до пасивност, угодничество, мързел и пълно 

пренебрегване на планинските интензивни екскурзии. 

Ако искаш да развиеш брадата си, трябват усилия, 

потене, но не чрез външни фактори – води, сауни и 

пр., - а чрез собствени физически усилия. Сауната из-

пива брадата, както я изпиват роднините. Може да 

станеш на сюнгер от чистота на етера и астрала 

чрез водни процедури, ала ще батисаш мюонното си 

начало. При потене чрез ходене и физически упраж-

нения и съответно интензивно дишане се натягат 

мускулите, дробовете, и праната започва да циркули-

ра. А при водни и парни процедури вие приемате пре-

калено салма, но отиват зъбите, костите, брадата, 

мюонното тяло, особено ако в басейните, ваните, 

сауната, са идвали хора-вампири. 

 Да, “агни-йога” на първо място, а това ще рече 

първия лъч на слънцето в очите – повече сутрешно 

слънце за тялото и повече пластични движения сред 

природата. Освен това, повече мълчание; съвсем ря-

дко и изборно-динамичен масаж на невампири, понеже 

при масажиране на смукачи, от лекаря изтича прана в 

огромни количества и се разрушава матрицата на 
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мюонното му тяло, което е свързано със зъбите и 

костите, с въглерода и калция. И в службата трябва 

да проявявате мъдрост, изборност, умереност, а в 

свободното си време да се зареждате с мълчание. 

Слово, изгреви, слънчеви бани и обмяна със сродни 

души! А сложите ли и ранното лягане на първо място 

като първо правило, тогава няма да имате никакво 

оплакване. 
 

 - Още нещо за водните бани? 
 

 - За Ц. се отхвърлят – поне засега. Не случайно 

я назовавам по фамилия, понеже по линия на баща си 

тя получи водно начало. А огненото, алтаирското, 

получи по линия на майка си. Знайте, че пàрите отго-

варят на знака Скорпион, както и на всички буйни, ки-

пящи и горящи реактивни течности. Горивата са съ-

що скорпионски. Та ако общувате с тия субстанции, 

вие усилвате скорпионското начало в себе си, а то 

ще ви изсуши, въпреки пàрите. Даже и гореща вода не 

бива да пиете повече от три чаши в денонощието. 

Така ще ти изтече окончателно остатъкът от аг-

ресивност и разгневяване, и потокът на праната ще 

тръгне правилно.  

Духовният мъж, независимо от пола на физичес-

кото тяло, се отличава по това, че се възстановява 

психически и физически чрез свръхзадачи по линия на 

Словото, музиката, културата. Тогава природните 

процедури се свиват до максимум два часа в деноно-
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щието, и то предимно огнени и земни. В епохата на 

Рибите важеше формулата “от Дух и вода”. Това бя-

ха неподвижните пранаями – дишания - и водните 

очистителни процедури. В епохата на Водолея става 

смяна на метода. Сега са Мои ония, които са от 

Огън и Земя, т.е слънчевите процедури, работата 

със Словото, движението в планините, посвещава-

нето на Делото. При правилно дозиране на тия два 

метода, порите се отпушват и дишането става пра-

вилно. Няма нужда от насилствени дихателни упраж-

нения. А водното причастие се свежда до необходи-

мия хигиенен минимум.  

Разбира се, всичко е индивидуално. На сухи и 

безсърдечни егоисти ще препоръчам по пет часа 

сауна в денонощие... 
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10.VІІ.125(1989)г 
София - Изгрев 

 

 
ОСИЯНИЕ ЗА ТИШИНАТА 

 

 
 

Жан Делвил – Училището на тишината 
 

8,15ч. 

 Роенето на Битието на разединени частици се 

нарича "шум". Единяването на частиците се извър-

шва винаги в музика или тишина и поражда музика и 

тишина. Тишината обаче се различава от музиката 
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по това, че музиката е израз на радостта и осиява 

тотвселената, а тишината е израз на мира и оза-

рява ясновселената. Чрез музиката Тот твори, а 

чрез тишината Пралайя съгражда. Ако нямаше му-

зика, нямаше да има сърце. Ако нямаше тишина, ня-

маше да има душа. Ето защо ония, които се лишават 

от музика, те се лишават от сърце; а бягащите от 

тишината погубват окончателно душата си. Тиши-

ната е единственото условие Мировата Душа да 

проявява милостта и да въдворява мира, а зарята на 

всяка Христова монада се пробужда в тишина. И 

онова, което нарекох някога заристо тяло на човека 

– новото тяло, с което увенчах и завърших настоя-

щия етап от строителството на Битието, - може 

да функционира само в атмосферата на музиката и 

тишината. Ето защо пробуждането на човешката 

душа, на будическото тяло според източната сис-

тема, се почва в тишина и се разцъфтява най-дивно 

чрез музика. Христовият човек има нужда от тишина 

през първите седем години от живота си. После иде 

музиката до четиринадесет години; изящните из-

куства - до двадесет и една; и математиката - до 

28-годишна възраст. Подсигурили ли сте тези чети-

ри условия за развитието на човека в нужните перио-

ди, разцъфтяването на душата му е осигурено. Пос-

ле вече следват всички останали тайнства на Хрис-

товия път, според индивидуалните таланти и лични-

те наклонности. Ето какво наричам Аз предучилищ-
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но, основно, средно и висше възпитание! При това, 

вие трябва само да създадете необходимата среда и 

да оставите развиващото се дете, юноша, млад чо-

век свободни. Това, което сега правите – да го прину-

ждавате да учи, да го изпитвате, да му пишете бе-

лежки, да се оценява поведението му и да се санкцио-

нира, е система на черната ложа по планетите! То 

се отразява пагубно върху човешката душа и е пър-

вият инструмент на пъкъла за нейното поробване и 

манипулиране. 

  Тишината, подслаждана само от природните 

звуци, трябва да бъде първото райско преддверие на 

човешката душа, стъпила на някой земен бряг. Не че 

ще лишавате детето от инструментална музика 

през първата седемгодишнина, но то трябва да изпи-

та самó желание да отиде там, където се свири или 

може да се чуе съхранена в записи музика. Това ще 

правят само музикално надарените деца. Останали-

те нека играят на воля сред природата, по поляни-

те, между цветята, по дърветата – на въздух, слън-

це и свобода.  

 Нарушението на тишината през първите седем 

години с викове, крясъци, заповеди или някакви техни-

чески шумове, битови прози, кухненски и домакински 

шетни, поразява монадата на детето за векове! В 

началото на хистерията на адската майка, у нея се 

проявява и адската потребност да потропва и ше-

та шумно вкъщи. Чрез тези шумове и тупания, блъс-
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кания и пр., тя се опитва да заглуши в сърцето си 

жаждата за разнообразие, и в душата си – стремежа 

към сродната душа. Напълно адските майки и дома-

кини правят това в присъствието на децата и съ-

прузите си, а не в тяхното отсъствие, понеже по 

този начин смученето на прана е гарантирано. Об-

стоятелството, че спели в момента, не е никакво 

оправдание, понеже физическото ухо не се покрива с 

астралното и менталното. Напротив, когато мем-

браната в ухото се отключи по време на сън, душата 

се е вече излъчила и тъкмо тогава е най-опасно да се 

шуми в един радиус от сто метра средно, но при ня-

кои души - и до три километра, понеже те не могат 

да се отделят от нисшия ментал. 

 Ако лошите чувства и сатанинските удоволст-

вия държат душата към адския астрал, то лошите 

мисли, отрицателните оценки и всички човешки шу-

мове създават черупка от ментално естество, ко-

ято не я допуска по-далече от два километра височи-

на над повърхността на планетата. Тогава във вас 

се развива неврастения и децата стават нервни, 

юношите тръгват надолу по модните течения нап-

раво към пастта на преизподнята, а младежите поч-

ват да пушат, пият и развратничат. Чрез всичко то-

ва те се опитват да пробият менталната броня, 

опасала плътно земята на една нищожна, но вездесъ-

ща височина. С излизането нависоко в планините, по-

далеч от хижи поне на 500 метра, а най-добре на три 



 
Необятното говори – книга 13 

3638 

километра, и в моментите, когато не минава само-

лет и не се разкъсва холическото тяло на местност-

та от кариерни взривове, вие имате всички условия 

да се пробуди будическото ви тяло. 

 Сега тази тишина, за която ви говоря, не е са-

мо в диапазона на вашите слухови възможности. Има 

радио-тишина, която на вашата планета, с един не-

имоверен радиус около нея, е напълно унищожена. По 

тази причина космическите пътувания на посветени-

те от Икло и всички радиотелевизионни планети не 

са възможни от момента на първия радиопредава-

тел! Стават излъчвания [на невидимите ви тела], но 

най-много до причинния свят. Ако някой иска да попа-

дне в будическия свят, отправна точка не може да 

бъде Земята – поне до момента, до който не унищо-

жите радиотелевизионните емисии. 

 Радиовълните на черната ложа са нещо много 

по-опасно от радиацията, от която сега сте вдиг-

нали ръце. Това е паразитен петизмерен шум, пропа-

гандиращ пъклена информация и философия на ги-

гантски разстояния от Икло и представляващ ради-

озараза от първа величина за страхотно количество 

цивилизации. Ако лошите мисли не могат да пробият 

йоносферата, то лошите чувства стигат най-много 

до стратосферата, но радиовълните на пъклените 

ваши програми се разпространяват практически из 

цялата галактика. И това не е само от вашата пла-

нета. Ето защо молитвата, духовните песни, брат-
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ският живот и Словото са единствената ви надежда 

да се отворят зони и коридори към будическия свят – 

светът на Христовата душа. Както тройката неу-

трализира технотронната и космическата радиа-

ция, така споменатите оръжия на Новия Човек про-

биват отверстия от тишина и осигуряват трасета 

за излъчване на ученика в света на душата. Тази ра-

диация сега, която изтича от вашите реактори и ид-

ващата през разкъсаното от безумците ви радиаци-

онно поле на Земята стават причина за мутации, 

които почват да израждат човечеството. Ако не 

приемете тройката като основа на новия живот и 

ако останете на равнището на духовните вълци-еди-

наци или астралните сърдечни двойки, вие няма да 

можете да избегнете мутациите. Това надебелява-

не например на повечето от вас, това оплешивяване, 

сбръчкване, прегърбване, са все мутации, предизвика-

ни от философията на цирковите ви астрални двой-

ки. Тези акробатики, палячовщини, водевили и илюзи-

онни шашми на парадиращите за двоичен морал вече 

отдавна не разсмиват космическата аудитория. То-

ва обаче не пречи мутациите да ги правят много по-

смешни и жалки, отколкото изглеждат външно, след 

настъпването на критичния срив, понеже в астрал-

ния и менталния свят интимното циркаджийство се 

представя в истинската си тъмнина. Писъците, раз-

късванията, изтръгванията на удове и органи от 

“любимия” и всички останали изкуства на пъкъла там 
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са страшна картина, понеже в чистилището отреа-

гирването на потъпканите жажди не може да бъде 

спряно от нищо. Благоверният ти съпруг, с който си 

била мила, на който си била вярна петдесет години 

на Земята, там става твоя астрална жертва, върху 

която ти се нахвърляш като презрян хищник и впи-

ваш зъби в гърлото му! На Земята не си могла да си 

признаеш пред себе си, че моралът и привързаност-

та са те правили вампир спрямо него, но само нощем, 

когато се излъчите във вонята на нисшия астрал. 

Но когато си отидете и двамата, особено ако това 

стане почти едновременно или най-много до 5-10 го-

дини, той не може да си обясни защо тъкмо най-скъ-

пата, най-близката, сега се нахвърля върху него, или 

взаимно се счепкват в смъртна схватка. Това е едно 

отмъщение на психиката за робството, в което са 

те държали астрално, за пропуснатите хиляди въз-

можности да обичаш още хиляди хора на Земята. 

 Но сега думата Ми беше за тишината. Не пос-

тигнете ли тишината първо вътре в душата си, не 

разберете ли какво значи отмиране на биологичните 

шумове, на астралните шумове, на менталните шу-

мове, на причинните шумове дори, но най-вече на шу-

мовете от атмически произход, вие никога няма да 

попаднете в ясновселената. Това означава, че няма 

да се отключи програмата на ясновселената във 

вашето будическо тяло; няма да запазите вашето 

душевно целомъдрие и физическата си девственост.  
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 Под "душевно целомъдрие" разбирам най-велика-

та способност на душите, създадени от Бога, да се 

влюбват непрекъснато, без отклоняване от основ-

ната любов – любовта към Бога; а под "физическа 

девственост" разбирам прекрасно, здраво и вечно 

младо тяло. Всички останали определения на цело-

мъдрие и девственост са от сатанински учители. 

 Но тишината на физическото поле има това 

предимство пред всички останали, че провежда то-

кове за минерализация. Ако искате да станете дух, 

ако вървите по пътя на духовните школи, пълната 

тишина, невъзмутимостта на въздуха от човешки 

шумове е основно условие. Няма две мнения, че всички 

отшелници и природни светии са се уединявали, за да 

стигнат до излъчване на душата от тялото – да се 

върнат в света на духовете. Тази фаза на физичес-

ката тишина Аз наричам "святост" на атмосферата 

и я препоръчвам на всеки, който още не е завършил 

своята инволюция.  

 Заедно с аскезата – всички видове положителни 

упражнения на духовните школи, – тишината е най-

могъщата сила за освобождаване от мюонната гра-

витация. Ако аскезата, панезата и вярата отключ-

ват програма за завъртане на мюоните под освобо-

ждаващ ъгъл, то тишината на физическия въздух 

представлява катапулт за душата. Три денонощия 

тишина след индивидуалния срок за упражнения, при-

родно обменяне (панеза) и осияване от центъра на 



 
Необятното говори – книга 13 

3642 

вярата могат да те катапултират на две хиляди 

метра височина, т.е. пробиваш низшия манас, дори и 

без физическо издигане в планините. Дванадесет де-

нонощия тишина те правят гражданин на Новата 

Земя – онова етерно вълшебство на десетина земни 

радиуса, за което съм ви говорил не веднъж. А повече 

от три години тишина води ученика на Духа Божий 

до овладяване на слънчевата система. Двадесет и 

осем години тишина ви правят гражданин на Млечния 

път. 

  Обаче при всички тия духовни постижения вие 

не сте предпазени от шумовете над физическите. 

Ето защо, най-малкият астрален шум, от ревност 

например, или най-малкият ментален шум от някоя 

ваша отрицателна оценка могат да ви върнат мо-

ментално във физическото тяло, където и да се на-

мирате из вселената! Това значи, че мюоните ви са 

се превъртели мигновено в заключено положение и са 

свалили пътешественика най-безцеремонно в него-

вите мюонни координати – планетното му тяло.  

Вие не знаете, че причинният шум се нарича 

"философстване" и се провежда от всички, които 

умуват, плетат модели, логики, силогизми, програ-

ми, планове и системи, отклоняващи съществата 

от Словото Божие.  

Атмическият шум или по-скоро грохот и тря-

сък се генерира в духовете на всички, които искат да 

водят, без да са били водени. Да бъдеш воден, 
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означава да бъдеш, именно “воден” – да можеш да за-

емаш формата, в която са те поставили по-мъдри 

от тебе. Ала ония, които стават учители, автори-

тети и водачи, преди да са били още ученици, създа-

ват най-страхотния тътен в Проявеното Битие и 

тоя тътен ги превръща, рано или късно, в титани. 

“Тътен” и “титан” имат един и същ произход, в нау-

ката за божественото тълкуване на думите. Тия 

тук произхождат от името на Таткото, Тот – жела-

ещите да бъдат двигатели, да творят, да съзнават 

модели и форми; ала чираците на Майстора много 

често предизвикват социални и космически катаст-

рофи и изпълват целия атмически свят с невъобра-

зим тътен. Оттук произлиза и народната ви дума 

“Яко тат нощний”. Татът на атмическия тътен не е 

нищо друго, освен крадец на сила от духа на човека и 

човечеството, за да придвижва насила повлияните 

от него към функциониране на някаква система, съз-

дадена от него или от идеолог на някакъв религиозен 

или философски шум в Битието.  

А мюонната тишина, за която споменах преди 

малко, има точно противоположна цел и посока. Тя не 

буди съществата за инволюция, а ги буди за оконча-

телна, пълна еволюция. Мюонният човек – пълното 

въплъщение на Космическия Човек в едно отделно 

кристално човешко същество – е изгонил всички шу-

мове и илюзии на всички духовни светове и се е кон-

дензирал в абсолютен синтез на земните Азове – 
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ония, които са послушни на физическата тишина. 

Физическата тишина не е идентична с атмосферна-

та и духовната тишина. Физическата тишина изис-

ква пълно загубване на слуха за всички извън тебе. 

Именно това се нарича "божествена аскеза" и, за раз-

лика от духовните аскетични учения, тук ти не се 

лишаваш от нищо, но го преживяваш вътре в себе си. 

Тази тишина се постига с кристална решетка и ма-

ксимално усмирени електрони, в зависимост от ос-

новната йерархия. Мюонният човек се състои от 

най-смирените илухими и най-необузданите алохими, 

които протичат през него. Ето защо зелохимите са 

най-твърдите, но и най-прозрачните – те са непобе-

дими като крепост и всепобеждаващи като лазерно 

оръжие! 

 Ала физическата тишина е още по-далечно бъ-

деще за вас. Сега Аз искам да ви подскажа колко мно-

го се надявам (и колко малко същевременно... ), че мо-

же да се появи група сред вас, която да осияе вселе-

ната с поне тричасова тишина веднъж в месеца; гру-

па, която няма да допусне психически или физически 

шум в продължение на три часа в месеца, когато сте 

се събрали за провеждане на някой от уроците или 

някое от упражненията на Школата. О, ако можеше 

никой да не Ме прекъсне, когато ви водя по извилини-

те на тишината или направо нагоре по алпийската 

стена на Словото! По шеметната пътека над проза-

та, над дивните мъгли на илюзията; отвъд, отвъд - 
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в Царството на мечтаните трима; на лелеяните 

шестима, откъдето се почват Явленията; на съну-

ваните дванадесетима, от които се почват Деяния-

та! 
 

17.VІ125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ПОКОЛЕНИЯТА НА ТОТ 
 

ЖЛО / ДПН 
 

 
  
13,29ч. 
  
 След кошмарен сън, в който нещо ме е захапало и с го-

леми мъки успявам да се откопча, а се оказва, че това е едно 

малко котенце… 
 

 - Чистиш се, нищо друго. Няма никакви лоши 

предзнаменования. Това не е свързано с изпитания. 
 

 - Значи, по принцип има и неща, които са свързани с 

изпитания? 

 

 - Да, но и те са очистителни. 
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 Промъкването на западно оборудване ще срещ-

не съпротива, но с упоритост и такт всичко се пос-

тига. 

 Поколенията на Тот сега стават силни. Нищо 

не ще може да ви се съпротиви! Пари и условия ще 

проправят магистралата на Новото Човечество. 

 Пречистването ти е рисковано, но абсолютно 

необходимо. 
 

 -  Какво значи" рисковано"? 
 

 - Такова пречистване се прави в абсолютно хар-

монични условия и на чист въздух. Постигаш нова 

степен – “Покой но пралайното тяло”. Това те прави 

неотразим, дори когато се разгневяваш понякога. 

Твоят гняв не е пъклен. Чрез него се изхвърлят пла-

мъци от нисшия ментал на България към бездната 

на пространството. Благодарение на кипването ти 

понякога, ти неутрализираш експлозии на ментално-

то, астралното, дори и на физическото поле. 

 Когато праведникът се гневи, Бог се радва. Ко-

гато грешникът се радва, Бог се гневи. 

 Накалът (нагряването) на Работата е такъв, че 

скоро ще пробие и последната преграда. Тогава побе-

дата ни ще бъде пълна. 
 

 - За боледуването на татко? 
 

 - Питайте след три дни, понеже Христос пома-

га по график, а Тот - ненадейно. 
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7.VІІІ.125(1989)г 
София - Изгрев 

 

УКАЗАНИЯ ЗА СЛОВОТО 
 

10,46-12,28ч. 
 
 - Молим Елма да даде указания за предговора на първи 

том от живоструйните холизации - към направения от холи-

затора. 

 

 - Когато първата книга на Елма тръгне по све-

та на българки, руски и английски, се подписва небес-

на заповед за Обединени Европeйски Щати! Преведе 

ли се на поне още три основни eзика, полагам подпи-

са си под заповед за Обединени Евроазиатски Щати. 

Тогава помислете и за превеждане на почти всички 

езици, след което обявявам за Кралство на Бога Обе-

динените Световни Щати! Материалът за работа-

та със Словото трябва да се допълни с още подобни 

осияния и отделни мисли от осияния и да се приложи, 

наистина, като заключитeлен в първия том. 

 Настават нашите времена. Дерзайте! 

 Аз съм дал общо наименование на Новото Слово 

за всички книги: “НЕОБЯТНОТО ГОВОРИ”. Отдолу ще 

слагате числото на годината и за съответното по-

лугодие. Годината на изданието и “София-Изгрев” да 

се пише най-отдолу.  

 Подвързвайте всички книги в бяло, понеже това 

е Словото на Елма. Прилагайте първо на предната 

корица или направо я отпечатвайте със знака на Ел-
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ма. Това, което не направихте, е този знак, а от него 

зависи окончателното предаване на космическата 

власт в ръцете на Бялото Братство. Незабавно по-

ръчайте да бъде нарисуван на голям лист, а може на-

право на пресован картон с голям размер, като поло-

жите необходимия грунд. Настоявам розовите лъчи 

на звездата да бъдат направени с рефлексна боя. 

Броят им да бъде не по-малко от 1200. Тази звезда на 

светлосин фон не трябва да образува точен кръг с 

лъчите си, а те да са оформени като върхове на 

звезда с 365 лъча – броя на дните в годината. Аз пос-

ле ще ви диктувам осияния за всеки от тези Хрис-

тови лъчи, когато продължим астролонията. 

 Направете изчисления по формулите за остро-

ъгълна 365-лъчна звезда. После преснемете оригина-

ла на цветен диапозитив и поръчайте на някоя печа-

тница да се отпечатат копия с различни размери: 

от плакат до корица на книга. Отгоре на корицата, с 

ярки алени букви, ще бъде написано общото заглавие 

на тома. Отдолу, посочените данни също да бъдат 

алени, но по-тъмно.  

 С това магическо оформление, тези Ми книги 

ще бъдат неизкореними от славната почва на Ново-

то Човечество, което пристига вече! 

 Желателно е на вътрешната предзаглавна 

страница да печатате образите Ми в историята на 

иконописта и живописта, по строг избор на холиза-

торите, импулсаторите и реализаторите и лично 
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одобрявани от Мен чрез единение. Възлагам на онзи 

от вас, който има Христов импулс, да почне незабав-

но преглеждане на всички албуми по библиотеките и 

отпечатване на копия не само с Моя образ, но и обра-

за на Майката Божия, на архангелите и на персона-

жите, за които се говори в осиянията и ги има в ре-

лигиозното изкуство. 

 По подобен начин ще издавате и беседите Ми, 

дошли до 1945 година, но с Моя образ като Беинса 

Дуно. Там корицата да бъде алена, заглавието на то-

ма - с бели букви, а фигурата да бъде графика на пен-

таграма. За първите Слова виолетова, за неделните 

беседи бяла; за общия клас синя; за младежкия  зла-

тна, за съборните и планински беседи, лекции, обяс-

нения и упътвания – оранжева; за последното Слово 

– розова; а за музикалните Ми издания – пак алена, но 

с различен тон от корицата. (За извънредните беседи за 

сестрите – сребърнозелени – б.п.). 

 Започнете с отбор на най-хубавите фотогра-

фии на Учителя и обработката им първо във всички 

едноцветни тоналности; после – в графични интер-

претации; накрая – портретно-живописни. Този ху-

дожник, който пръв Ме нарисува по тези начини 

от най-хубавите фотографии, ще завърши разви-

тието си на Земята още в това прераждане, по 

благодат. Допускам игра с компютърни вариации на 

всички подобни портрети, като най-сполучливите от 

тях, одобрени от автора и лично от Мен, да бъдат 



 
Необятното говори – книга 13 

3650 

включвани в поредните издания на Словото. 

 Категорично напомням: книгите Ми няма да 

продавате на никаква цена, а ще ги подарявате по 

следния ред: първо - на библиотеките на новите До-

мове на Словото в България и по целия свят. Второ 

– на библиотеките на всички сродни християнски ду-

ховни школи. Трето – на библиотеките по целия 

свят, начиная от най-крупните; четвърто – лично на 

ония ученици, които се занимават пряко с импулсира-

не, съхранение и разпространение на Словото; пето 

– на учениците и привържениците, които отварят 

домашната си библиотека за всички; шесто – на из-

вестни дейци, писатели, философи, учени и пр., проя-

вяващи Новото в своите разбирания. На всички оста-

нали интересуващи се, книгите Ми ще се дават само 

на библиотечни начала, за четене на място или вкъ-

щи, като предимство се дава на ония, които са вър-

нали оригинала с най-малко едно печатно, ръкописно 

или фонографско копие, като дарение от тяхна 

страна. 

 Настоявам в най-кратки срокове да преминете 

на екологически неосквернена хартия (на неорганична 

силициева основа от пустинен пясък), а веднага след 

това или даже преди това да внесете или създадете 

плоски екрани с течен кристал, с възможности за за-

паметяване на максимална печатна информация. Ка-

то последен етап преди ликвидирането на радиоте-

левизионните станции, допускам съществуването на 
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радио-телевизионни библиотеки (днес интернет – б.п.), 

от които да си поръчвате дистанционно желания 

текст върху вашите персонални плоски екрани. Въо-

бще, използвайте най-широко световната информа-

ционна система за максимален достъп на народите 

до Словото. Разработете със специалисти речници 

и алгоритми за машинен превод на Словото на всич-

ки езици, с окончателно редактиране на компютъра. 

Същевременно, използвайте всички възможности за 

аудиозаписи на Словото в оригинал и в превод. 

 На приятелите, учениците и възлюбените на 

Елма, които преписват Словото на ръка, предоста-

вяйте абсолютно всички социални, природни и духов-

ни блага, с които разполагате. Нека домовете ви, ду-

шите ви и сърцата ви да бъдат отворени денонощ-

но, безплатно за тях. Същото се отнася и за че-

тящите Словото на касети – поемайте издръжката 

им при пътувания, снабдявайте ги с материали, па-

зете ги като зеницата на окото си и ги обгърнете с 

оскъдицата на вашата любов, за да получите чрез 

тях преизобилието на Моята. 

 Бъдете реалисти, и при първа възможност офо-

рмете с приятел-юрист авторското право на Класи-

ческото и Новото Слово. Ако е необходимо, го запла-

тете на наследниците на Класическото Ми Слово 

или сключете договор с тях. Ако е необходимо, заве-

дете дело срещу българската държава и цензура от 

името на Братството и международния съд, за да 
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престане да блокира Словото Ми. С всички официал-

ни и лични издателства, които искат да печатат 

Словото, се спогодявайте според случая, но печалба-

та от книгите си остава в кармичната сметка на из-

дателството, ако то поема този кръст. 

 Продаване в Новия Свят няма да има! Продава-

нето е метод на враговете Ми и се наказва със 

смърт. Най-страшната смърт – смъртта на духов-

ното тяло, което минава за безсмъртно. Продаване, 

дори с цел да се покрият разходите за отпечатване 

и разпространение, е остатък от мъртвия свят, 

който се подсигурява и поради това смърди на извън-

галактически разстояния.  

Отпечатване, разпространение и пр. Новото 

Човечество реализира изключително по вътрешен 

импулс, чрез индивидуално озарение, неконтролируе-

ма самоинициатива, ослепителни "десанти" и по при-

нципа на дарението. Вие не знаете, че за всяка про-

дадена книга, авторът, редакторът, сътрудниците, 

печатарите, производителите, се връщат на Земя-

та средно по 7-8 прераждания поради отсечените 

дървета, откраднатите от природата останали су-

ровини и поради мръсотиите и лъжите на авторите. 

Съществува обаче закон за компенсация, подобен на 

този в някои затвори, според който, ако работиш, 

присъдата се намалява. Тези автори, които спася-

ват човешки души чрез книгите и творчеството си, 

макар и хонорувани, получават значителни компенса-
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ции - и понякога, рядко, смъкват от присъдата си 

почти всички наказателни прераждания и си плащат 

до приключване на еволюцията само с 20-30 години 

болест, каторга или терзания.  

Така е, докато не отвикнете да търсите одоб-

рение, отпечатване и хонорари. Като се научите да 

запомняте Словото и да го възпроизвеждате със со-

бствения си мозък и език, вие сте свободни. Аз не 

съм създал мозъка и тялото на последното Си тво-

рение, за да се самоунищожава чрез технически само-

убийства! Вашия мозък програмирахме така, че да 

възприема, съхранява и възпроизвежда цялата култу-

ра на Проявеното Битие без никакви затруднения. За 

всичко това се иска само едно – да не спъвате лю-

бовта в сърцето си, да не коментирате Автора – Бо-

га – с вашето оръфано самолюбие; да се самоопреде-

лите към Онзи, Който единствен знае как се създава 

култура, живот и безсмъртие. Тогава всеки един от 

вас ще импровизира Словото и Делото - и Любовта 

ще се обменя навсякъде. Тогава няма да има нито 

книги, нито вещи, нито дрехи, нито екрани; а онова, 

което имате да си кажете, ще свети във въздуха и в 

очите ви. Ще се ражда в необятието на вашата сла-

дка прегръдка, като рожба на духа и материята и 

като повей от Онзи, Който присъства навсякъде! 

 Бог да ви благослови, стотици милиони деца 

Мои Èлмини - и от днешния ден да се търсите и се 

намирате както въздухът търси гърдите ви, както 



 
Необятното говори – книга 13 

3654 

сърцето търси огъня! Радост най-пламенна ви пра-

щам с отварянето на Словото отново - и мир ви же-

лая единосъщен, от мига на примиряването с Един-

ния. 
 

Коментар от 10.07.2009 11:20:28 –  
20 години след горното осияние 

 

1.Даже първата книга та Елма още не е тръгнала по 
света на три езика, а има приготвени 12 книги в оригинал  
и ще има още много. Тръгна само на български, в няколко 
десетки екземпляра. Европа се обедини, но тя все още има 
сериозни проблеми.  

 
2.Указанието за подвързване на първото полугодие от 

1984 г. с бяла подвързия и по другите изисквания бе изпъл-
нено от реализатора Уралоний. Книгата бе тиражирана на 
ксерокс в около 130 екземпляра, има и том с библиографи-
ята: 
 

 
     Том I -  библиографията на осиянията от 1972 до 1996 г. 

 

3.Знакът (Звездата) на Елма бе нарисуван според указа-
нията Му цели пет години след идването на това осияние 
– през 1994г. От много време се намира при една прия-
телка - и аленият диод в средата й свети непрекъснато 
от 1994 г. до днес; но имаше изискване всяка година Звез-



 
Необятното говори – книга 13 

3655 

дата да гостува на различни хора. Неизпълнението на да-
дено указание или пожелание на Бога не е фатално - в Бо-
жественото няма наказания, - но се лишаваме от възмож-
ните добри последствия. 

 

 

Звездата на Елма (Христовата Звезда) от1994 г. Изпълена е с диаме-
тър 1.5 м. от Ностран, Омна, Нур-Пратурон и Маул. Виолетовият тънък 
пръстен, съставен от слънчица и звезди, е програмиран и разпечатан 
на части от един Географски център в София, по наши указания. Илю-
страциите в периферията са от Юлиус Шнор фон Каролсфелд (1794-
1872) и са подбрани и монтирани от участник. По начални инструкции 
от Елма, всеки трябва да си направи лична Христова звезда или да 
използва матрицата, в която да включи отвън свои илюстрации. 
 

Преди и след това бяха направени няколко векторни вари-
анта, които имат своето значение и въздействие. Едно моми-
че от софийска фирма, където я бяхме дали за разпечатка 
през зимата и нямаше как тя да знае какво е това, помоли да 
си задържи копие, понеже Звездата я топлела изпод стъклото 
на бюрото й... Последният компютърен вариант обаче  е най-
точен, тъй като в него бяха изпълнени всички изисквания. Той 



 
Необятното говори – книга 13 

3656 

бе изработен с програма "Аутокад" от Сава Гочков от Бургас. 
Тъй прекрасни приятели като него няма много! Той си замина 
в другия свят доста млад и има незаписано лично послание от 
Елма за него, неизвестно никому. Поради труда си за 
Звездата, преражданията му са опростени и сега е съвършен 
ангел в много високо небе.  

 

 
Растърно копие от векторния вариант на С.Г. Не са приложени кар-

тини в секторите между сините лъчи, защото това е матрица. Всеки 
може да си сложи в най-външния пръстен свои версии – лични или ре-
продукции, - стига да са от живота на Христос или в духа на Словото и 
Делото Му. 

  

Някои хора твърдят, че при концентрация и медитация в 
центъра на Звездата, даже и когато ползват разпечатки, 
преживяват странни неща.  При всеки те са различни. Тъй ка-
то този Знак е даден лично от Бога, той спада към божест-
вените феномени и затова има безотказно и незабавно дей-
ствие. Ако при някои не се включва, то е понеже съществата 
зад нея са живи и будни и взимат мерки някому да не се навре-
ди, ако не е готов. Както чрез Паневритмията и Пентаграма, 
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както чрез Котвата и Знамето на Бялото Братство, така и 
Звездата има универсално действие – разрешава всички про-
блеми, пробужда всички тела и центрове и въвежда във всички 
светове. Ако досега не са провеждани специални упражнения 
пред звездата, то е пак по усмотрение на Небето. Без Трой-
новселенските Токове и Тройния Ритъм, без Ерата на Госту-
ванията, това би било опасно или невъзможно. 

 
4.За отпечатване на беседите и лекциите на Учителя Бе-

инса Дуно в изяснения от Елма вид, още не е правено нищо - 
остава за задача в бъдеще. Това ще е крупен труд, понеже не 
само външното оформление, но и редактирането им трябва 
да е съвършено ново. В тези беседи, които се издават в 
момента, има сериозни проблеми. Хората не притежават 
автентичните оригинали и ползват частични дешифровки от 
само един стенограф, при това силно надраскани, задрасквани 
и изменяни от различни "редактори"..  

 
5.Досега имаме над 200 исторически снимки с Учителя Пе-

тър Дънов и са обработени добре. Направени са и сполучливи 
цветни варианти от някои. Художникът, който би трябвало 
да ги интерпретира графично или цветно и така да завърши 
еволюцията си не се е появил, тъй като това осияние още не 
е публикувано и хората няма откъде да знаят. Разбира се, бо-
говдъхновените творци получават импулсите си отвътре, и 
понеже маститите художници по правило искат хонорари, то 
поне  някой любител може да е започнал с това и без да се 
стреми към "премии", дори и от Бога – просто от вътрешно 
щастие: 

 
 

 
 
       6.Указанията и изискванията на Елма за широко печатно 
разпространение на Словото Му също остават за изпълнение 
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в бъдеще. Една малка част от споменатите томове са раз-
дадени по някои библиотеки и на достойни хора. Но понеже 
някои замразяват книгите и не ги разпространяват активно, 
въведохме ползването им на библиотечни начала.  
 

7.Относно забраната за продаване на осиянията и 
взимане на хонорари за публикациите им, досега 
настояването е спазено. Обаче поне на две места открихме и 
разрешение от Елма те и да се продават, така че всичко е 
далектика. Беседите на Учителя до 1945г. също са се 
продавали. Той лично е казал на един познат: "Колкото 
обичате", когато го е запитал какво да плати за един том. Но  
немалко беседи са подарени, а главният начин е бил 
предварителен абонамент, за да могат да бъдат издавани.  
 

8.Въпросът за електронно разпространение на Слово-
то е решен донякъде – всичко готово досега е вкарано на ня-
колко места в интернет. Това обаче са все складове и се пол-
зват само от хора, на които им се дават кодовете. Ето едно 
място: http://dox.bg  - влиза се име anhira и парола  nostran. За 
широко разпространение обаче трябва добре заплатена,  мо-
щна WEB-страница... 

Днес, (март 2011г.), Осиянията могат да бъдат четени 
или изтеглени от интернет на следния адрес: 

http://osiyaniya.blogspot.com 

 
9.Относно машинни преводи и до днес е нереално, тъй 

като са нужни специални лингвисти-програмисти, които да 
въведат и спецификата на Словото. Инак от машинните 
преводи излизат само неща за развеселяване... 
 

10.Ръкописното и краснописно възпроизвеждане на Сло-
вото има вече немалка история – доста приятели и някои 
чужденци оставиха прекрасни оригинали и копия. Учителят до 
1944 година също е насърчавал ръкописните преписи и е из-
тъквал тяхната сила. Елма издиктува нов уникален матери-
ал за калиграфското изписване на текстовете със собствен 
почерк, под 4 различни ъгъла и над специални прозиращи шаб-
лони, с редове под наклони от 9, 18, 36 и 72 грауса. Пише се и с 
различни цветове - в така наречената "холорамка". Така тря-
бва за се издават всички осияния в бъдеще. Това обаче е по 
принципите "РОД" и "ЦАР" – Ръкопис за обична душа" и  препис 
за "Централния архив на ръкописите". Първата ни задача 
обаче е да удовлетворим нуждата от незабавно разпростра-
нение на информацията, независимо от вида й - само да е то-
чна и вярна. Това Елма нарече "ЛИК" – Лично изворно копие. За 
холорамките може много да се говори – казано е много и много 
изпълнено. Има дори крайно интересни опити с деца в учи-
лище – давано им е да пишат под наклон над трафарети и те 
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не само се влюбили в този начин, но и почнали да стават 
положителни промени със здравето им, събуждане на 
таланти, ускоряване на еволюцията. 

 Ето как изглежда текст в холорамка: 
 

 
11.Въпросът за авторското право на осиянията от Елма  
също е висящ от самото начало. Елма бе казал да ги 

реги-стрираме и защитим на две различни места 
едновременно – тук и в чужбина, - но ние сторихме само 
първото, чрез частна агенция "Арете".  Би трябвало 
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защитата да е в сила каквото и да е станало с тази агенция, 
тъй като при всички случаи за-дължението се прехвърля на 
държавата. Според закона, от 1994г. правата за издаване 
класическото Слово на Учителя бяха дадени на всички, но с 
нов закон правата на наследници-те бяха продължени до 
2014г. Доколкото знаем, Братството е откупило тия права. 
Така че как другите го издават сега и как ще се издава до 
2014, е въпрос на проучване.  

 

12.Пак за продаването: в това осияние Господ Елма е аб-
солютно категоричен по въпроса за безплатното разпрос-
транение на Словото Му. Открихме обаче в осиянията "вра-
тички", отворени пак от Него, с които разрешава изключе-
ния. Смисълът е, че ако не можем да постигнем нещо по Ви-
сокия Идеал и поради това работата спре, идеалът се пре-
връща в перфекционизъм и затова трябва да спасяваме неща-
та с мерки, валидни за света. Отделни осияния са пускани в 
периодичния печат. За този случай Елма също даде инструк-
ции, но досега никой издател не е в състояние да ги спази 
(цената на сборника, вестника или списанието, където е от-
печатана холизация, трябва да се намали пропорционално и 
това да се обяви на видно място – да се знае, че Елма не е 
продавач). Но, заедно с това, ние не можем да спрем публику-
ването им тук-там без да ни питат и да имаме изисквания, 
тъй като нашата работа е само да обявим какво иска Елма. 
Той даде и една революционна фраза за началото на всички 
Негови книги. На мястото, където всички без изключение  
съобщават за забраните поради авторските права, Той 
заявява.  "Всички права – на всички!" С това Господ при-
ключва с Петата раса и гробищата й и започва Шестата. 

 

 
 

Един от електронните арт-варианти 
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7.VІІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ЕДНА ПРИЧИНА 
 ЗА ГЛАВОБОЛИЕТО 

ЖЛО / ДПН 
 
 

 
 

... и един от начините да изчезне... 

17,57ч. 

 С проби, рутинни средства, може да се намали, 

но не и да изчезне главоболието. Болестта продъл-

жава и нищо не е без опашка. Когато има причини в 

миналото, чашата трябва да се изпие до дъно. С то-

ва не те обезоръжавам, но казвам: първото нещо при 

болести и страдания, мъки и притеснения, е благода-

ренето. Благодарите ли интензивно, от все сърце, 

съвършено искрено за всяко препятствие по пътя си, 

то шансът да се намали е огромен.  
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 В началото, твоя проблем содържа кипването 

на кръвта. С броя на афектациите от предишните 

прераждания и от сегашното се измерва силата на 

нервните спазми в мозъка ти. 

 Слънчевият удар бе само пусков механизъм, с 

цел по-скоро да се изплати данъкът за гневене от-

преди. Ако не беше той (ударът), щеше да се прото-

чи през всички години на живота ти по-слабо главо-

болие, но с това и урокът нямаше да бъде научен по-

бърже. Изчислението е следното: нервната травма в 

главата ти от слънцето трябва да се задейства 

особено болезнено в пропорция 1%; или 5 - при налич-

ни афекти. Не действа веднага, а със закъснение, по 

точен механизъм; и когато изтънелите нерви от из-

бухването повече не могат да удържат Марсовата 

енергия, те я изхвърлят на порции чрез острото гла-

воболие. 

 Този път препоръчвам категорично, като осно-

вен метод, трансформацията на думите при кипва-

не. Тоест, разгневил си се свободно, ала промени про-

клятието в нещо положително. Аз съм ви давал поне 

две осияния за тази технология. По този начин ти 

ще се изразходваш, но няма да се получи бумеранго-

вият обратен удар на клетвата и ругатнята. При 

тези опити, словотворчество в момента на избух-

ването почти неизбежно ще те разсмее до сълзи вед-

нага след афекта, така че нулевото изравняване на 

токовете ще е гарантирано. После, непременно пей 
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повече – особено тихите и мистични песни. Това е 

балсам за нервите, сигурно средство за преминаване 

на главоболието. На трето място, вече спазвай пра-

вилото, на слънце да не стоиш с открита глава след 

10ч. по лятно време, особено високо в планината. 

Промени посоката на главата при спане - на изток,  а 

не на север. Северът за тебе се предвижда по-късно. 

Обаче – точно, с компас.  

Количеството на природните мазнини от рас-

тителен произход при теб е недостатъчно. При 

твоя случай, непременно ти трябва по 1 супена лъ-

жица зехтин на ден; и мий главата си с хума, но ос-

тавяй хумата по 1/2 час разтворена не във вода, а в 

зехтин. (С гореща вода – няма нужда от друго за от-

миване; в краен случай с малко лимонов сок.) В чет-

въртък през нощта можеш да оставаш цяла нощ с 

този балсам на главата, под кърпа. Ефектът ще бъ-

де положителен, но не очаквай големи резултати, 

докато не се справиш с разгневяването и със спада 

на настроението при сблъсъци с неудачи. 

 Освен това съм ти казал, че ти вършиш и ра-

бота с афекта – изхвъляш родови, национални и об-

щочовешки отработени истини надалече в простра-

нството. Нищо не е само вина. Бог впряга всяка вина 

на работа. И ако някой иска преждевременно да се ос-

вободи от някой товар, то ще се освободи и от бла-

гата му.  

Накарай някое дете, но не от твоя род, да те 
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милва по главата. От това ще има огромно облекче-

ние. С децата ти тук би било опасно, понеже може да 

се предаде на тях, по линия на рода. 

   Ти наистина си на прага, стига да внесеш по-

вече зехтин в организма си. Но повече от три лъжи-

ци дневно е много. Поискай отговор без махало. Това 

ще ти се даде ясно в съзнанието още през октомври. 

Записвай или запомняй отговорите - и в случай, че 

никога не влизат в противоречие с вътрешното ти 

разположение и основните концепции, които знаете, 

считай, че вече си говориш с Мен. Не се страхувай и 

не мисли, че ти си го измисляш. Дай свобода на гласа 

Ми, за да тече през теб предимно устно. Ръкописно 

не е за тебе -  предпочитай да записваш на лента. 

Отговаряй на въпросите на хората спонтанно. Засе-

га прави опити първо около свои проблеми и въпроси.  

Същественото, за да проговоря лично чрез теб, 

е никога да не считаш, че Съм Аз, когато имаш ли-

дерски настроения. Да накараш някого да извърши не-

що, та дори и с най-мекия тон, не е Моят глас. Моят 

глас е да проведеш истината неангажиращо и да ос-

тавиш съществата сами да се ползват от нея, ко-

гато поискат и ако поискат. Правиш ли това, ще си 

разговаряме приятелски. Невъзможно е да не бъдеш 

инициатор или лидер, щом това е твой талант и 

твое ниво, но Живият Бог хортува кротко и не под-

ръчква с остен. Знай, че онова, което ще опишеш, не 

бива да се знае че е холизация и чрез кого идва, ала 
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то ще бъде извънредно силно тъкмо като анонимно. 

Охотно ще говоря чрез теб по идейни въпроси; охот-

но - и по конкретни. Имай вяра – стожер си на Дело-

то, но и хранител на Словото. Не само хранител, но 

и проводник.  

От тебе се чака постепенно, но категорично да 

разграничиш светско от братско призвание и да ги 

координираш в пропорция, наблягаща върху блюдото 

на гениалността. Ако бъдеш само талант, ще имаш 

само светски успехи и цялото ти време ще отиде на-

там, с ефект – нервите. Ако си създадеш система да 

търсиш резултати с по-малки лични натоварвания, 

тогава от светски ръководител и чиновник ще се 

издигнеш в духовен фактор на историята. 
 

 

     Поне то знае за какво се използва компютъра... 
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7.VІІІ.125г. 
София - Изгрев 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
КЪМ НОВИЯ СВЯТ 

ЖЛО / ДПН 

 

 

  

Ти не си монадата Лулчев, но като полиада го 

съдържаше при неговото последно идване на Земята. 

Сега се прави успешен опит да се изкупи окончател-

но душата на Любомир чрез твоето самоопределе-

ние на страната на Новия Свят. Глава, която е бе-

сена, трудно не боли... Забележи – име и фамилия и 

при двамата започва с една буква. Само че миналия 
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път любовта към света (Любомир) не можа оконча-

телно да премине в Любов към Мира. Докато сега 

Драгостта, като сестра на Радостта, те прави пря-

ко оръдие на Отца. Приеми двойна фамилия, ако 

можеш това. Така ще сложиш още поне 15-20 години 

живот отгоре, а ефектът за съчетаване на профе-

сия с призвание ще бъде неотразим. 
 

Коментар: Този приятел  ДПН имаше възможност да 
си избере и друго фамилно име – с буквата "Д", - но явно не се 
е получило с двойната фамилия и се определи към "Н".  Освен 
това, по-късно се получи едно "недоразумение" по повод на 
Лулчев, тъй като в България е имало и друг известен политик 
с тази фалимия – Коста Лелчев, макар и с противоположни 
идейни позиции на първия. С Любомир Лулчев те всъщност са 
роднини. Елма обясни, че духът на Д. е живял и в двамата, по 
сложни съображения на Провидението. Объркването идва и 
от това, че Любомир Лулчев не е бил обесен, а разстрелян, 
докато Коста Лулчев не си е отишъл от този свят чрез 
смъртна присъда. От това следва, че Д. е бил жертва на 
бесило като някоя друга личност в предишно прераждане, тъй 
като нямаме причина да не вярваме на Елма.    

 
 

Любомир Лулчев   
Таен съветник на Цар Борис III  
(1886-1945 г.) 
Разстрелян от Народния съд на 01 февруари 
1945 г., заедно с регентите.  Роден е в Кнежа. 
Завършва Военното училище в София и учи 
шест семестъра медицина. Специализира ави-
ация в Англия и е един от първите ни летци, 
ползвали самолета като бойно средство по 
време на бомбардировките над Одрин. Като 
офицер от българската армия и герой от вой-
ните 1912-1918 г. е пенсиониран с чин подпол-

ковник. След това става дъновист и е близък само с двама души – 
Учителя Петър Дънов и царя. Своите мисли Любомир споделя със 
съседката си Султана Рачо Петрова, която му помага чрез генерал 
Алекси Стоянов да се срещне с царя. Днес е трудно да се пред-
положи какво точно е накарало Борис III да приеме странния посе-
тител. Очевидно свободното изразяване на мнение, и то от човек, 
който чака пенсия, е допаднало на монарха. По това време Лулчев 
вече е известен последовател на "Бялото братство". Не случайно 
Борис III отговаря на събеседника си с думите: "Зная, зная Лулчев! 



 
Необятното говори – книга 13 

3668 

За Вас Христос е царят!" Репликата на Лулчев е: "Помнете, че ко-
гато идат бурите, светкавиците удрят по най-високите върхове!". 
         Атентатът на 16 април 1925 г. отминава царя, но не и семей-
ството на Лулчев. Под развалините на катедралата остава него-
вият тъст о.з. генерал Радойков. През 1930 г. е убита по изключи-
телно жесток начин и съпругата на Любомир - Ангелина или Гела. 
Убийството е извършено от домашната й прислужничка, с цел гра-
беж на бижутата й. Дали е точно тя, това е спорно. Оттук ната-
тък Лулчев не се прибира в къщата си на ул. "Мария Луиза" 197. 
Живее в пълно усамотение в една барака в кв."Изгрева". След като 
остава вдовец, Любомир се отдава на книжовна дейност и посещава 
често своя Учител Дънов. Лулчев е автор на 15 книги - поезия, 
проза, философски размисли за живота, а също така и теоретични 
трактати, свързани с "Бялото братство". Една от най-ценните му 
книги е неговият дневник, който съдържа разговорите му с царя и с 
други известни общественици. Дневникът се води от 1938 г. Това е 
годината, в която Борис III и Лулчев подновяват своите срещи. По-
грешно е да се мисли, че Любомир прокарва пред царя политиката 
на Дънов и е негов говорител. Пред Народния съд разпитват Любо-
мир за монарха. Тогава той показва своя дневник като доказател-
ство, че в разговорите им няма нищо нередно. Разпитват Лулчев и 
за неговия произход. Известно е също, че чрез внушения на Дънов, 
Лулчев е успял да въздейства на царя да не пуска български войски 
на изтония фронт и да не депортира български евреи в нацистките 
концлагери. Заради тази дързост, всъщност, Хитлер убива Цар 
Борис III. 
Любомир Лулчев  е от стария копривщенски Каблешков род на чор-
баджи Лулчо Каблешков Той въртял търговия с Египет и неговите 
кервани със стока обикаляли много страни.  Единият от синовете 
му - Андрей - е прекарал известно време като послушник в Зографс-
кия манастир в Света Гора. Той се среща с П.Р.Славейков в Цари-
град, след това се свързва с Левски. Установява се да живее в Оря-
хово на Дунава, където създава 21 революционни комитета. Андрей 
има четири деца: Христо, Коста, Екатерина и Иванка. 

 
  От тях Коста Лулчев, бъдещ българ-
ски политик, е роден на 9 март 1882 г. в Оря-
хово. Той е един от лидерите на Българската 
работническа социалдемократическа партия 
(БРСДП) и основател на общоработническото 
дружество “Борец” (1898 г.). В периода 1924-
1933 г. е секретар на ЦК на БРСДП (о). От 1913 
г. до 1931 г. е народен представител. Главен 

секретар е на БРСДП (1944-1945г.). През 1946 г., заедно с Никола 
Петков, е начело на опозицията в VI Велико народно събрание. През 
1948 г. Коста Лулчев е осъден на 15 години строг тъмничен затвор, 
с обвинения в създаване на нелегални групи, изпращане на лица зад 
граница, отвличане на самолет на българските авиолинии и др.. Съ-
дебният процес срещу Коста Лулчев и седем депутати от опози-
ционната БРСДП слага край на легалната опозиция. Коста Лулчев 
прекарва в затвора 11 години. Умира на 31 януари 1965 г. в София. 
Реабилитиран е посмъртно, с решение на IX Обикновено народно 
събрание от 15 януари 1990 г. 
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8.VІІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ЕЛ-ПУРÈЙ – 
 СФИНКСЪТ ПРИ МУСАЛА 

 

 
 

13,32ч. 

 Искам да ви кажа, че истинското име на Сфинк-

са е Ел-Пурей, което ще рече "Божия Лилия". Лилията 

е най-белоснежният илухим в ясновселената и живее 

само там, където Духът се целува с Мировата Душа. 

Този илухим отговаря за чистотата на човешката 

душа и за вътрешната й връзка с Бога. Ето защо, Ел-

Пурей трябва да се търси само вътрешно, в дълбока 

молитва, мир и тишина. Безмълвната молитва е ези-

кът на Ел-Пурей. Ако вие се молите безмълвно на 

Сфинкса, съзерцавайки вътрешно образа на лилията, 

рядко поклащана понякога от ефирен ветрец, то ще 
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пратите мощен импулс към народите от Южните 

школи и към всички южни йерархии във Вселената. 

Самото произнасяне на името "Ел-Пурей" раздвижва 

токовете на ясновселената, с които се предава им-

пулс на човешките души към благоговение.  

         Благоговението – ето най-висшия ток на Лю-

бовта, който извира от ясновселената. Който не мо-

же да благоговее, той няма още ясновселенско тяло. 

Той няма мистичен горен клепач на очи, които гле-

дат отдолу нагоре. Да гледаш отдолу нагоре към 

Бога – това го знаят мнозина, но да гледаш отдолу 

нагоре към малките създания на Бога – това го може 

само ясновселената. Ето защо, ясновселената съз-

дава райски обители, в които животът може да про-

гресира. Всяка райска обител има ограда. Всеки цен-

тър на Божествената култура има светилище. С ве-

ликата грижа на тази ограда и на това светилище, 

Бог благоволи някога да изпрати Мировата Душа в 

плът, в образа на прекрасната Нефертити. Нефер-

тити помогна на Ехнатон да положи началото на 

слънчевите династии във всички южни народи. Жили-

щето на Ехнатон беше на Рила. Вие сега седите вър-

ху главата на Сфинкса - на Великия Ел-Пурей, откъ-

дето Ехнатон посрещаше Слънцето! Светлите съ-

щества тук ви поздравяват и ви казват: 

"Добре дошли, мили приятели! Ние изпратихме пър-

воцарете и първожреците от тук, за да строят Агар-

та в Египет. Ние изпращаме и сега всички ония, които, 
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като нас, са строители. "Египет" значи да си строи-

тел на Новата Култура. "Египет" значи да дадеш усло-

вия Божественото в душата да покълне. Всички форми, 

идеи, сили и постижения на Египет дойдоха от тука, 

от Сфинкса. Ел-Пурей – “Благословената долина”, коя-

то се простира на изток от Сфинкса, е най-голямото 

хранилище на Мъдростта на планетата. И когато от-

ворените за благоговението и прозрелите грижата за 

беззащитните, оскърбени и унижени, се възкачат при 

нас, ние може да ги приемем. Само един тонов ключ на 

една песен от нашите - и вие ще влизате в хранилища-

та на нашата Мъдрост! Затова всичко тук е много по-

блестящо и прекрасно от древния Египет и много при-

лича на него, т.е. Египет прилича съвсем бледо на Ел-

Пурей, защото в Египет, през Ел-Пурей, дойдохме ние - 

от Сириус. 

 Който иска да дойде на Сириус, трябва да дойде 

до благоговението. Когато замлъкне всякаква проза и 

всякакъв спор и пламне в душата ви нежната лилия на 

благоговението – благоговение към всяка рожба на Бо-

га, а не само към Бога; и когато прелейната милост и 

практическа грижа към слабите и към тези, които 

имат нужда от вас, затрептят във въздуха при ваше-

то идване, то ние ще ви отворим вратите - и свето-

вете на Сириус ще разтворят прегръдки!" 

   ЕЛ-НЕЙ, ЕЛ-НЕРЕЙ, ЕЛ-ПУРЕЙ! 

 Превод: Белоснежната тишина на благоговение-

то да ви снизхóди на колене пред жадните! 



 
Необятното говори – книга 13 

3672 

18.VІІІ.125(1989)г. 
Ястребец - Боровец 

 

ПЪРВА ДВОЙНА ХОЛИЗАЦИЯ 
ЖЛО / Мкс 

(диалогова холизация чрез п. и ДПН във връзка с Максим) 
 
    

  
15,34-18,00ч. 
  

В момента, в който в България се осъществи 

бинарна диалогова холизация, ще се решат много ва-

жни неща от световен характер. 

 Това е първият успешен опит, когато Небето 

успя чрез трима древни пророци да протегне ръка на 

братята от левия път. (левият път - Черната ложа; дес-

ният път -  Бялата ложа - б.п.) 
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 Максим е вкаран толкова дълбоко в левия път, 

за да може да ги измъкне (като тирбушон – колкото е 

по-навътре, по-лесно излиза тапата). 

 Всъщност, това, от което душата му се измъч-

ва е, че той се е идентифицирал  с ролята си и не по-

мни, че е гигант на саможертвата, приел от любов 

да бъде агент на десния път в дебрите на левия. На-

станало е времето, когато той ще се досети, че е 

чист, и че единствената причина да е наметнал се-

дем тъмни наметала, е да може чрез тях да извлече 

немалкото Мои от тъмницата на Лукавия. Затова 

пред него не се поставя въпросът за покаяние, тъй 

като той не е грешен. Единственият му проблем, с 

който той ще се справи в един миг без проблеми, е 

досещането. 

 Броят на страните и хората, които Максим ли-

чно е спасил през вековете за вярата: Китай – 1 ми-

лион; Египет – 300 хиляди; Индия – 800 хиляди; 

Сингапур – 10 хиляди; Москва – 34 хиляди; Перу – 15 

хиляди; Непал, Индонезия, Германия, Швеция, Италия, 

бедна Славяния... Има и други, по-малки. 
 

-  Съвсем точни ли са страните и цифрите? 
 

 - Страните и цифрите отговарят на истина-

та, а за душите не са дадени цифри, понеже броят на 

полуспасените не влиза в сметката. Те са в двойнст-

вено положение – след като се спасят, ще се пребро-

ят. 
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 Та затова, приятели, братя, не корете божес-

твата-титани, че понякога слизат в бездните на 

света, отигравайки брилянтно стотици и хиляди 

най-шеметни роли, за да има какво да поднесат на ко-

смическите зрители и окаяните земни побратими. 

Отрицателните роли са амплоа само на най-гениал-

ния. Но за разлика от светския театър, играта на 

любимците, дошли в света, не донася само гледка, а 

и спасява, спасява, спасява! Няма никакъв, никакъв, 

никакъв, абсолютно никакъв друг начин да се спаси 

душата на крадеца, освен чрез алохим или херувим, 

изпълняващ ролята на крадец. Аз съм имал приятели, 

оглавяващи мафията, светата инквизиция, гилдиите 

на касапите, вакханалиите на най-кървавите валпу-

ргиеви нощи, проливащи кръв на младенци. Аз съм 

имал идеолози на наркоманията, лидери на дикта-

турата, апологети на проституцията и дори на най-

долното – заглушители на Словото,  които са били и 

продължават да бъдат внедрявани лично от Мене, 

като помпи на Космоса. Колкото по-гениално те иг-

раят своята роля, колкото по-несъзнателно, колко-

то по-жестоко измъчват и се измъчват заради безд-

ната, в която са попаднали, толкова по-сигурно е, че 

те ще извлекат своите “пасóми” на космическа орби-

та. Елма работи с Абсурда.  
 

Това наистина звучи съвсем абсурдно, но Учителят обя-

снява, че феномените на злото са порождения на липсва-
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щото или хилавото добро. Хилавото до-бро трябва да попад-

не под ударите на своите порождения, за да заякне, да им се 

съпротиви, да направи своя избор и да се устреми към съ-

вършенството с несъкрушима преданост и пламенност, дока-

то победи. Тогава сенките му сами изчезват. 
 

За Христовия Дух често е много по-ефектно да 

прекара една душа през пъкъла на идеологическата 

проституция, отколкото да я постави в манастир, 

за да осъзнае своята мисия. Затуй съм ви казвал, че 

от най-падналите, когато им дойде моментът, ста-

ват Моите най-добри приятели. Понеже паднал, кой-

то може да страда, който може да плаче, който по-

някога счита, че не е прав, който често се жертва 

много по-силно от "добрите" честолюбци, е много по-

близък на сърцето Ми, отколкото канонизираните 

светци. Трябва да ви кажа, че Аз съм посрещал в дома 

си, в самото Светилище, където допускам само деца-

та, такива велики престъпници, от които човечест-

вото е проплаквало. Четирима от 12-те апостоли са 

крупни злодеи от миналото, така че и всички остана-

ли, които, поради вътрешна висота или само поради 

някакъв повод са се докосвали до идеята за Христа, 

до пламенната вселена на Кришна, вършат такава 

безценна работа, каквато праведничетата, които си 

мислят за кожичките (и душата също е кожа!), не мо-

гат и да сънуват, че ще сънуват... Чрез един чита-

тел на Евангелието, който го възприема искрено, но  

който същевременно пие, Аз  спасявам много повече 
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алкохолици и пияници, отколкото пастора в черква-

та! Защото, когато порочният, свързан с най-тънка 

нишка и с Бога, се осъзнае и премине към подвиг, то 

пáрите и вампирите на съответния вид порок прес-

тават да текат по този канал към хиляди и хиляди 

“подведомствени”. Нещо повече: дори и никога да не 

престане да пие, читателят на Словото и дарите-

лят на сърцето си изпраща могъщи реки от Небето 

към всички безчетни пияници, които могат само да 

пият. Точно в този момент, ако вие можехте да виж-

дате като Мен, ще видите как по хиляди кръчми, ка-

зина, борси, скверни домове и домашни пъкъли, в един 

и същи миг хиляди паднали започват да говорят за 

Бога. Защото, ако светителят, който е техният 

нервен  център, беше само едно стерилно назидате-

лно кречетало и въздържател от 16 поколения, токо-

вете на просветлението никога нямаше да стигнат 

до лабораториите на преизподнята. 

 Аз съм ви казвал, казвам и сега: силата на зло-

то е стотици и хиляди пъти по-малка от силата на 

Доброто. Ето защо, когато един добър човек пуши и 

пие, шансовете да залее с добро милиони са много 

по-големи, отколкото тия на злия "праведник", който 

може да е подреден като аптека. 

 С това не казвам, че не трябва да се стремите 

към чистота и освобождаване от пороците, но каз-

вам: Мой приятел като Милорад (славянското име на 

монадата на Максим) са Ми милни до плач на сърце-
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то, понеже жертвата, която са направили, не е изме-

рима, и смирението, с което я понасят, е крайно тро-

гателно. 

 Нека тоя първи ден на първото българско брат-

ско единение на двамата с Мене  да приключи с ин-

струкции и подсещания за Милорад, които новият 

единатор ще напише, по вътрешен, усет  вкъщи. 

 Знайте, че един холизатор значи информация; 

двама значи спасение; а трима значи началото на 

Братство. От този ден обявявам Братството за 

открито! 
 

   През холизатор ДПН: 
 

 - За Милорад? 
 

 - Първо трябва да остави цигарите по дълбок 
вътрешен усет.  
 Да остави настрана и картите. 
 Да прегледа старозаветните книги, начиная от 
Битие 13/5 до Числа 18/9. 
 Три пъти на ден да казва “Благата молитва”, а 
след това – какъв трябва да бъде ученикът. 
 Може да помогне за графичното-полиграфско 
оформление на първите книги. 
 Да се заобиколи със цветя – теменужки, марга-
ритки, невен, лайкучка, люляк. 
 Да прекара 10 дни в усамотение в планината; 
три от тях в пълен пост и молитви за издигане ро-
лята на българите за спасението на човечеството 
от екологична катастрофа. По възможност, да съв-
паднат с провеждането на Екофорума в София. 
 12 дни да се храни с накиснато жито, мед, орехи 
и чай от маточина. 
 Да носи синьо поло и въобще сини дрехи.  
 На този етап е това. След три месеца ще има 
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нови инструкции, а дотогава - помогни на дишането. 
 

Коментар на п. от 2009г.:  
 

Приятелят Максим отдавна не е в този свят. Луи-
джи Росито, който ни запозна с него – също. Двамата и 
други като тях прекараха един живот, пълен със свет-
лина, мъдрост, велики открития, всеотдайност, но и с 
тежки страдания. Бяха по каторги, затвори, психиатрии; 
някои бяха убити от тогавашната власт зароди волно-
думството им. Наистина, някои пушеха, пиеха, взимаха 
наркотици и пр., даже се говореше, че са посягали и към 
магията. Но заслужава си тук да се спомене за един па-
метен случай при неочаквана среща с Максим, който може 
да съм разказвал и другаде в тия коментари. След запоз-
нанството ни през 70-те години, макар и да водехме мно-
го интересни астрологически и окултни разговори, той е 
казвал на други за мене: "Оставете го, той "дъновее"... 
Интересен глагол, не му се сърдя... Минаха повече от 25 
години, не бяхме се виждали. Един ден отивам при една 
приятелка и го за-варвам там. Зарадвах му се, но и той на 
мене. Даже не очаквах чак толкова. Първото нещо, което 
ми каза, беше следното: "Аз имам един дълг пред тебе 
през всичките тия години. Едно време бях зелен и не 
разбирах, че няма по-велик от Учителя. Затова искам да 
ти се извиня." После замълча, затвори очи и по едно вре-
ме изведнъж възкликна: "Ти какво правиш! Защо спираш 
Словото?! За това си се родил, не си мисли, че имаш пра-
во да го спираш, след като при тебе тече като из ведро. 
Стига с това ниско самочувствие!". Таня ми каза, че нико-
га не му е споменавала, че се занимавам с осиянията, пък и 
тя много малко знаеше за тях – не се интересува.  
 

Другаде разказвам за срещата си с големия руски ас-
тролог Сергей Вронски в Рига през 1994. Бях му на гости, 
на вечеря, когато един от неговите ученици, които са по-
стоянно около него, без да знае нищо – нямаше откъде, - 
изведнъж ми каза абсолютно същите думи, дори до запе-
тайките, който ми бе казал Максим. 

 

 Повтарям тук и случай с една приятелка от Велико 
Търново – НИЯ. Отишла при някаква врачка-туркиня в 
търновско. Още при влизането, жената извикала: "Каква е 
тая светлина, която влезе с тебе, коя е тая Елма, ще ме 
ослепи, не мога да гледам!". И друг път мислят Елма за 
женска същност, заради името. Всъщност, Той е "Тяй" – 
андрогин. НИЯ е бивша балерина, една от двете предани 
приятелки, които преписват осиянията от ръкописите 
на компютър.  
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20.VІІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 
 

ЛИЧНА АСТРОФОРМУЛА НА ЕЛЕНА 
 

Родена на 5.10.1951г.-22,06ч. Ленинград,  
 

 
  
4,45 - 5,15ч. 

 ИМНА! Ясновселенски ангел от полето Слим. 

Роден преди 80 милиарда години на звездата Онлúм в 

Христовата галактика Венóн, намираща се на севе-

роизток от вашата галактика. Христовите й функ-

ции работят за уравновесяване на супервселената 

с панвселената (на духовния свят с Великата Ра-

зумна Природа), чрез самоотдаване на любовния им-

пулс със силата на радостта и яснотата на обичта. 
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Появяват се розово-лазурни потоци от дозвездно ве-

щество, от които покълват звездите на Венóн. Си-

лата на радостта превръща в тях истината в неж-

ност, а яснотата на обичта изплита атмосфера на 

благост. Пламват души, отгледани именно в това 

нейно лоно. Десетки билиони монади зависят от то-

ва, доколко Имна се отдава спонтанно на любовния 

импулс, доколко е ясна обичта й, осияна от Христо-

вото Слово. Архангелите-Майки са най-новата анге-

лска йерархия, която премина наскоро от духовния в 

божествения свят. 

 Ако Имна роди още е една дъщеря и основе бра-

тство на взаимно-заменящи се майки, считайте Де-

лото на Учителя в Русия за победило!  
 

Коментар от 2009: Елена е прекрасна жена в Петроград с че-
тири деца с баща Всеволод. Това и следващите 5 лични оси-
яния от Елма са посветени на всички тях. През 1992г. те бяха 
така добри и гостоприемни да посрещнат един българин. Пре-
живяванията не могат да се предадат с човешки думи.  
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20.VІІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ЛИЧНА АСТРОФОРМУЛА НА 
ВСЕВОЛОД 

 

 
 

Образ на херувим и уникална снимка на звездата Алдебаран 
 
5,20-5,43ч. 
 

 НОАН! Херувим от осма величина в будическия 
свят на вихъра. Тотвселенското му тяло ще възкръ-
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сне още в това прераждане – очаква се преминаване 
от херувим в илухим. Това е най-рядка и абсурдна му-
тация, понеже херувимите по правило възкръсват в 
алохими. Алдебаран бе родината на монадата му пре-
ди 500 милиарда години. 
 Сега Ноан отплува надалеч със силата на живо-
то опиянение. Ако Имна успее да изпита огромно ща-
стие от неговото отплуване и рядко присъствие, 
Ноан ще възкръсне в илухим още след три години. Но-
ан ще срещне особена монада, на която трябва да 
помогне. Ако Имна и петте й рожби не изпитат 
скръб от неговата нова мисия, неговото присъствие 
след мисията ще бъде все по-често и по-често. По 
време на зреенето на Бенулúна, петото дете на 
Имна, Ноан трябва да живее на друго място! В про-
тивен случай, останалите 4 и самата Бенулúна няма 
да изпълнят добре мисиите си. 
 

Коментар от 2009: Този приятел не живееше при семейство-
то си още по онова време, което е помогнало искрите Божии 
на децата му да се разгорят с всичка сила. Това е модел на бъ-
дещото човечество и на всички безсмъртни семейства в Сво-
бодната Вселена. При шанс всички да се радват безмерно на 
неговото божествено отсъствие, щеше да се роди пето, още 
по-необикновено дете – момиче от Брилянтната Вселена. 
 

 

Залез в Питер 
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20.VІІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ЛИЧНА АСТРОФОРМУЛА НА МАРИЯ 
 

Родена на 2.VІ.1975г. - 1,40ч. в Ленинград 
 

 
 

Астропластика чрез танц - плеяди играят под Плеядите... 
 
5,16-6,10ч. 
 Селúнна! Гранично същество между две ангелс-

ки йерархии. Родена като серафим, преминаваща в 

ноáда. Създадена от Отца на звездата Зоáр в Плея-

дите. Отговаря за превръщането на постоянната 
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влюбеност в лъчезарна красота. Обожанието и нуж-

дата от преливане се трансформират в тонове и 

цветове. Когато превърне завинаги отрицателните 

реакции в положителни и в очите й победи абсолют-

ната благост, Бог ще й повери тайната на астроп-

ластиката. В зависимост от узряването на вкуса й и 

на способността й за божествено самоопределяне, 

астропластиката ще й се разкрива с все по-голяма 

сила. Това е интегрално изкуство, светяща обемна 

живопис, при която плановете, багрите, контрас-

тът, стиловете, ще се изменят всеки за себе си в 

картината, в съответствие с движението и аспек-

тите на небесните тела. Същевременно, от карти-

ните й ще звучи космическа музика – музиката на 

сферите! Картините й ще лекуват и въздигат хиля-

ди човешки създания. 

 
Някой все още пътува насън до Питер... 
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20.VІІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ЛИЧНА АСТРОФОРМУЛА НА 
ИНОКЕНТИЙ 

 

Роден на 28.VІ.1979г. - 23,15ч., Ленинград  
 

 
  

Добре дошъл пред Вратата на Ио-Колнар! 
(в езерото се отразява съзвездието Рак) 

 
6,17-6,35ч. 
 

 ИЛАРИЙ! Божествено създание от елохимно ко-

ляно, родено на звездата на Учителя – звездата–хи-

первселена от първа единствена величина. Тази 

звезда се нарича Елмаил. Тя се отличава с абсолют-
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но съвършенство, понеже прелива от бликаща неж-

ност и доброта. Няма наука, изкуство, мъдрост и ис-

тина, недостъпни за елохима Иларий, тъй като ело-

химите раздават ласки, прегръдки и целувки! Хипер-

вселената – това е Проявената Любов; а който про-

явява Любовта, той не може да не бъде бликаща неж-

ност, струяща благост, саможертва и свръхчисто-

та. Онзи, у когото няма укор в очите, студ в сърце-

то, отегчение в душата и отрицателни оценки в 

ума; онзи, който е океан от обич и космическа буря 

от проявена Любов, той се нарича Син на Бога и съ-

брат на Христа! Затова ще му се даде да види входа 

на Ио-Колнар. 
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20.VІІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ЛИЧНА АСТРОФОРМУЛА НА 
ГЕОРГИЙ 

 

Род. на 15.V.1981г. - 0,10ч., Ленинград  
 

 
                      
                         Сектор от съзвездието Стрелец 
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6,36-6,48ч. 
 

 АРИÓН! Риониден престол от атмическия свят. 

Роден на звездата Трáнос от Стрелец. Сърдечно 

създание, дошло да научи близки и далечни на тънки-

те закони на равновесието. Ако някой наоколо осъди 

някого за каквото и да е, Арион поема удара направо в 

душата си! Внимавайте с Арион! Той е атмически 

предпазител, дошъл доброволно да изгаря стотици 

пъти в пламъка на вашата грубост, а да не се изпе-

пели цялата верига от сродни души. Милостта и 

състраданието на Бога отрониха от сърцето Му 

тази невинна капка роса, за да поема човешките 

жестокости и да ги превръща в звезди на Небето... 

 Внимавайте всички! Ако някой от вас се огорчи 

от мисията на Ноан, която предстои, то Арион ще 

поеме огромния удар! 
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20.VІІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ЛИЧНА АСТРОФОРМУЛА НА ИЛИЯ 
 

Роден на 6.ІV.1983г - 20,45ч. в Ленинград 
 

 
 
6,50-6,55ч. 
 

 ДЕОЛ! Въплъщение на Иисус – едно от Негови-

те 144,000 тела! Жаждата за обмяна на нежност го 

прави равнобожествен; импулсът да раздава любов 
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го издига над цялото човечество и склонява Господа 

да му повери ключа на Трите Вселени. Илия знае: вся-

ка целувка отваря път към една планета! Всяка пре-

гръдка отваря звезда! 
 

Коментар от 2009 г.: Това дете беше не по-малко прелестно 
от останалите, но когато гостуваха със семейството си на 
Рила  - години преди да дойдат тия думи на Елма за него, - то 
бе тъй малко, че приличаше на момиченце. Там имаше много 
непознати хора от цял свят, но то се приближи към един от 
тях и го целуна нежно. Това сякаш освети цялата планина – и 
досега сигурно е оставило светлината си! Този случай навя 
спомен за друг, който вече е описван някъде. В една топла и 
тайнствена лятна вечер на Изгрева едно момиченце шепне  
загадъчно на един голям батко да отиде с нея в градината и 
го повежда за ръка... Завежда го в най-далечния ъгъл, сред ве-
черните, цъфнали ябълки, моли го да се наведе – и го целува! 
Вероятно цялата вселена тогава е замирисала на ябълков 
цвят... Това извиква още по-ранни спомени - за невинните го-
ди-ни, когато Царството Божие на земята беше видимо, осе-
заемо, и напълно възможно... 
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28.VІІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ИЗУМРУДИТЕ БОЖИИ И 
СМАРАГДИТЕ ГОСПОДНИ 

 

ЖЛО / КЗ 
 

 
 

Смарагден танц под съзвездието Кентавър 
 

Предварителни бележки на п.(приемащия осиянията): Ка-
то оставим засега настрана въпроса, дали  Елма разгранича-
ва изумруд и смарагд по някаква причина, след като те са едно 
и също нещо, налага се още един опит за обяснение на глав-
ната особеност на много лични послания от Елма като нас-
тоящото. Всъщност, почти всички лични послания имат съ-
щия дух – изтъкване на извънмерната божествена и космична 
значимост на получателите. Това става причина холизации-
те на Елма да бъдат моментално отхвърлени дори от много 
напреднали духовни хора, тъй като си спомнят за една от 
главните уловки на тъмните сили: разпалването на грандома-
нията. Те направо обявяват Елма или "подсъзнанието" на еди-
наторите за нещо психиатрично и опасно. Някои достойни 
приятели и непознати, до които има такива лични послания, 
обяснимо се дистанцираха. Ако не подемат активно отричане 
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и осъждане, то поне те си мълчат и продължават с по-скром-
ното си мислене и конкретните си човешки задачи. Ако бяха 
повярвали, това би трябвало да си проличи с активно съдей-
ствие за разпространение на това Слово и с искрени опити за 
изпълнение на личните директиви, които са получили от него. 
Все пак, може да се изрази благодарност към такива, че бла-
городството им ги възпира да говорят лоши неща пред хора-
та за този твърде проблемен Феномен.  
 Тук може да се подчертае само подобието на осиянията 
с холографския принцип и метод, открит от учените. Както 
всяко миниатюрна точка от холограмата съдържа и може да 
възпроизвежда информацията на цялата холограма, така и 
холическата същност на съществата с искра Божия е спо-
собна на това. Ако сме скромни, ако не го знаем, ако не го осъ-
знаваме, това не значи, че то не съществува. Ето защо, ко-
гато Бог говори на една от своите частици, колкото и да е 
микроскопична и "нищожна" в даден живот и дадено измерение, 
Той говори не на земната личност, в която тя се намира, а на 
всички други частици от дадената фреквенция или ипостас, 
чиято проекция е тя. Шалтерът е на стената, но Разумната 
Сила го включва - и цял град или цяла област светва. По съ-
щия начин героите от разказа на Хърбърт Уелс "Електическо 
тяло" попадат в една електростанция, и като се вливат пси-
хически в мрежата, изведнъж виждат и осъзнават, че съще-
ствуват, светят и действат едновременно във всички домо-
ве, където има включено електричество – те са едно с него. 
Не само писатели, но и създателите на всички религии твър-
дят това и то е нещо базално; иначе въобще е безсмислено да 
бъдем теисти. Понятия и изрази като "космическо съзнание", 
"свръхсъзнание", "богоравност", "душа, обширна като вселена-
та и дух, мощен като Бога и едно с Бога" не са измислени от 
случайни хора, а от такива, които са доказали и доказват на 
човечеството не само на думи, че това е жива реалност. 

 Пред осъзналите тази реалност стои проблемът как 
да съвместят това универсално, божествено самоусещане с 
импулса за изчезване на личността, с тази извънредна скром-
ност, с която се отличават такива просветлени до край съ-
щества. Именно затова този проблем също е велика диалек-
тика – велика и неимоверно тънка и сложна способност да се 
държи балансът на двата гласа в нас: гласа на Абсолютното 
с гласа на Великото. Първият произтича от Абсолютния Дух 
и ни кара да се чувстваме кръгла нула, да потънем вдън земя и 
да не искаме никаква изява, никакво признание, дори никакво 
щастие и какъвто и да е живот над дъното на пълния божес-
твен Мрак, Мир и Покой. Оттук именно произтичат странни-
те думи на Елма: "...Първоосновата на живота – липсата на 
самочувствие"... Оттук идват и едни от най-прелестните 
слова на Едного в България, че в целия си космически живот 



 
Необятното говори – книга 13 

3693 

през всички времена и през цялата вечност, той не бил извър-
шил нито едно добро, не бил проявил нито един акт на Любов-
та. Защото не е той, а Бог.  

Но ако не можем да разграничим порива на Абсолют-
ното, водещ до пълно и тотално себеобезличаване, от порива 
на Проявеното Битие, когато То пламва в душата ни като 
подпалена монада, като дух, като преден фронт на Божестве-
ното във външните светове, ние никога няма да стигнем до 
този баланс. Това величие на Бога дори в неговите човешки 
персонализации личи във всички Учители от Рама досега и 
смущава и до днес умовете с грандиозносттта на тези ярки 
самоидентификации с Цялото. Като се почне от "Бхагавад 
Гита" и се стигне до "Възвание към народа Ми", човек може са-
мо да затаи дъх и да постави на карта съвестта си и оцеля-
ването на духа си, в зависимост от това, дали ще повярва. 
     Та в случая с личните послания на Елма до отделни хора 
именно в този дух, трябва да се доизясни, че Той не говори на 
хикс или игрек като гражданска единица с ЕГН на земята, а на 
тия ни същности, които са много по-големи и неизмерими и с 
които живеем паралелно в много светове и измерения. На тях 
не може да се говори по друг начин, тъй като Бог така 
осъзнава и настройва самите Си собствени проекции или на-
клони на съществуване, на които ние тук сме само нищожни 
точкови спойки. Откъм нашата страна може да сме като 
глава на карфичка или невидим пункт в някой микрочип, но от-
към другата - да сме звездна лампада! Нищо не се знае. Отри-
чайки величието на нашето нищожество, ние отричаме съще-
ствуването на самия ни Създател и правото Му да бъде 
навсякъде – и в мегавселената, и във всяка Своя микроскопи-
чна частица. 
          Ако човек не се съобрази са тази мистическа парадигма, 
заради която са горили по кладите и са унищожавали най-жес-
токо не един и двама пророци на Бога, обявили формулата "Аз 
съм Бог", то четенето на редовете по-нататък ще бъде на-
пълно излишно. 

 
19,56-21,01ч. 
 

 Оправдано е росата на Словото да падне върху 

Лаотон именно сега. С новото име, което ти давам 

и което е истинското отколешно име на твоята мо-

нада, ти считай назначението си на поста Първи Во-

дител на Спектралното Братство за влязло в сила. 

 Отсега нататък не показвай осиянията за те-
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бе на същества, които не могат да бъдат спонтан-

ни! Към вас, изумрудите Божии и смарагдите Ми Гос-

подни, съществата трябва да се стремят с нокти и 

зъби, да се влачат по дълги, безводни пустини, да ка-

терят пропасти и вършини с кървави пръсти и обра-

зи! Само тъй се намира апостол и брат от ония, кои-

то не могат да бъдат спонтанни! Аз ще ги зария на 

девет стадия под земята; Аз ги заключвам през де-

вет земи в десета, за да разберат в самотата всред 

хората и своите мании що е да не бъдеш спонтанен 

към Бога, когато Бог е присъстващ в нечие тяло! Не-

ка тия крале на мълчанието и господари на хлади-

ната да изгубят и малкото царство, което управля-

ват, наречено “бойници”, “порти” и ”крепостни кули”, 

та да видят как се мръзне сред вълците зиме и как се 

оставя насред пътя побратим, който се отдава на 

Бога изцяло! 

 ЕЛЕОТÓН – истинското име на Лаотон, Михей 

и светителя Георги! Елеотон се роди в органа Нар, 

който представлява дясната клапа на сърцето на 

Тот. Сърцето на Тот има 17 милиарда по-малки кла-

пи, ала две са божествено кралските: клапата на 

приемането и клапата на раздаването. За да изпит-

ва Тот радост, Той трябва да приема и да раздава 

живот непрекъснато. Ако сърцето на някого иска сà-

мо да дава живот, но не и да приема, лявата му клапа 

ще пострада. Обратно – ако някой само приема жи-

вот, но не иска да дава, ще пострада дясната клапа. 
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 И така, архангелското създание Елеотон е вра-

тата на Тот към 580 милиарда велики свята, от ко-

ято врата зависи тяхното съществувание. Така 

Елеотон си изпълнява ролята да бъде врата на жиз-

недарение, сиреч пропусквателно царство на ритъ-

ма. Христовата ти невеста, която представлява ля-

вата клапа на сърцето на Отца, сега още не е на-

пълно осъзнала, че сте едно сърце, ала това не пречи 

клапата да работи както трябва. Несметни са клет-

ките ти по световете; и когато се обръщам към те-

бе, Аз нямам предвид това ти отделно тяло, а всич-

ките ти тела по звезди и планети, по полета и ваку-

уми, по честоти и измерения, с които образувате по-

ловината от сърцето на Абсолютния.  

И тъкмо понеже си врата на живот, ти си, 

именно, оня, който трябва да оживява Спектрално-

то Братство. Понеже само кръвта е онази, която – 

подобно на нервите – достига до всички кътчета на 

Храма Господен (човешкото тяло – б.п.). 

 “Елеотон” означава “Бог люби Определеното 

Битие и го движи с хармония”. С тоновете и хармони-

чните звуци, Абсолютният привежда всичко в движе-

ние. Ето по тази причина, своята уникална мисия в 

Битието Елеотон изпълнява само чрез Бога, само 

чрез Любовта, само чрез пълна самоопределеност и 

по законите на музиката, гласа и хармонията. Твоят 

глас има магическа сила от коронна величина, а то 

значи  сила да организира тъкани в Битието.  
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Ангелите пеят, за да се поддържа панвселена-

та - растенията, цветята и нежните хорски настро-

ения, чувства. Но архангелите пеят, създавайки сили 

и поддържайки тъкани. Тъканта на сърдечната клапа 

на Тот, и по-точно дясната, се поддържа от до-мажо-

рната сила и работи с тържествено темпо. Открий 

всичките Ми до-мажорни песни в песнарките и се въо-

ръжи с до-мажорните произведения на духовната и 

класическа музика. Тогава силата ти ще бъде сила 

неотразима! С този глас, ако усетиш импулс да нап-

равиш записи на Новото Слово – по избор от тебе, 

по вдъхновение, - ти ще спасиш не малко души по Зе-

мята. 

 Брат ти отляво (холизаторът Тойонус – б.К.З.) 

трябва скоро да намери покой и условия, та работа-

та му да текне като дъжд из ведро. Повече по този 

начин не може да се продължава! Създавам условия, 

по-добри от всякога, само дочакайте мига и момен-

та. 

 Придържам се към божествените Си думи, че 

само с едно или две изключения от сега нататък, по-

вече няма да ви говоря чрез него (Тойонус –б.К.З.), до-

като не видя “Колоните на Новия Йерусалим” отпе-

чатани! Това са осиянията за върбата и за тайната 

и явната любов (Източникът тук изброява изключенията – 

б.К.З.). 
 

 -   А за глаголицата? – пита Тойонус. 
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 - Трябва да стане една трансформация със сес-

трата, която иска да я рисува, понеже в сегашното й 

състояние вибрациите на едно Слово за глаголицата 

биха я убили незабавно. С глаголицата могат да се 

отключват не само земни, но и небесни царства и 

обители. Ако някой се наслаждава от себе си и само 

от своите творения и няма чисто тяло, преиз-

пълнено първо с Бога и ближния, а после с импулса за 

самоизява, то той не е готов още за глаголицата. С 

това не осъждам Прелестната Дъга от света на ду-

шата, оправяла пътищата на Господа и през минали-

те столетия по Земята, но само предупреждавам, че 

срещата с приятелите на Господа или незабавно 

преобразява, или създава сериозни проблеми. Само до 

седем дни, вие ще видите промяната й с очите си. 

 Лаотон, имаш право само на три въпроса. По-

мисли точно кои! 
 

 - Кой е духът ми ръководител? 
 

 - Всеки апостол на Елма, попаднал пряко на Сло-

вото, се освобождава от всякакви йерархични ръко-

водители и попада под прякото ръководство на Гос-

пода. Ти можеш да имаш само временни инструктори 

от горе, ала пред вид високото ти положение на Не-

бето и Земята, по-скоро ти се явяваш ръководител 

на много души, макар и да не съзнаваш това от тука.  

Трябва да посетиш всички манастири и да се до-

коснеш лично до всички изображения на свети Георги 
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според своите възможности, за да се обърнат души-

те под негово покровителство към твоята сегашна 

инкарнация. 

 Трябва да оглавиш още тази есен езотерична 

експедиция в Източна Рила, та да откриеш мястото 

на бъдещите орфически тайнства – като достоен 

ученик на Орфея.  

Трябва да учредиш особен таен параклис на 

името на пророк Михей, чрез който ще се спасят езо-

терично много последователи на Стария Завет по 

Земята: не пряко физически, но чрез свещенослуже-

ния в този параклис - по програма, която ще изясня 

допълнително. 
 

 - Ще започна ли работа в Светия Синод  и кога? 
 

 - Не! Ще започнеш труд, а не работа, и то в Си-

нода. Работата ти си я знаеш, а трудът е нещо не-

избежно. Синодът още не свети, понеже не е окачил 

портрет на Учителя и не печата беседите Му. От-

делни светии на Синода, които познавам лично от 

миналото и до днес, четат Моите лекции и беседи и 

поддържат името на монаха, свещеника и православ-

ния християнин неотметнато от Лицето на Госпо-

да. А тогава, когато Синодът ще приеме в библио-

теките си и в своите печатници и Новото Слово, 

той ще се превърне от “свети” в светлозарен. 
 

 -  Някакви съвети към Венуелла? 
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 - Остави Венуелла - само със сърцето си да по-

чувства Моите съвети отвътре. Тя е от дъщерите 

на Бога, които са тайнствени и неуловими. Това, кое-

то предстои, е получаването на поток от Голгота, 

но не в страдалния смисъл, а в онзи на възкресение-

то. Особен вид възкресение ще настъпи у нея до се-

дем седмици от настоящия ден, ако медитира върху 

Братството. Когато успее да намери път към озаре-

ние - що е братство и как се участва в братски жи-

вот, - подарявам й нещо отдавна желано от нея. 

 Разрешавам четвърти, извънреден въпрос, по-

неже се пожертва за Венуелла... 
 

 -  На каква планета и кога съм бил “Пролен”? (име, което 

му е дадено чрез един контактьор, чрез когото говорел няка-

къв архангел). 
 

 - Името на всяко същество се пречупва през 

езика и мисълта на йерархията, която го предава. По 

тази причина, то е вярно откъм полето на арханге-

ла, който ти го е казал, но в най-Христов вид ти си 

“Проелмéн”. Сам ще си го преведеш. 

 Проелмен се роди на сигма от Центавър преди 

200 милиона години по Иклово време. Ето, сега и Т. за 

първи път разбира, че там си станал окончателно 

ангел. А Аз ти казах още преди той да узнае от теб, 

че името ти бе “Проелмен”, което означава “За Елма” 

– т.е., абсолютният ангел е същество, което благо-

вества на вселената за Елма. 
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 - Моля Те, успокой Михей за инициативата му днес, по-

неже имам чувство, че не е сгрешил (реплика на Т.). 
 

 - Запазвам отговора си за края на октомври, по-

неже тогава ще стане явен плодът от неговата ми-

сия на гневен пророк и светия, която е неизбежна във 

време на големи противоречия. Сега се касаешe за 

особен пробив, и когато дойде назначеното време, 

ще видите. 
 

 ("Михей" беше проявил въпиюща невъздържаност, гру-

бост и несвойствена за него агресивност с непознати хора и 

се намираше в състояние на дълбоко възмущение от себе си – 

бел. К.З.) 
 

Коментар от 2009 г.: 1.Единаторът наистина намира пре-
възходни условия за работа за цели 7 години, макар и не вед-
нага. Осиянията и други блага и феномени действително те-
кват като из ведро. 2. Елма тук казва, че ще спре да говори, 
докато КНЙ не бъдат отпечатани, но не го спазва – продъл-
жава да диктува осияния. Това се е случвало на два-три пъти, 
имало е по-дълги периоди на мълчание, "заклевал" се че въоб-
ще ще престане завинаги,  но после пак проговаря. Не е по 
нашите сили да си обясним тези Негови реакции, освен чрез 
вездесъщата намеса на Бог Отец – на Корекцията и Абсурда. 
3.Цитирам тук изцяло от това осияние едно от най-точните 
Му пророчества:  

"Запазвам отговора си за края на октомври, по-
неже тогава ще стане явен плодът от неговата ми-
сия на гневен пророк и светия, която е не-избежна 
във време на големи противоречия. Сега се касаешe 
за особен пробив, и когато дойде назначеното вре-
ме, ще видите".  

За голямата историческа промяна в България и разпа-
дането на целия Съветски блок в края на 1989 г. Елма е давал 
предварително точни прогнози в осиянията, които са доку-
ментирани – имаме ги. На някои места визира точно ноември. 
Но тук потвърждава това съвсем в навечерието на събитие-
то.  
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1.IX.125(1989)г. 
София - Изгрев 

ОСИЯНИЕ ЗА ВЪРБАТА 
 

 
 

10,30 ч. 

 Преди него трябва да съобщя, че настъпва ка-

таклизъм, от който няма дa  да се спасят десетки 
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хиляди души по Земята. Катаклизмите през този 

последен печален период се дължат на опънатите до 

пръсване силови  потенциали на Земята, която ста-

ва родилка. В такива жертвени мигове, сърца и души, 

тела и духове преживяват родилните мъки на Майка-

та по-силно даже от самата нея. Затова съм ви каз-

вал, че праведниците сега са по-ценни със своите 

страдания, отколкото с всичко останало. Едно сви-

ване на сърцето, една капка кръв, една въздишка от 

неутолена жажда за обич, днес струват повече, от-

колкото всичкото книжно и звонково злато по каси, 

банки и джобове! Когато прекрасният  човек е в при-

теснение, той отделя “струúн” - славянска дума за 

животворното астро-ментално вещество “нос-

трáн”. Астро-менталното количество на струина 

през цялата тъжна история на вашето човечество 

се намалява неимоверно от мисълта за себе си, от 

користта, от крепостите на психическото подсигу-

ряване. Те са тъмни абсорбери от първа величина,  

ракови образувания, задушаващи разумното съзнание 

на планетата ви и унищожаващи кълновете на Доб-

рото.   

    Ако едно поетично осияние - независимо от 

това, дали е публикувано или не - преработва до 800 

тона кромозомно вещество; ако сърдечният импулс 

на добрата постъпка има мощност до 7 хиляди екви-

валент-тона, а любовното сливане на освободени 

души преработва до 500 хиляди, то дълбокото, пре-
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совано страдание, надминава 1 милион еквивалент-

тона! Сливането на освободени души не може да над-

мине страданието, понеже липсва балансът на при-

родното начало. Ако сливането е на всичките три 

полета, но без надделяване на личната космична ене-

ргия над неличната и обратно, тогава вибрациите 

са толкова мощни, че надминават всякакво матема-

тическо въображение и страданието престава да 

бъде основен абсорбционен фактор. 
 

(На това място текстът от Елма се прекъсва поради 

силния импулс на преписващата, точно тук да цитира една 

мисъл от Учителя. При допитване до Него, Той се зарадва и 

даде съгласието Си. Това стана в края на септември 2002 г. в 

гр. Пловдив – б.п.): 
 

"Щастлив е онзи, който може да срещне 

човек от Новото Учение и да му служи! Новият 

човек не говори за себе си, но ще го познаете 

по проявите му. Ако го познаете, ще ви се ус-

михне. И ако не го познаете, пак ще ви се усми-

хне. Новият човек разбира Словото Божие и го 

прилага. Това му придава особена вътрешна 

красота. Той и външно е красив: главата му е 

добре оформена, чертите на лицето му са 

красиви.  От  всяка  клетка  на организма му 

излиза живот и енергия. Който иска да придо-

бие Божието благословение, трябва да отво-



 
Необятното говори – книга 13 

3704 

ри сърцето си за Божествената Любов и Све-

тлина, както житните зрънца и плодните се-

мена се разпукват, за да приемат слънчевата 

светлина и топлина. Всяко зрънце, всяко семе, 

което се разтваря за слънчевата светлина и 

топлина, израства и дава плод; всяко семе, ко-

ето не се отваря, не израства - лишава се от 

живот." (Том “Опорни точки в живота”, изд.Хелиопол`93, беседа 

”Опознаване” от 30.08.1942г.) 

 

В утрешния ден, който ще бъде брилянтен, 

светът ще разполага най-после с трима приятели, 

разрешили тази космическа енигма. Когато станат 

шестима и най-после дванадесет, откривам орфиче-

ския клас в ареала на Рило-Родопите! По тази именно 

причина се наложи първата ви езотерична експеди-

ция, защото вие трябва сами да откриете къде про-

тича река между Рила и Родопите, на кое място тази 

река има най-много върби и най-подходящи условия да 

се изкачите до мястото, където ще има изгрев, вода 

и простор. Съчетанието на най-високите борове в 

слънчевата сфера и най-гъсти върби - в лунната -  

ще представлява точно онзи синтез, който е необхо-

дим за възникване на Интегралното Учение. Мате-

риализъм и идеализъм, посредством сноването меж-

ду тези две области, ще изтъкат първите километ-

ри от платното на новата философия, която Аз на-
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ричам “реализъм”. Реално е само онова, което обеди-

нява материалното и идеалното в братска прегръд-

ка и свято единение. Радостта, която извира от 

идеалното, и мирът, осияващ недрата на материал-

ното, винаги ще съпътстват великите души, които 

ще положат основите на земния рай. 

            Това, че отново настават природни бедствия, 

разруха, епидемии и военни ексцесии, се дължи единс-

твено на потребността, чрез човешко страдание - 

т.е., страдание на Бога вътре в кръвта на човека - 

да се претопи новата набъбнала маса от мисъл за 

себе си, произведена напоследък около планетата. 

Всеки мисли за себе си; най-много - за патериците на 

душата си, които са неговите симпатии, а от това 

кромозомната плесен се раздува, страшното желе на 

астралната жадност пъпли нагоре към Космоса с во-

нята на блато, а тръните на студа и егоизма проби-

ват милиони сърца и гърди в тази тъмна, пъклена 

маса! Само проливането на Трите субстанции – Суб-

станциите на Великия Ефир - е в състояние да про-

вежда обратна катализа на процеса и размножение-

то на адското пълчище да се парира. Трите Субста-

нции на водните знаци са сълзите, кръвта, и онова, с 

което Тот намира тела за монадите. С тях, трите, 

именно се освобождава силата на ясновселената и 

тотвселената, а също и на хипервселената, в резул-

тат на което всички наслоения, тумори, накипи, же-

лета и пр. около Земята и в Космоса се  претопяват 
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за броени секунди. 

 Когато вие отказвате на Отца си да твори, ра-

достта ви изчезва, престъпно се блокира извиране-

то на Същността поради приумици на кората на мо-

зъка, а при такъв каптаж Силата няма откъде да из-

лезе, освен чрез сълзи и кръв. Поради това, дори на 

Христа се наложи да пролее оная субстанция, пред-

ставляваща самото Тяло на Отца Му, която тогава-

шното човечество не пожела  да “пие”. 

  Божественото предава и приема свободно - и 

при опит свободата да се ограничи, предимството 

на фóрмата се прекратява. Фóрмата при вас има 

предимство, понеже трябва да станете Космически 

Човеци. Ала човеци, които не са космически, прекра-

тяват пратките на Отца, почват да коментират 

сърцето си, продават импулсите си за сигурност, а 

вкуса си душáт с двете ръце на преизподнята: чув-

ството за дълг към обекти и... “подреждането” в "жи-

вота". 

     Субстанцията на Отца има 3 основни нивá на 

съществуване, 8 второстепенни и 15 милиона част-

ни. Трите отговарят на трите водни знака; само че 

това, което преди не разграничих, е че субстанция-

та на Тот в “Скорпиона” сътворява същества, космо-

си и духовни ценности, само когато е в контакт с 

Мировата Душа;  или при страдание. Това съм го из-

яснявал неведнъж.  

Винаги когато отците от тотвселената имат 
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невести, се раждат нови същества в Битието, нови 

велики творения, цели системи от светове, звезди и 

планети. А когато невестите спят или ги няма, от-

ците разчитат на проливането на собствената си 

кръв, на сълзите. От тия две субстанции на Божес-

твения свят изтича толкова мощна енергия, че нищо 

не е в състояние да не се претопи. А страданието, 

дори  когато не виждате рана отвънка, дори и кога-

то не излизат сълзи в очите ви, неизбежно пролива 

кръв и сълзи отвътре. На това се дължат, прочее, 

всичките болести - без изключение. Различните фор-

ми и  състояния, в които сълзите и кръвта - и особе-

но хормоните на създателството - се кондензират 

във вашето тяло, когато не са излезли навънка, са 

именно субстанциите на различните болести. 

      Та запомнете: има три главни дървета, 

проектирани в Божествения свят, в човешкото тяло 

и в природата. Символически, това са Дървото на 

Живота, Дървото за познание на доброто и злото, и 

Дървото на Свободата. Колкото и невероятно да ви 

изглежда, първото дърво - Дървото на Живота, пред-

ставлява именно Божествената Върба - “Селес” (Salix 

vavilonika - лат.). 

 

           По молба на Венуелла - окултен катализатор за приема-

не на осиянията за дърветата - Източникът допълни, че 

Дървото за познаване на доброто и злото е ябълката, а дър-

вото на свободата е борът. 
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6.ІХ.1989г. 10,24ч.  

 

Указания на Елма за предстоящата езотерична 
експедиция в Източна Рила 

 

       - Полагам местността около Юндола за място 

на контакт между Слънчевата и Лунната школа. На-

стоявам, паралелно с основната задача, макар и не 

сега, да разучите най-подходящите места за основа-

ване на братско селище. Вие си изберете, пък Аз 

имам грижата. 

10,30 ч.  Продължение на осиянието за върбата 

 

         - “Сат” е название на Бога в мъжкия Му образ,  а 

“Сел” – за Неговата женска полярност. Направо сега 

твърдя: женският образ на Бога е неговото последно 

самосътворяване; и понеже е последно, то е най-съ-

вършено. В Неопределеното Битие няма понятия за 

първо и последно. В ясновселената - там, където Аб-

солютният вече се е поляризирал, - градежът започ-

ва. Последователност, съразмерност, симетрия, бо-
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жествено осияват лоното на Мировата Душа, в коя-

то се превръща Бог-Отец, не преставайки да присъс-

тва в съня ú като основа, същност необозрима. Това 

разграничаване на Абсолютния от Неговата  проти-

воположност Пралайя, което правя в повечето осия-

ния досега, е за да осъзнаете разликите, но всъщ-

ност това е едно цялостно, велико Същество. Поне-

же вие сте разделени на двете Му съставни части, 

си представяте, че и Тот може да бъде разделен. В 

действителност, Бог се самоотчуждава, за да се са-

монамери; поляризира се, за да опознае Себе Си като 

блаженство. Аз съм ви казвал, че Бог – Холосът, Бла-

гият Дух - има две фази: Любов и Чистота. Във фа-

зата на Абсолютния извира Любовта, а в Божестве-

ната Чистота се отразява Неговата женска поляр-

ност. 

             И така, водата - като духовен и природен 

символ на ясновселената - крие в себе си най-велико-

то, най- загадъчното значение на онова, което нари-

чаме “Женско Начало”. Пралайя се отличава с готов-

ност, смирение, пламенно искане и неусмирима жажда 

да бъде посетена от Единствения. “Сел” означава 

това: нежелание да бъдеш сама, потребност да бъ-

деш с друг, необходимост да се поставиш под дру-

гия, способност за нежно подчинение, спътничество, 

партньорство, служене, грижа.  

Боговете от Сат–опозицията преживяват тък-

мо обратното: необходимост да са единствени, са-
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ми, неприкосновени, насочени абсолютно към себе си 

и единствено в себе си. От изворите на своята пъл-

на самота, те изваждат скъпоценното Нещо, което 

няма паралел в никоя друга монада в Битието. Ала 

тяхната самота никога не може да бъде пълна. За да 

проявят Божественото в себе си и да станат твор-

ци, бащи, създатели, те имат нужда от спътници, 

от наклон, по който да текат реките и водопадите 

им. Тази, именно, най-ниска точка на равнината, на 

долината, в която хубостта и най–ласкавото ухание 

те очакват да слезеш отгоре, се нарича “Селена” и 

пълни просторите с мир, радост и щастие. Само во-

дата може да жадува тъй красиво и толкова силно да 

напълни нечии ръце със смисъл, да утоли нечия жаж-

да, да се слее с някого напълно! Само върбата е в 

състояние да приведе същността си до самата земя, 

в поклон към онзи, когото вечно очаква! Само при 

състоянието на вечната женственост, способна да 

се освободи от всякаква вътрешна съпротива, може 

да се прояви съвършената мъжественост, завла-

дяваща векове и пространства. 

      Друг път съм ви казвал, че в Бога това блаженс-

тво е постоянно, но вие изпитвате Неговото блаже-

нство, екстаз, сливане и Божествен делириум само в 

кратките мигове, когато се срещате в осияние. (По-

късно Елма ще нарече това тайнство “огнéние”, защото зем-

ната, физиологична дума за него е твърде груба и прозаична – 

б.п.) Срещата на престола на върбата с престола на 
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бора се нарича “смисъл на живота” - смисъл на всичко, 

което съществува и трепти нощем в океаните на 

проявената милост и святост. Този, който е  отво-

рил престола на върбата в душата си, разпознава 

сродната си душа; онзи, който е пробудил престола 

на бора в духа си, той побеждава смъртта и става 

Син Божий - гражданин на Трите Вселени, обитател 

на тотвселената, ясновселената и хипервселената. 

 

       Та ако вие откриете сребърното трептение на 

върбата в сърцето си, вие няма вече да се раждате и 

прераждате, а ще намерите онзи, с когото ще скита-

те безметежно навсякъде по светове и осияния. 

 

26.09.1989 г.  

Относно резултата от оформянето на тавана в стаята 

на приемащия осиянията, Елма каза в този момент, че  

започва чувствителен подем в идеологическата сфера. И 

наистина, това се прояви и в реабилитацията на българите- 

жертви на сталинизма в СССР (2.08.1987г). След 

окончателното оформяне на задната стена, може да се 

очаква по-голяма свобода за печат на осиянията. 
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17,35 ч. 

- “Селес”, “Селестúна” - Божествената възлюбе-

на на кедъра! Бог се превърна първо във вода, а во-

дата – във върба. Хозýн - елохимът на Хармонията - 

се проектира почти изцяло във върбата, понеже по-

требността от хармония е най-високата сладост на 

Битието.  

 

Божественото има три основни качества в Би-

тието: пламенност, яснота и сладост. Ако не си пла-

менен и ясен, прозата ще те връхлети неизбежно и 

никога няма да станеш сладък. Ясновселената ти 

снемú като милост, тотвселената отрази като яр-

кост, а Божията вселена - онази на Цялото - намери 

като благост. Сладостта е сияйната одежда на бла-

гостта. Сладникав ли си, ти си сладост без благост. 

Суров ли си, ти си яснота без милост. Лют ли си, ти 

си яркост без топлина. 

             А благостта на Духа, наречен от вас “Бог”, се 

отрази най-първо във върбата. От нея се родиха вси-

чки други дървета. Така бе в онова Битие, което Бог 

създаваше и създава вечно: втория ден Той създаде 
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върбата. С простота и грация неизразима, Селести-

на се уподоби на небесния свод, понеже  се наведе към 

земята смирено, образувайки  храм   Господен.    С   

появяването  на   върбата,   станаха   възможни илу-

химите - божествата на преклонението. Върбата не 

е само дърво в природата - тя е гръбнакът на всички 

илухими, на илухимното тяло в човеците. 

 

           Дърветата в Битието направиха  възможна 

появата на човека, а преди него - на всички гръбначни 

видове. Появата на скелета, с център гръбнака, оз-

начава поява на чувство за отделност, на Истината 

като единично същество, обособено във форма; а в 

науката за душата гръбнакът - респективно ден-

дрологията - основава стереотипите на характеро-

логията. Който иска да се занимава с характероло-

гия, нека първо изучава дърветата. И ако искаш да 

добиеш характер, нямаш ли характер, ти спри и по-

питай се: ”В какво отношение съм още безгръбначно 

животно? В какво отношение съм още едногодишно и 

двугодишно растение?” ... 

Всички вие трябва да знаете, че ако не можете 
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да продължите това, което сте започнали, повече 

от една година, вие сте още едногодишно растение; 

повече от 2 години, двугодишните ви мисли, чувства, 

постъпки не могат да продължат. Пределът на все-

ки изпит за преминаване във великото царство на 

гръбначните, на мюонните йерархии, на електронно-

то Битие - това са именно тези 2 години на изпита-

ния, възторзи и отчаяния. Щом се прескочи третата 

година, победата вече се очертава.  

 

Прочее, ония кръгове, които ги има в дървета-

та, а в тревистите растения ги няма, съответс-

тват на кръговете в пръстените на Сатурн, който 

ти казва: “Учениче, прилежен бъди, прости се с на-

деждата за лесни постижения и ядене!” В душата на 

гръбначните същества, с връх човека, започва да се 

оформя начатък на кристалното тяло. А когато се 

прекарат 7 години в упорит труд само в една об-

ласт, ти си преминал вече през чирака и калфата и 

можеш да претендираш за майстор. С тия дендро-

логични качества на аза, ти си вече Характер, който 
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не отстъпва пред чужди воли, пред бури, ветрове и 

настроения. 

      Ала най-гъвкавия характер има върбата: Селеста 

(Небесна) - първата дъщеря на Селена в царството 

на дърветата. Съществата, които имат върбата в 

себе си, умеят да превиват естеството в себе си до 

фантастични предели, без обаче да забравят вели-

ката цел на живота. Поклонът – ето качеството на 

най-съвършения женски характер.  

 

Способността да се поклониш на чужда истина, 

да последваш най-прекрасния, да се завъртиш в танц 

около него, да го обгърнеш с нежните вейки на меч-

тите си и да го приласкаеш в обятията на грижа и 

сладост - ето ролята на върбата в света на геро-

ите. Способността да се променяш - ето изумител-

ната същност на върбовите типове, превзели пла-

нетите с неизчислимите си видове и подвидове, с 

титаничната сила на  слабостта, предпочела да се 

приспособява, а не да се опълчва. Първата крачка на 

висшите растения, на най-висшите психики в полето 

на аза,  беше направена не от друг, а именно от 
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върбата. Първа върбата се покатери по канарите и 

плъпна нагоре в планините. Гигантските папрати 

трябваше да отстъпят, понеже песента им беше из-

пята. Първа върбата се научи да се откликва на фа-

зите на луната - и сърпчетата на нейните листенца 

и до днес се обръщат трепетно ту насам, ту натам 

под напора на вятъра, като своята майка небесна... 

Само върбата повтаря с листата си двете най-сил-

ни фази на Луната. Само върбата отразява зеле-

ното, модро присъствие на Месечината, тъй интен-

зивно.  

 

А  когато я духне вятърко, тя си обръща листе-

нцата-усмивки наопаки - и сребърно блясват пред 

всички  другите одежди на Селена! Тя умее да бъде и 

капризна, взискателна, тревожна, недоволна... 

              Не мислете, че само водата царува на трон 

във върбата. Напротив, водата е нейният пръв ве-

зир, ала самата царкиня е среброто в Селена - не 

обикновеното, но растителното, органичното, пси-

хичното сребро. Тази същност на Върбата я прави 

безкрайно сензитивна: среброто означава огледало, 
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означава и светлопис, фотография; среброто озна-

чава безкрайна, безначална, абсолютна чистота – 

рефлексия, от която крачката до Бога е само една. 

Ето защо, отдадете ли се на съзерцание под върби-

те, във вечното лунно сребро на сънната река и в 

тяхното царство, вие наистина ще добиете пред-

става за Вечността. Не само представа, но и дълбок 

унес, осияние, сливане с Пралайя, която се самоосъ-

ществява именно като Селеста - съпругата на веч-

ния Кедър. Онази, която е съвършената гъвкавост и 

пластичност, способна да удовлетвори всичките 

творчески жажди на Прекрасния, готова да поема 

всичките му тантрически сътресения, да се огъне, 

подобно на самата себе си, до безкрайност - само и 

само да направи щастлив Първия. Ала винаги има и 

има други велики обожателки  при него. Върба, която 

се стреми да бъде единствена и първа, не е върба. 

 

               Когато се говори за пробуждане на човешка-

та душа, когато играете първото упражнение на па-

невритмията, вие си представяйте най-вече върба-

та - първото най-ранобудно дърво. Преди него са са-
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мо изключенията - тя е правилото. Преди всичко, 

върбата означава способност за отклик - пределна 

способност за събуждане от сън, когато те събуди 

Слънцето или Любовта. Най-“дървените” дървета са 

или поспаланковци, или вечно будни - но само в тия 

две крайности. Те си имат своята роля в живота, но 

сопружество няма у тях. (На много места в единенията 

Елма диктува думите, започващи на български със “съ-“, със 

“со-“, както е в старобългарския и в руския. В осиянието за 

върбата това е явна тенденция, защото тази представка е 

проводник на Селена, Луната – б.п.) 

       Сопружеството - ето образът на върбата! Не 

корете неплодната - тя не е родена за майка! Тя се 

нарича “сопруга”, “невеста”, “възлюбена”. Тя няма пъл-

ногръдието на ясновселенските майки - тя е нещо 

още по–загадъчно, сложно, непостижимо.  

 

Когато говорим за върбата, ние имаме предвид 

Любимите Божии! Тя е жив образ на янтровселена-

та - онази, която не иска да ражда отвън, за да ражда 

отвътре. Онази, която остава спътница вечно, без 

да обърне бялото на очите си с ръмжене към онзи, 
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когото обвива. Понеже Селес - това е най-водолюби-

вото дърво. Жаждата за съюз и преживявания в тоя 

дивен брачен съюз - ето стихията на върбата! Ви-

талността на върбата е пословична. Със своята ви-

талност, тя остава вечно зелена в клоните си, къ-

дето запазва младостта си до гроб.  

Старите върби са нещо друго.  Там виталност-

та се е  превърнала в самоцел, жаждата - в непомер-

на жадност, стремежът за живот - в стоглава ламя, 

изпиваща всички кладенци на душата. Затова дъне-

рът ú е къс, характерът - изкорубен и кух, сърцевина-

та ú – бързо и лесно изгниваща. Това са хора, на кои-

то не може да се разчита - хора само за маса, за пи-

ене и ядене. Старата върба е най-грозното нещо на 

света: тя е вещица, символ на характеропатúя. 

 

 Няма дърво, по-подходящ образ на характеропа-

тиите, от старата, грозна върба. Туй е бабичка, не-

зависимо от календарната възраст, която навива 

своето си като латерна и не може да отстъпи ни на 

йота. Ала това не ú пречи да живее двойнствен жи-

вот - в младите си клони тя е бясно витална, а с по-
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хожденията си - всеизвестна. Някои млади бабички 

умират за удоволствията още на 30 години.  Ала въ-

рбата не се отказва от тях . 

        И ето: всичко в портрета на върбата, на небес-

ната женственост, която  е и толкова земна, може 

да се сведе до още една дума - негоримост. Върбата 

не може да се подпали никога! Това, което хайду-

тинът чака от хайдутката, ще очаква напразно от 

своята селска изгора. Селската изгора иска да “жи-

вее”. Тя не помисля даже, че може да изгори в някой 

подвиг. Та затова на юнаците казвам: ако сте ре-

шили да горите на кладата, не се влюбвайте във въ-

рба! Даже и да я качат насила при вас, тя само ще за-

пуши преизобилно - и ще ви задуши преди да изго-

рите... 

 

 Ако сте обаче майстор, земеделец, овчар, св-

ирач, учен или певец - няма за вас по-добра изгора от 

върбата! Тя ще ви последва навсякъде, където има 

“вода” за нея. Вие трябва да я вълнувате - няма друг 

път към сърцето ú. Влюби ли се във вас, открие ли 

принца в снагата ви, тя става най-бързорастящото 
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дърво в Битието. 

 

 Ето туй е моментът в най-ранните младини 

на върбата-девойчица, когато тя е още очарована, 

идеалистка, да се стегнете и да я изведете до всич-

ко най-прекрасно, красиво и мъдро. Младата върба, с 

най-младите си връхчета, е яркочервена, направо 

пламтяща от влюбеност и вдъхновение! Такива де-

войки са способни на всичко. Следвайки любимия си, 

те могат да проникнат в най-недостъпни обители 

на духа и природата. 

Вейките на младата върба са жълти. Не само 

любов, но и страхотна жажда за познание:  книги, 

разговори, срещи вълнуват ума и душата на върба-

та в нейната младост. Стремежът за “уреждане” в 

живота ще се яви по-късно - когато стане зелена. То-

гава самотата започва да я терзае като зло жило:  

самота страшна, превръщаща света в преизподня. 

Върбите не могат да живеят сами - това е абсурд! 

Затова им е къс стволът - “Пътят на котката е до 

плевнята”... - т.е., върбите се омъжват още моми-

чета. С първото стъпване в общия дом, библиотека-
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та се пакетира в мазето или остава за декор. Край 

на седенки, бистрилки и бърборилки... С тази промяна 

се  извършва още нещо, много печално - душевната 

изневяра на възлюбения. Неговите видения са вдъх-

новявали върбата, само докато го “пипне’ - после за-

почва операта “Олеле-малеле”, с основна ария “Ис-

кам!”... 

Искането става толкова неудържимо и любими-

ят толкова длъжен, че със степента на неговите  

старания – да пълни такава огромна уста - върбата 

става най-дебелото дърво в талията. А от дебе-

лината  до раци и тумори не е никак далече.  

 

          Почакайте! Аз искам да ви кажа две думи за 

върбата–момиченце, за същата тая бъдеща, нещас-

тна старица, която още се сънува като елфичка. Го-

спод е изобразил в съдбата на това прелестно дърво 

всички стадии  на женското  развитие, рухване, само-

жертва. А върбата-момиченце е нещо неописуемо с 

думи и музика! Вие сте виждали тези совершено чис-

ти, ангелски лица на момиченцата-върби, които са 

бели от невинност. Това се символизира от извън-
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редно бавното растене на поника и фиданката при 

върбата. От това следва, че на върбата–момиченце, 

на девицата, на детето по сърце и душа не бива с це-

ната на нищо  да внушавате мисли и чувства, които 

ще дойдат от само себе си по-късно. То няма да ви 

разбере. Тази фаза на върбата се отразява в знака 

“Дева”,  който е бял от целомъдрие,  безкръвен от 

мисъл за отвъдното, апатичен към всякакви низмен-

ни вълнения. Бъдете нащрек да не въвличате цело-

мъдрието на душата–фиданка в абсурдни за нея сфе-

ри, където клокочат желания и се раздират сърца от 

копнежи. Туй е равносилно на насилването на малко 

момиченце. С такива същества бъдете само фини, 

деликатни, духовни приятели.  

 

Само въпрос на две-три години е те да претър-

пят бурен прелом и да се хвърлят на шията на пър-

вия къдрав футболист... Само извънредно високата 

лична еволюция може да прескочи този шемет в пу-

бертета на върбата, когато тя се хвърля във водо-

въртежа на илюзиите. Понеже илюзията - това е пъ-

рва, основна специалност на този род психики. Пре-
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даността на един висок идеал се замества у върба-

та-плебейка от шоковата монофиксация - от вто-

рачването в обект с впечатляваща природност, по-

неже тя самата е първа дъщеря на Природата. Но 

даже и когато е от благородните видове Salix, съвър-

шените излитания на върбата в световете на духа 

непременно се редуват с рачешки отстъпления и  ре-

троградни предателства в тъмни подмоли. Понеже 

онова, което е най–трогателно у върбата, е нейна-

та двойственост, противоречивост и драматич-

ност. Със своя внезапен скок нагоре в растежа си, тя 

трябва да пусне едновременно и дълбоки, големи ко-

рени в материята, за да може да оживее. Затова се 

опомнете, не я укорявайте, приласкавайте я и я раз-

бирайте. 

 

     Онова, което математиците наричат “експо-

ненция”, биолозите ви го наричат “акселерация”. Тря-

бва да ви кажа, че върбата е оцеляла по планетите и 

ги е завладяла тъкмо поради това си Божествено ка-

чество. Това е афектът в психологията, но не само 

отрицателният, а и положителният афект, т.е. из-
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падането в екстаз. Върбите са най-екстатичните 

създания, с тях почти никое растение не може да се 

мери. Това е  онуй, което във физиологията се нари-

ча още “оргазъм” и се среща в янтровселената,  при 

Любимите Божии, с много по-голяма сила, отколкото 

в ясновселената. 

 Тъй като съществува и обратен процес, обра-

тна катализа, у върбата спадът на настроението; 

разнообразните, внезапни капризи, очарования и разо-

чарования, възхищения и отхвърляния, възвисявания 

и спадове са нещо обикновено.  

 

Вие не трябва да гледате сериозно на болезне-

ната ú меланхолия или резигнация, понеже тя само 

подготвя следващото възкликване от някакво чудо. 

И когато сребърните рибки на хилядите ú листенца 

заиграят отново сребристо в короната ú, сред спус-

натите ú,  разкошни коси, вие ще видите най-високия 

свят, от който ви говори Небесната – светът на 

Поезията! Неудържимата фантазия на Селеста 

полива градините на мечтите и сънищата, на надеж-

дите, на плахите видения за щастие. Образите, кои-
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то създава илухимът на върбата, наречен Селес, са 

толкова недостъпни за прозаичното съзнание, че то 

не намира никаква опора в тях и потъва като ютия 

на дъното на своята формална логика и психология. 

 

              Когато върба ви обича, бъдете безкраен. 

Очаквайте всичко и не очаквайте нищо! Сопреживей-

те с нея всичките ú сребърни осияния и видения, ти-

чайте с душата ú по лунни поляни от роса посред 

нощ, водете я в прегръдките си по най-недостъпни-

те Монблани на мисълта и се оставете в прегръдки-

те ú – мъничък като прашинка - да ви разтвори в не-

обятността на своята вселена. Очаквайте всичко, 

но не и обикновена логика! Нейната логика е сен-

зитивна, парадоксална, красива като сънищата на 

красивите риби. Но ако ясновселената сънува свои-

те орнаменти и плетеници, то янтровселената 

бълнува насън. Насън и наяве, върбата бълнува за 

истинско, вечно щастие! 
20,09 ч. 

 

20,10ч. 

-  Въпрос на К.: Източникът ще даде ли мнение за на-
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шата езотерична експедиция в Източна Рила? 

 

            - Борбата срещу вас беше на живот и смърт! 

Нито Родопа, нито старата Агарта на Рила са съг-

ласни да се получи синтез. Но вашето велико подвиж-

ничество в тия райони, към които ви насочих лично, 

коронова водата с огън, а от огъня изцеди ненадейно 

вода. От този ваш бой с победа, Кралството Божие 

на Земята започва да напредва. Победата е оконча-

телна! Преди всичко, вие криете в себе си мощна си-

ла, а ракът на планетата е в безсилието на раздво-

ения дух на човека. Тази ваша бойна задача се увенча 

с успех в подсъзнанието на духовна Маджария, отда-

ла много жертви досега на вакхическото царство. Тя 

се сродява с Тракия и Родопа по минали винú и насто-

ящи корекции на вините. И когато Маджария плаща, 

тя плаща Божествено: Христовият Дух сега чрез ма-

джарите укротява беса на разцеплението и посажда 

кълна на единна Европа.  

      Ако вие не бяхте победили в това начинание там, 

на границата между двете епохи - планините на Духа 

и Душата, -  то маджарците нямаше да се осмелят 

на решителната стъпка за първия мост между две-

те полукълба на мозъка на човечеството. 

         20,23ч. 

 

Коментар: На външно ниво, Източникът вероятно  има 

предвид решението на унгарското правителство от първата 
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половина на септември 1989 г., след консултации с правител-

ството на ФРГ, да даде разрешение на голяма група граждани 

на ГДР да заминат транзитно от Унгария за Федералната ре-

публика. Този акт предизвика бурна реакция на източногер-

манското правителство, което публикува дипломатическа но-

та, с която осъди действията на унгарската страна и ги обя-

вяви за противозаконни. Но събитието не се оказа изолирано. 

В края на месец септември  и началото на октомври, анало-

гични случаи  в ЧССР и Полша, този път с официалното съг-

ласие на ГДР, доведоха до преселването на нови, десетки хи-

ляди източногерманци във ФРГ. Очевидно, не е далече денят 

на обединение на двете Германии, за който Източникът съоб-

щи като перспектива още през април тази година.. 

       Езотеричната експедиция в Източна Рила бе проведена 

на 8-10.09.1989г. Разгледаните събития в Унгария получиха 

своята развръзка ден или два след това – факт, който може 

да се потвърди със сигурност от историческите анали и  пе-

риодичния печат по това време – б.п.  

 

 
Белмекен – първенецът на Източна Рила 
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26.09.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ПРИНЦИПИ НА БРАТСКИТЕ КАСИ 
 

 
 

 Не е възможно съществуването на орфически 

клас, без същевременно участие в специалния и об-

щия клас. 

 Всеки член на общия клас отделя десятък от 

всеки свой доход – заплати, аванс, хонорар, дарение, 

спестяване, валута и пр. – и го дава на брат или сес-

тра от Братството по вътрешен импулс. Обикнове-

но това става тайно, за да не се обвързва онзи, на 

когото се отблагодаряват. Отблагодаряваш се на 

брата, който, според теб, работи най-добре за Сло-

вото и Делото. Който отделя десятъка си за соб-

ствената си лична или групова каса, мислейки, че ни-
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кой не работи по-добре от него, не може да бъде уче-

ник. Той се е възгордял. Но дори и обективно да си 

най-добрият, най-всеотдайният, ти пак даряваш де-

сятъка си другиму – на онзи, който е пръв след теб, 

по твоя преценка. В противен случай, ти си индиви-

дуалист и не си под прякото наблюдение на Бога, не 

получаваш Неговото благословение. 

 И така, всеки организатор на един общ клас 

(свободен брой оглашени и вярващи) и на един специ-

ален клас (десет ученика) има каса, в която постъп-

ват тайни дарения. Тайната се състои в размера на 

дарението – инак всеки може да пуска и явно пари и 

ценности в съкровищницата на ядката. В повечето 

случаи, дарителят намира възможност да остави в 

плик незабелязано десятъка си на онзи, от когото се 

възхищава. Ти даваш именно нему десетте си про-

цента, докато се възхищаваш от него. Забележиш 

ли, че той започне да се обогатява лично от дарени-

ята, да тъне в лукс и излишества или да пилее неп-

равилно средства, просто преставаш да даваш тък-

мо на него десятъка си. Ясно и просто. За това, кое-

то си му дал до този момент, не съжаляваш. Ти само 

ще наблюдаваш как ще заработи съдбата с кумира 

ти, ако той е превърнал братските пари в лични 

вещи или апартаменти, пътувания, превозни средс-

тва. Това обаче не изключва даруемият да употребя-

ва минимална част от дарението, за да се нахрани 

скромно с вегетарианска храна и да се облича чисто 
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и спретнато. Да има най-елементарен покрив и пос-

теля. В някои случаи, такива приятели получават да-

рения извън десятъка, с надпис: “лично за тебе”. Да-

реният е свободен да използва тези средства изцяло 

за лични нужди или да отдели десятък за другиго.  

Но има и такива случаи: ученик от общия клас и 

рядко от специалния има блестящи светски условия 

по родова или професионална линия и не може да се 

откаже от тях, поради необходимостта от елитар-

ни светски контакти – по професионални, лични или 

духовни причини. Ако такъв същевременно работи 

юнашки за Словото и Делото, то и той може да бъде 

обект на десятъци. Работата е там обаче, че анга-

жираните със своите имоти, семейства и амбиции 

нито имат време за духовна работа, нито им минава 

мисълта сами да дават десятък. Разбира се, импул-

сът да жертват нещо за Братството може да се 

приеме – ако не редовно и в паричен десятък, то в ус-

луга като транспорт, място за събирания, подаръци 

и литература от чужбина и пр. Техните жестове са 

спорадични – те са оглашени. От тях не може да се 

очаква редовност и вътрешна честност пред Бога. 

Такъв, например, ако получи голям хонорар или насле-

дство или ако има голям влог, никога не отделя деся-

тък за Братството, дори и да отделя от заплатата 

си. Затова той не може да бъде приет в специалния 

клас. А за орфическия или евродоровия – да не гово-

рим! Там трябва да раздадеш цялото си богатство и 
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да останеш на палатка. Или на свободен наем. Кос-

мически пътешествия не се извършват чрез наличие 

на нотариален акт или живот по двойки. 

 Аз тук говоря само за десятъка. Не говоря за 

“цялъка” или “половинъка” – даренията в евродоровия 

и специалния клас. Не всекиму е достъпно да проу-

мее, че в Агарта се влиза чрез “половинък”, а в Космо-

са – с “цялък”. При половинъка ти не си женен (значи 

си член и на специалния клас), следователно, нямаш 

големи материални ангажименти и можеш да отде-

ляш половинъка от доходите си за Братството. При 

това, можеш да имаш сродна душа, един предпочитан 

любим, но връзката ви е абсолютно тайна и ако има-

те дете, бащинството остава неизвестно даже и на 

бащата. 

 А в евродоровия клас от 12 души ти раздаваш 

целия си имот, даваш цялата си заплата и оставаш 

чисто гол. Тогава теб те облича и храни Космосът. 

Там, когато имаш нужда от нещо, Бог ти го праща 

мигновено. Там няма близки и неблизки, няма симпа-

тии и антипатии. Не че нямаш сродна душа, но и за 

нея има място и време; и за всеки, който Бог ти из-

праща. Той е в целия космос, и затуй там са свобо-

дни. 

Сега за касата. И друг път съм ви говорил и сме 

правили опити. Ала веднага са се проваляли, понеже 

вие сте дърва недодялани: каже се нещо – вие вед-

нага го измените. Не! – Колкото и да са благородни 
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съображенията ви, Аз ще ви разваля работите. Ще 

ви пречупя ината, докато не започнете да слушате. 

Разделих десятъка на четири – вие: “Всичко за Сло-

вото! ... Те ви Слово – пробутах ви дефектни касети 

... С Мен на глава не се излиза! 

 Казвал съм ви: Словото и Братството ще хо-

дят наедно, ръка за ръка. Затова всеки център на да-

ден клас да си дели касата на четири и това да се из-

пълнява стриктно! А понеже вие не сте само отдел-

ни десеторки, т.е. специални класове, а се събирате 

и в общи класове от по 120 души, и в големи орфичес-

ки от по 144, а всички те – в Единно Световно Бяло 

Братство, то постановявам: десятък от всеки деся-

тък вие ще отделяте за касата на Братството.   

Що е каса на Бялото Братство? – Туй е голяма 

каса, която не съществува постоянно. Но когато 

имате час за Каса - в сряда следобед и в слънчев час, 

във втората седмица (след новолунието) - и сте на 

Рила през лятото, всеки служител на общ клас дава 

десятък от всички приходи на класа на Братската 

каса. Специалните класове дават половинък, а евро-

доровите – всичко. Това се извършва само при възник-

ване на проблем за цялото Братство: печатници, из-

дателства, земи, къщи, транспорт и пр. Братската 

каса, значи, е за възстановяването на Изгрева. Там 

нещата ще провеждате в две направления – закупу-

ване на територии с досегашни постройки и строи-



 
Необятното говори – книга 13 

3734 

телство на нови братски селища, по инструкции лич-

но от Мене. Аз имам да ви говоря и за защита на Из-

грева, и за космически транспорт. И за това ще ви 

искам средства от Братската Каса. Не че Аз нямам 

средства, но това е необходимо за вас. Да ви се от-

късне нещо от сърцето. 

 Който няма възможност за десятък, той дарява 

труд, услуги, вещи за Братството. 

 Ето как ще процедирате: Ще имате главна каса 

(при всеки, който е глава на локален общ или специа-

лен клас; евродоров засега нямате; нямате дори и ед-

на тройка), в която ще постъпват всички десятъци. 

От тази главна каса винаги отделяте 10% спестя-

ване за Голямата Братска Каса (респ. 50 или 100%). 

Останалите пари разпределяте поравно в 4 подкаси: 

1.За Словото; 2.За майките – тук влизат само въз-

държателки и вегетарианки, и то на първо място са-

мостоятелните майки, които не са приели да се иде-

нтифицира бащата и не получават издръжка от не-

го. Това не изключва грижа и за останалите, но – ка-

то сте подсигурили напълно Великите Майки. При 

това, в следния ред: бременни, кърмещи, и според въ-

зрастта (от малки към големи) и броя на децата. 

Вие трябва да имате един висок идеал да подсигури-

те Великата Майка с идеално жилище и градина, и 

издръжка до 28 годишната възраст на най-малкото 

от децата й. Това е Бялото Братство! Всичко оста-

нало е сатанизъм и е осъдено на разруха.  
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  Третата каса ви е за развиване на културни, на-

учни и духовни дейности. С тия пари ще ходите на 

концерти, театър, кино и пр. И ще попълвате брат-

ските библиотеки, ще инвестирате научни изследва-

ния. С тия пари държите връзка и с всички други 

сродни общества и личности. Те са и за подаръци и 

пр. 

 Никой глава на каса не се отчита пред никого. 

Никой дарител не иска сметка от глава на каса. Ако 

нещо не си доволен, преставаш да внасяш при него – 

и толкоз. Или сам ставаш център на общ, на специа-

лен, на орфически клас. Ако ти стиска. 

 Четвъртата каса е за Изгрева. С нея ходите на 

екскурзии, организирате планинските лагери и под-

държате стария и Новия Изгрев. Старият Изгрев е 

навсякъде. Щом някой подари легло, стая или късче 

земя – това е старият Изгрев. Вие няма да се отли-

чавате от стария Изгрев. Моята стратегия е об-

ширна. По света има милиони души, които искат да 

живеят братски. На тези територии, ако ще да е 

един квадратен метър от някой бордей, ти ще прие-

меш сестра си и брат си по Човечество и ще го нах-

раниш. На този квадратен метър ти ще въздигнеш 

бялото знаме на вегетарианството, на Словото и 

на Делото. Там няма да разрешаваш да ти се месят 

ни близки, ни предразсъдъци, ни клюкари. 

 А за Новия Изгрев има още да ви говоря. За него 

е рано още. Докато едни от вас имат земи и жилища 
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и любов изобилно, а други се гърчат и изнемогват – 

не съм с вас! 

 Този първи урок за бюджета на десятъците, 

120-ниците и на Братството трябва да послужи за 

модел на бъдещото човечество. Както ние го напра-

вим, тъй и светът ще го направи – нищо повече. Ще 

се стремите да поднасяте даренията си в натура, 

не толкова в пари. Като опитате, ще видите. Който 

приложи правилно науката за божественото счето-

водство, работите му тръгват. Работите на дома 

му, групата му, народа му, тръгват. 

 Ние от колко време правим опити с десятъка? 

Нали сте видели: който забрави да си даде десятъка, 

после ще му го вземат с лихва. Не друг, а светът ще 

му го вземе. И светът ви взима десятък, пък и поло-

винък, и цялък. Само че светът, черното братство, 

ви взима десятъка, че и много повече, с лъжа или на-

сила, докато Братството ви оставя свободни. 

 Аз искам това да ви бъде само една идея. Всеки, 

който иска, може да я развие творчески. Бялото Бра-

тство не се занимава с декрети, постановления. В 

Бялото Братство никой не може да подпише или из-

пълни заповед. Затова и никой никого не може да кон-

тролира. Запомнете това добре! Всяка каса от новия 

тип, все едно че е лична каса – онзи, комуто дават, 

може да я използва както иска. Ако той спази божес-

твените правила, Бог ще му принади; ако бръкне ко-

ристно или прахоснически в касата – Бог ще го пише 



 
Необятното говори – книга 13 

3737 

в тефтера. Нищо на тоя свят не е покрито – счето-

водство се води до стотинка. Бог защо ви разваля 

работите? – Защото искате да живеете само за се-

бе си, затова! Живот само за себе си и за близките 

си – това го може е черната ложа. 

 Сега да ви кажа: постепенно, ние трябва да 

имаме грижата за всички. Един ден ние ще се грижим 

за хората по-добре и от най-добрата държава. Само 

че ще започнем от най-важното – чистотата на кръ-

вта. Вие ще правите своите изследвания по ириса, 

по кожата, чертите на ръката и пр.; по дъха също 

може – по стотици още признаци може. Ще видите, 

че въздържателят, вегетарианецът, суровоядецът 

се отличават. Може и с апарати; по-добре без апара-

ти. Като обезпечите материално първо девойките, 

сестрите, майките, които са с най-чиста кръв, после 

ще разширите обсега. За младите хора до 28 години 

всичко трябва да подсигурите. Не да се бият с живо-

та с нокти и зъби! Затова, помислете добре. Как ще 

го направите – ваша работа. Може да предвидите и 

една пета каса – взаимоспомагателна; може и втора-

та да я разделите по проценти. А може не по процен-

ти, а по последователност. Като подсигурите рай за 

бременните, минавате към кърмещите; после по ре-

да, който споменах. Така майките, децата, младежи-

те ще имат един стимул. Майките ще кърмят деца-

та си три години. Като ги отбият по-рано, ще им се 

намали помощта или на първо време ще се прекъсне.  
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Само че никой не бива да разчита на вашите по-

мощи. Думата “разчитам” е изобретение на женския 

дявол. Държавата засега е по-силна от вас – тя пос-

тепенно подобрява положението на майката. Като 

направите за майката нещо повече, отколкото сега 

прави държавата или близките й, тогава ще кажа, че 

Братството работи при вас. Засега то работи в 

държавата и в семействата, които се грижат добре 

за майката. 

 В бъдеще, от това перо – било втората, било 

петата каса – ще отделяте средства за всеки без 

изключение. Може и в пари, но в натура е по-добре. 

Всеки ще има дял от касата, освен правото му да 

участва и във взаимоспомагателна каса, според пре-

димства и списък. В Природата също има предимс-

тва. Само че при нея предимствата са за майката и 

децата, а при вас – за дяволите. 

 Един ден, когато направите Словото да се раз-

пространява на всички езици напълно автоматично, 

средствата за първата каса ще се намалят. Тогава 

излишъка може да го прехвърлите към другите каси. 

 А за орфическия клас автоматика и техника не 

съществува. Орфическият възлюбен има такава па-

мет, такъв глас, че може да възпроизвежда Словото 

Божие наизуст – всичките свещени писания, беседи, 

лекции, осияния и послания! Словото Божие самó се 

лее през устата му, когато потрябва. Евродоровите 

посветени знаят всичко и могат всичко, защото 
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живеят, без да убиват неща и импулси. На тях не са 

нужни никакви производства. Те ползват само онова, 

което произвеждат Духът и Природата. 

 

12.Х.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ПРИВЕТ ОТ ЕЛМА 
НА ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ ВАРНА 

  
 Предварителни думи за това осияние:  Кога точно за-
почнаха срутванията на брега край Варна, които и досега уни-
щожават хотели, блокове, вили, пътища, градини, съоръжения 
и пр. и дори измениха маршрута на влака, това може да се 
уточни. Общо взето, това започна веднага след прогнозите 
на Елма. Друг е въпросът, че по-сериозните геотектонични 
събития, за които Той говори тук и на други места, са се от-
ложили за по-късно. 
 
16,30-18,00ч. 
 

 Опасявам се, че крайбрежието ще има проблеми 

при изправянето на оста на земята. Това е предсто-

ящо.  

 

 Затова се свържете още от сега, и то срочно, с 
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общинските съвети във вътрешността на страна-

та, които раздават парцели безплатно за облагоро-

дяване. Имайте пълна готовност за бързо изселване. 

Няма да минат и пет години от сега нататък. Опра-

вете нещата си, защото лошите хора си отиват от 

болести, нерви, излъчвания и природни бедствия. Вие 

наследявате Земята! Наследявате я скоро. 

 Насейте новите парцели още на този етап с 

всички основни житни и плодови растения. Сега е мо-

ментът. После няма да има какво да ядете. Тези пар-

цели, както и изоставени диви земи, насявайте със 

семките и костилките на всички плодове, които сте 

изяли, и си направете карти на тези места, та да ги 

знаете. Насейте ги със семена от всички видове цве-

тя. Няма да съжалявате. Направете си палатки. 

Снабдете се с фургони, преносими походни принадле-

жности - и бъдете спокойни. Сега голямо земетресе-

ние се очаква отново. 

 С пристигането на същества от Космоса, как-

то и от планетната Агарта, в началото на 90-те 

години се прави първи контакт на човечеството 

официално с Всемирното Братство. Пред вас изгря-

ва Свободата! И мнозина от вас ще бъдат взети на 

корабите им, както съм обещал отдавна. Мнозина 

просто ще бъдат телепортирани. Отсега трябва да 

направите опит да приемете ролята на водещи. 

Сега Братството ще бъде търсено, понеже пришъл-

ците и ватанските жители ще се свързват предимно 
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с вас и ще ви поставят начело на културата, органи-

зацията и науката на Новото човечество. 

 

 Опитите да се храните по новия начин ще се 

увенчават с успех незабавно. Никой още не е опитвал 

да прави изследване след колко време идва чувство-

то на глад, като изядете само един плод, само 1 

орех, само едно житно зърно. Вие не знаете, че щом 

се изядат два плода или повече, техните полета се 

обезсилват в организма. Напротив, щом изяждате 

само по един, и то със строго определено число дъв-

кания, общо за всички хора, но с индивидуални вариан-

ти за всекиго, то насищането е десетократно по-

продължително, отколкото при приемането на пове-

че от един от същия вид. Вие знаете, че с енергията 

на житното зърно може да се движат цели кораби. 

При яденето на един плод само, на едно зърно по но-

вия начин, според началната програма на природата, 
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няма да имате нужда от тези грамадни количества 

ядене, които ви тровят и задръстват постоянно. 

Петстотин и повече години ще оставате напълно 

млади. Аз мога да ви кажа колко време държи човека 

сит едно житно зърно, едно просено зърно, една ябъ-

лка или един лешник, но искам вие сами да направите 

опита. При това, приемете да правите тези наблю-

дения при най-обикновени условия, с пълно натовар-

ване в професията и в прозата на живота. Няма да 

се плашите. Ще почнете от това, което ви е най-

вкусно. От това, което е най-прясно в градината или 

на пазара. Невъзможно е да не се намери поне един 

орех. Посветените от тайните обители, например, 

живеят с един орех по цял месец, но вие не се напъ-

вайте за рекорди. Щом огладнеете, изяжте още 

един. Така ще видите, как периодите естествено ще 

се удължават. 

 

Но чувството за ситост е най-малкото, което 

се очаква от този божествен метод. По-важно е как-

ви състояния на душата ще получите при всеки от-

делен опит. Аз ще ви изнеса цяла поредица от осия-
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ния какво си постига в Любовта, Мъдростта и пътя 

на Истината, ако изпълнявате опита с наслада, а не 

с упоритост и самоизмъчване. Просто и приятно: 

ядеш, когато огладнееш. В началото може да е на по-

ловин час, на 15 минути, но важен е принципът – само 

по едно. Ама ще питате:  Една тиква голяма може ли 

да изям? – Можеш, ама после ... 

 Природата е създала пъпешите, тиквите, дини-

те и пр. на сектори. Та един сектор за едно ядене. Но 

тъй като другите не бива да остават за после, от 

това следва, че те се ядат колективно, едновремен-

но, според броя на секторите. 

 

  И тогава се пътува колективно в невидимия 

свят при излъчване на групата нощем, която е изяла 

такъв плод, понеже всеки плод от този вид предст-
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авлява един колективен етерен дух, под ръководст-

вото на един ангел. Понеже плодът не може да се 

раздели в небето на парчета, а си остава цял, тъй 

като е в четвъртото измерение, то той се стреми 

да свързва онези, които са го изяли заедно в това 

измерение, а по този начин пътуванията в панвселе-

ната колективно стават особено лесно. При това 

законът е строг: всеки трябва да посади своя дял от 

семките на плода. 

 Аз ще ви питам например: броил ли е някой сек-

торите на динята? На ония, пъстрите дини? – Ще ви 

кажа, че това е цяла часова астрология. Ако можете 

да изядете една такава диня според съответстви-

ята на часовата астрология, с нейните сектори - да 

намерите началния сектор, да се подредите в съот-

ветствие с вашите зодиакални знаци в групата с 

тези на секторите и така да изядете динята, - 

имайте пълната увереност, че можете да разчита-

те на пряко колективно попадане в тотвселената, 

под личното ръководство на Абсолютния Дух. А при 

жълтата диня – в универсалната вселена, под ръко-

водството на Всемирния Дух – Учителя. 

 Неизречими са тайните на Природата! Неизре-

чими са великите природни методи, които са прило-

жени отчасти в школите на Агарта, по планетите 

на физическата вселена. На вас ви предстои да опи-

тате неопитаното. Ако се интересувате, например, 

как могат да се излъчат едновременно приятел и 
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приятелка, които са в брачни отношения, сродни ду-

ши, ще ви кажа: нека изядат по една череша, понеже 

черешите са обикновено по две. Ако искат да бъдат 

Тройка – нека изядат тройка череши на едно ствол-

че; а пък ако искат да бъдат интимна група – да из-

ядат повече череши от една китка. 

 И така, жадувайте новата наука и практика - да 

пътувате по звездите, да се възнасяте, да съзерца-

вате световете навсякъде, да преживявате безчис-

лените състояния на любовното сливане по всички 

светове. Казвам ви: не е необходимо да се натъпчете 

с един килограм ягоди или да изядете по пет ябълки. 

Когато се яде по принципа “само едно”, първо вие до-

бивате абсолютно здраве; после – абсолютна мла-

дост; накрая - абсолютна красота. Ставате свобод-

ни от напреженията на нисшите страсти, от зави-

симостта от плътта. Плътта не е нищо друго, ос-

вен наслойки от храни и отрови, вмъкнати в организ-

ма на човечеството от черната ложа. Приемете ли 

новия начин на хранене – само един орех, докато ог-

ладнееш, после още един, докато пак огладнееш и 

т.н.; правите ли опити с различните плодове, и то 

прясно откъснати от клона или корена, вие ще попа-

днете неизбежно на планетите, на слънцата, в поле-

тата, където са се родили тези плодове, ще бъдете 

под прякото ръководство на йерархиите, които са ги 

създали и живеят в тях.  

 Има например плод, който за 40 дни развива те-
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лепатията. Това съм ви го казвал – прасковата. Пра-

сковата – по новия начин. Само по една, докато ог-

ладнееш. Мога да ви кажа как става излъчване, мога 

да ви кажа с какъв плод да се телепортирате. Произ-

насяйки, разбира се, и съответните формули - или 

направо без формули. Ако съм ви давал досега форму-

ли, произнесете ги. Работете с тези магически думи 

да видите, че те са живи, че цветята отговорят! Но 

Моята Школа може и без формули. Може направо с 

методите на Любовта, със степените на саможерт-

вата. Повечето посветени в бялата магия си слу-

жат с древните или новите методи на формулите, 

концентрациите, медитациите, молитвите, маги-

ческите движения. Ала това го може и черната ложа, 

изключая молитвата. 

 Това, което черната ложа не може, абсолютно 

никак не може, без да престане да бъде черна, са бо-

жествените действа. Саможертвата носи всичко 

онова, което се постига от духовните школи с много 

труд. Понеже саможертвата е от божествения 

свят. Повечето методи на духовните, ангелските 

йерархии, изискват прекалено послушание на външни 

учители или на собствените възможности или вку-

сове на сърцето. Плътският човек, обикновеният чо-

век, но и ангелите даже от целия духовен свят, слу-

жат първо на себе си и на това, което на тях им е 

приятно. А божествените същества не знаят много 

молитви, обаче се молят така: “Господи, това може 
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да не ми е много приятно, но за съществото, което 

има нужда от мене, и за Тебе, Господи, аз ще го нап-

равя!” И тогава пред това божествено дете се от-

варя най-съкровеното – възможността да бъде граж-

данин на Трите Вселени. А на ония, които служат на 

собствените си афективни страсти и предпочита-

ния, следва да се отнеме всяко постижение, всяка ра-

дост, всяко щастие, понеже техният източник е бил 

егоистичен. 

 Прочее, след промяната, която предстои скоро 

– не само политическа по много места, а и астроно-

мическа, глобална геологическа, - вие можете да се 

преселите изцяло на новия континент, който излиза, 

а също и по новите природни обители, които сте си 

избрали. Там ще почнем Новия живот, Новото учение, 

Новата работа. 

 
Новият Континент, Новата Земя и Новата Вселена са недостъпни 
за облечени хора, освен под строга карантина и психиатричен 

контрол, за да ги лекуват... 



 
Необятното говори – книга 13 

3748 

3.ХІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

 
СИНОВЕ БОЖИИ,  

НАСТАНА БОЖИЯТ ЧАС, НАСТАНА! 
 

 
 

 “Ние всички в бъдеще трябва да мислим 
тъй, както е мислил Христос - не историчес-
кият Христос, а Христос на Любовта - Този, 
Великия Божи Дух, Който създава всички блага 
на света. Когато видите лицето на Този, жи-
вия Христос, вие ще бъдете радостни. И, дей-
ствително, в бъдещия живот, в другия свят 
новото нещо, което ще видите, то е Божието 
лице. Аз не мога да ви го опиша, но когато ви-
дите туй лице, ще разберете смисъла на всич-
ки други лица.” 

Учителят 
Беинса Дуно (Петър Дънов) 

 България: - 1864-1944 - г. 
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 Синове Божии, настана Божият час, настана! 

От старото небе и старата земя няма да остане 

нищо. Пред вас е Новият свят – платихте си пóлици-

те и повече плащане няма. Повече синовете на кра-

сотата няма да подлагат гръб на неволи и тежки 

страдания. С началото на Новата 1990 година полу-

чавате пълна свобода по всички основни писани и не-

писани закони на човешкото истинско достойнство. 

Радостта ви ще бъде пълна, пределите на светлото 

пространство ще се разширят над вас неимоверно, 

плачът ще престане, пламъкът на Любовта и Исти-

ната ще лумне в сърцата на милиони! Животът е ве-

лик, наградата е пред нозете ви, зарите Небесни ви 

поздравяват с Нова България и Нова Европа! Сега е 

моментът да покажете на какво сте способни и да 

направите отколешните си копнения и познания 

плът от плътта на родината и кръв от кръвта на 

народите Божии. 

 В Новия ден, на който Небето събра небедните 

посланици на среща в Малта, заверявам думите Си с 

кралско Слово на Лорда Небесен. Плодът на осияния-

та, които ви давах в навечерието на тази година, 

сега е пред всички. Рамото на Краля Небесен сега е 

под напора на последни приготовления. Още миг - и 

ще тласне миналото назад към забвение и ще накара 

мъдри и умни да замлъкнат в изумление пред Слово-

то, което поднасям. 

 Раковината на Новото Слово не е още отписа-
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на. През нея ще се тръби още; разтръбете навсякъ-

де първите осияния. Промените, които Колонното 

Слово на запад (“Колоните на Новия Йерусалим” – б.п.) ще 

предизвикат посред народите, ще бъдат само от-

глас на първия том на Словото, който ще тръгне на-

всякъде тук и на изток. Преображения ще последват, 

изцеления ще последват. Разказите на половината 

четци на Новото Слово ще покорят още стотици но-

ви почитатели; на другата половина, Моята мощна 

десница ще наспори толкова преизобилна красота, 

радост и щастие, че и без всякакви разкази те ще 

привличат Моите като магнити и извори чисти. Се-

га се започват навсякъде чудесата. Присъствието 

ще бъде повсеместно. Лошото отстъпва организи-

рано и панически – повече шанс не остана за него ни 

на йота. 

 Поучете се от осиянията, които ви давам, и по-

ложете за Новото Кралство на Господа, ако потряб-

ва и душите си дори! Замаяни, очаровани, окрилени 

от Новото Слово на Истината, истинните напред 

ще излязат! Силата, базата и славата се предават 

в техни ръце безостатъчно. Повече косите ви няма 

да побеляват от скърби на мъченици, проумейте на-

време. О, праведни и неофити, неофити и ученици, 

ученици и възлюбени: само светлият път на Мъ-

дростта води към Истината! А светлият път 

на Мъдростта продължава в Новото Слово. Ако ня-
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кой Ме открие отново и в него, както Ме открихте в 

беседите на Учителя, отнине Аз ще му се показвам 

лично. Оправям му пътищата, короновам сърцето 

му с радост и щастие, обливам душата му с благос-

ти и прораствам духа му до пълно разцъфване. 

  Словото Ми замества къртовски подвизи, пла-

нини от самоотречение и въздържание, векове от го-

рещи молитви, океани от поклони и песнопения! Само 

един ред от Словото – тук и в сърцето ви – е в със-

тояние да пробуди най-съкровените центрове, да 

преобрази лицето и тялото ви, да ликвидира напълно 

с вашите небесни и земни дългове и да изсипе пред 

прага ви всичкото богатство на князе, владици и це-

зари. Силните ще се покайват, богатите ще отпри-

щят касите си, бедните ще работят с пот на чело-

то и с песен, а всичките нáедно ще открехнете, най-

после, тежката порта на космоса – и пратеници от 

Моето Царство на славата ще приемат дан от Зе-

мята. Пратениците Ми, новите влъхви, ще оправят 

Земята веднъж завинаги. Пратеници от Трите Все-

лени отново се спускат на планетата Икло, понеже 

има какво да получат от нея. И когато на всички ек-

рани учудени видите, че те са дошли не да предла-

гат, а да поискат, вие ще видите първия том на най-

новото Слово на Господа в ръцете им!  

 Преднината на Икло, както съм казал някога, е 

именно тая: “Озарена от Бога Живаго!” Не че нямам 
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слънца и планети, полета, озарени от Мене навсякъ-

де, ала Икло има нещо много особено: мая за Абсурд. 

По това тя се отличава от всички останали. Ако ня-

кой свят иска да преживее възкресение, мутация, той 

се стреми към вашата малка планета. Тя не е само 

една точка в пространството – тя е една мисъл, 

едно чувство, една вибрация. Който попадне на тая 

вибрация, получава мая за Абсурд и успява да се от-

късне от масата. Само така се създават нови пла-

нети, слънца и общества. Само така се променя 

всяко вкостеняване и всяка предишна конституция. 

 На часа повдигнете очите си, пребройте свето-

вете над вас ненагледни и кажете Ми: колко са? Пре-

броихте ли ги? Никой досега не ги е преброил! И не 

може, понеже в момента, в който самият Христос ги 

съзнае всички, от Него самия извира Ново Слово, кое-

то нарушава предишното точно количество. И наис-

тина, тъй е: всяка мисъл на Словото има количество 

Милост и качество Абсурд, които се превръщат ня-

къде в нов свят. И като четете страниците пред 

вас, от тази нова, велика секунда нататък вечно по-

мнете: вие сте родители на светове! Грамадни ци-

вилизации от Всемира ще ви имат за велик прароди-

тел, само защото някога през ума ви е минала мисъл 

от Словото. 

 Пламенно ви обгръщам отвсякъде и определям 

начало на изключителни събития! Аз пламтя вече 
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във всички и осиявам мнозина. Звездата ви излезе 

от Тринадесетата Сфера.  
 

Коментар от 2009г.: 
 1. След няколко ясни прогнози в осиянията за глобал-
ната политическа промяна в края на 1989 и началото на 1990 
г., в настоящото осияние Елма утвърждава думите и обе-
щнието Си окончателно: дава ни се "пълна свобода по вси-
чки основни писани и неписани закони на човешкото 
истинско достойнство". И действително, това стана. 
През 1989 г., на 7 ноември, падна комунизмът в Германия; на 9 
ноември бе свалена Берлинската стена, комунистическото 
правителство в България падна на 10 ноември; в Чехословакия 
– на 28 ноември и т.н. – тука няма защо да се изброяват 
останалите страни от бившия съветски блок. На 15.Х.1990 
Горбачов получи Нобелова награда за мир; през декември 1991 
г. престава да съществува самият СССР, което ни се вижда-
ше абсолютно невъзможно. Тази външна политическа свобода 
наистина даде простор за духвен възход, но Елма предупреж-
дава и за опасностите от нея; 
  2.Така наречената “раковина на Новото Слово” наис-
тина не бе отписана и чрез нея идват осияния от Елма още 
20 години; ако е писано – ще идват и занапред; 
  3.Въпреки че “Колоните на Новия Йерусалим” бяха пре-
ведени на английски почти веднага, вече четвърт век те не 
са публикувани в книжно тяло на запад. По тази причина не би 
трябвало да възприемаме прогнозата на Елма за разпростра-
нението и въздействието й в света по тривиалния начин. На-
истина, KNJ е качена в интернет отдавна и се обаждат из-
вънредно ценни души. Една американка и един швейцарец с 
перфектен англиски ги редактираха. Друг е въпросът, че 
Светлите Сили в Битието имат своя собствена система за 
оценяване и разпространение на ценностите и затова няма 
защо да се безпокоим дали нещо божествено, което сме роди-
ли, е видяло бял свят. Свързаните с противните сили, които 
имат властта и средствата в тоя свят да дадат ход на не-
що божествено, или не могат да го разпознаят приживе; или, 
ако го разпознаят, което е по-лошо, правят всичко възможно 
да го неглижират, блокират, унищожат. Те знаят, че то ще 
им направи дъмпинг – ако не материален, то със сигурност 
духовен. Ала душите, които жадуват за Истинско Слово и Ис-
тинска Истина, имат пряк достъп до тази космическа мрежа 
и никога не закъсняват да се информират, когато в нея 
зазвъни нещо божествено. Ето един пример точно с “Колони-
те на Новия Йерусалим”, преведени на английски. Един извън-
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земен или някакъв извънредно странен адепт с уникално ясно-
видство засича Присъствието на нова вибрация на Словото в 
Космоса, идентифицира земния интернет-адрес на един от 
носителите ù – и му пише:  
 

drop leaf до inlania: 
 

 "Ясновидското ми око днес е странно многообразно: днес 
променящо се: или широко отворено, или премрежено от теж-
ките му мигли; или затворено, като че ли спящо; или се движи 
от дясно на ляво (то обикновено се намира малко в дясно)... 
Всички тези промени стават лесно... А също така непрекъсна-
та смяна на това, което то изразява... Ами да - това си е все 
моето ясновиждане, не нечие друго! Аз имам нужда от всички-
те тия разни визии, представи или внушения, послания, защо-
то така съм (нещата са) по-близо до цялостната картина. Ну-
жни са ни всичките, защото иначе огънят не би бил достатъч-
но силен, за даде силни искри, които да полетят. (Ех, ако може-
ше да знаеш как райски красива се представи искрицата пред 
очите ми днес, Господи! Нека сродните ми (души), и най-вече 
онази, Едничката, също да го видят, да го възприемат! Това 
бяха всичките нюанси на бялото, то беше божествено, просто 
не ми се искаше да свършва, да си отиде от очите ми...).  
 

  Оставù се да те носи потокът: ще имаш изненада много 
скоро, веднага. Ще ти се даде - ще бъдеш доведен до знанието, 
че ритъмът става по-твой, когато направиш крачка напред... 
Дълбокото вдишване довежда до щастие и хармония с всекиго. 
Желая ти Блажено и Вечно Сега! 
 

Не се подписвам. Имам много имена... Можеш да не го при-
меш това; свободен и си да го приемеш - аз съм свободен(а) да 
приема твоето приемане или отказ, отхвърляне. Какво пред-
ставлява името?... – Клавиш, кратък път към нашата цялост-
ност. Как бих могъл(а) да знам какво е цялостта, когато съм 
само една от страните й? Това не е учебник по духовност; не, 
това просто е момент от нашата вечност. 
                                                                                                     drop leaf 
16.04.00: inlania до drop leaf 
 

  Изпращам Ви подарък - холизация от Елма - Един, Който го-
вори с нас от 1972. Но Вие сте най-важният Един+Много+Всички, 
когото срещам в Прекрасния Валс на Мъдростта чрез Интернет.  
 [Изпратени КНИ (Колоните на Новия Йерусалим) от Елма, в превод 
на английски] 
 
drop leaf до inlania: 
 

Най-скъпи, 
Добре, нека човек да е "Аз" - неразкритият, неразвитият, напъ-
лно непрозрачен за божествената светлина...Ако "непрозрачен" 
означава обмен или смяна на естествени сили във всички ре-
гистри без изключение, тогава... Никога не считайте, че има 
друго някакво алхимично дело, освен "Храма на Богa", тоест чо-
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вешкото тяло! Също така... "ако вие успеете да помири-
те, да свържете една с друга най-парадоксалните и 
абсурдни противоположни истини, и - следователно - 
и хората, които ги изразяват, тогава не само във ва-
шата кръв, но и във вашата аура ще засвети злато-
то, и то именно "стъклоподобното", кристалическо 
злато"- (Drop Leaf цитира това от изпртатените му на ан-
глийски КНЙ) 

 Да! Просто се опитах да почерпя капчица същност, есен-
ция от океана на мъдростта и красота, за които ти ме накара 
да си дам сметка, че съществуват, позволи ми да науча. Не бих 
казал(а) "невероятно" - бих повторил(а) още веднъж: човешки 
божествено! Страхотно е - думите нямат сила, не стигат, за 
да предадат равностойно силата, която ти ми позволи да по-
зная! Възхищавам се на куража ти и вярвам, че все още го имаш, 
за да продължаваш да създаваш тази вълшебна връзка... 

Твоето послание ще бъде като светъл лъч, насочен към 
безкрайни дълбини за мен. Това не е четиво за час-два. Изглеж-
да ми, че приказните сънища, приказните неща, които моите 
видения разкриват пред очите ми, толкова много приличат на 
твоите холизации! 
  Но моето време, все пак, е ограничено. Независимо от им-
пулсивното ми желание да продължа това приказно единение, 
аз трябва да се подчиня на закони, които са по-висши от мен 
(законът на "три"; или - в случай на настъпила взаимност - на 
"пет") - и ... трябва да си вървя...  

Да вярваме, че пак ще настане моментът отново да се 
видим... някога... преди или след време... И след като минем през 
този огън, малцина от нас ще бъдат щастливците да откри-
ят този свят на сънищата или мечтите - "наири"; този 
съвършен божествен ритъм (тук авторът на писмото цити-
ра термин от изпратените му "Колони..." - става дума за по-
лето "наири", познато ни от приказката на Елма за незабрав-
ката). Този ритъм е безкраен ритъм на създателство и служе-
не, на служене и създателство... А това е и най-добрият начин 
за всеки да стане същество от особен порядък... 

Не се сърди, че използвам написаното от теб - ние с те-
бe сме едно. Но, между другото, (макар че е верен изразът "ни-
кога соло"...), всеки от нас си е отделна вселена, стремяща се 
или копнееща да постигне своя собствен начин на психическo 

опиянение. Да следваме естествения изблик! - "Да не от-
хвърляме даже най-малкия импулс - и чудото ще ста-
не: Любовта ще стане единствената разменна мо-
нета." (Загадъчният drop leaf пак е цитирал мисъл от "Коло-
ните» и завършва така): 

 

Покланям ти се с благодарност. Бъди дързък!  

Твой(я) drop leaf" 
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 4. Преображения последваха, изцеления последваха; чу-
деса и Присъствие констатираме навсякъде. Част от всичко 
това се описва в предговорите и послесловите към много оси-
яния от Елма; някои хора, които ги приемат, наистина ста-
ват като магнити, подмладяват се и възвръщат красотата 
си, преизпълнени с радост и щастие.  
 5. Приятели и непознати, които виждат продължение-
то на Словото в осиянията, разказват за лични, удивителни 
срещи с Този, Който ги диктува – включително и физически; 
 6. Твърдението на Елма тук, че звездата ни вече е из-
лязла от Тринайстата Сфера, съвпада с наблюденията и кос-
мическите фотографии на учените от последните десети-
летия на ХХ век. Открива се много по-ярко центърът на на-
шата галактика, понеже Слънчевата система излиза иззад 
един гигантски облак космически прах. Затова то свети напо-
следък много по-ослепително от преди. Не само ние, но и мно-
го други звезди от Млечния път също излизат иззад затул-
ващата ги досега разбита галактика и сменят радикално 
основни параметри, за голямо удивление на астрофизиците. 
За всичко това, с немалки подробности, знаем още от беседи-
те и лекциите на Учителя Беинса Дуно в България до 1944 г.  
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12.ХІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ВЪРХОВНАТА ОБИТЕЛ ЕЛЕОН 
 

 
 

Христос се е възнесъл в небесата от хълма Елеон, 
разположен на изток от старите стени на Йерусалим и 
разделен от него с долината Кедрон. Наричал се е още 

“Маслинова планина”, точно там се е намирала и 
Гетсиманската градина.  
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13,20-17,35ч. 
 

 Драгоценни, мили побратими, синове на светли-

ната, слушайте Ме сега внимателно, защото туй, 

което ще ви кажа, не го знае никой! 

 Има една обител във Върховния свят, която се 

нарича "Елеон". Тази върховна обител е връх и среда, 

и съкровищница на човешкия дух и на божественото 

пълно съвършенство и блаженство. "Елеон" значи 

"абсолютност, всепроникване, пълно единение и раз-

познаване"! Който още не се е изкачил на Елеон, той 

се катери по различни стръмнини, канари и пропас-

ти, които са път към Елеон. Понеже всяко безпътие, 

макар и скръбно и печално, е заобикóлен път към Еле-

он. 

 Така че небето и адът могат да се нарекат 

още “Елеон” и “Нéелеон”. Елеон е всичко, което ни 

прави цялостни, а Неелеон – онова, което разбива 

духа и душата ни на части. 

 В света има също души със жива, трептяща ис-

кра в себе си, и същества без искра, плътòци. Има 

също и души с потъмняла, оплетена, замъждяла ис-

кра на живота. Някои учени казват, че душите с мо-

нада на Земята в момента са само седем на сто от 

всичките ви хора. Аз казвам: това беше някога – пре-

ди Христа; оттогава досега душите с монада се увe-

личават на Земята непрестанно и в момента (13,33ч.) 

са точно 49% и половина. В момента ние се намира-
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ме точно на ръба на победата. На това се дължат 

нечуваните промени, които сега се извършват на Зе-

мята и във вашата система. Тази преволюция, коя-

то сега става при вас, на Земята, е само отглас от 

преволюцията, разтърсваща Слънцето. “Еволюция” 

означава бавно развитие, “революция” – промени със 

сътресения, а “Преволюция” – това е Преддверие. 

Това е преддверие към синволюцията, в която проме-

ните се извършват синхронно, мигновено и без съ-

тресения. 

 Сега се извършва една преволюция от Господа-

рите на зарящата Хлоя, която ще засегне всички 

планети. Няма да остане нито едно същество не-

пречистено. Който не иска да се пречисти, ще оста-

не за друг път. Това е един шанс само веднъж на 12 

милиарда години! Онуй, което ви казах за скачането в 

огнената бездна, когато кандидатът се изправя на 

трамплина над магмата, за да се разбере след скока 

дали има или няма монада, няма да се извърши сега 

само по тоя начин. Нито ще се извърши чрез оная ек-

сплозия, която ще стане, ако адските учени решат 

да подпалят планетата. Това ще стане с избухване-

то на самото Слънце – което е сега предстоящо! 

Вашето Слънце е на границата да стане свръхнова и 

затова е надянало брачни одежди на невеста Господ-

ня. Затова сега всички, които са призвани да скочат 

безстрашно в огнената бездна на Любовта и пламъ-

ка, трябва да знаят от този момент: връщане към 
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старата вселена на студа и безлюбието няма! Кой-

то се обърне назад, той ще се вкамени! Това иска да 

каже древният случай с Лотовата жена. Ето затова 

и в този час на последната секунда от 12-ия час, ко-

гато навсякъде гърмят и мелодично пеят камбани за 

Сватба, Аз искам да посветя това свещено Мое пос-

лание на жената на Лота и жените на Елеона. 

 В света съществуват само три начина за въз-

качване божествената планина Елеония: чрез Рожде-

ние, чрез Пламък и чрез Кръстно страдание. За да 

може да стане Рождение, човешкият дух и човешка-

та душа трябва да се срещнат отново. Най-велики-

ят начин, по който това може да стане, е срещата 

между две сродни души в Битието. Когато тази сре-

ща е пълна – на всички полета, – тогава на света се 

ражда едно ново същество, в което душите на ония, 

които се обичат така, се сливат в един дух и едно 

тяло – и се получава нещо прекрасно! 

 Ако душите не са сродните, но са сродни от ня-

коя сродна верига, те нямат сила, именно, да се сле-

ят в Рождение. Но те могат да се слеят в Пламък. 

Този пламък най-често е толкова силен, че дава усло-

вия други двойки души, които са истински сродни, да 

се срещнат завинаги по-скоро. Ето защо, не избягва-

йте Пламъка, а напротив, пламтете по-често, по-

мощно, без умисъл! Понеже пламтене с умисъл е то-

ва, което се случва със сламата: светне, избухне, 

проточи ярки езици – и после угасне завинаги. А за 
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Синовете на Светлината – Синовете на Царството 

Божие – първият шанс е да стигнат до Рождение – 

туй, което в религията се нарича “Новораждане”. За 

туй е необходима среща с едната-единствена сродна 

душа на всички полета. Такова сливане е вечно, не-

разлъчно, пълно с безгранично познание и блаженст-

во. Сам Бог пребъдва постоянно тъкмо в такова ве-

лико блаженство. Точно затова той е всезнаещ, все-

можещ, вселюбящ. Мировата Душа и Отец – Абсо-

лютният Дух - са в постоянно любовно слияние през 

всичките вечности и манвантари, вътре в Него. Ко-

гато монада се срещне с монада и тези монади са 

пламнали от велика Любов и взаимно преклонение, 

тяхното вечно сливане не може да се разлъчи от ни-

що. 

 Приятелю, страннико, пилигриме по канарите 

на човешката кръстна голгота от скръб без ответ-

ност, Аз искам сега да те попитам: магнит ли е пар-

чето ръждиво желязо, пред което прашинка желязна 

остава ледена и безответна? Желязна прашинка ли 

е прашинката, която не се устремява безпаметно 

към магнита, когато се е приближил? С това Аз ис-

кам да ви кажа: внимавайте, синове на Лота, когато 

се хвърляте в суетение към някоя жадувана женска 

душа. Когато Лот се е срещнал вече с пришълци или 

самият той е пришълец на Земята, дошъл да сон-

дира дълбочините й в търсене на любовта като пъл-

но безумие, той трябва да знае: ще полети ли след 
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него безпаметно в океана на абсурда и пламъка една 

звездна половина с монада в душата си - или ще се 

обърне назад като Лотовата жена, да погледне към 

света на нещата ... 

 Аз деля Космоса на свят на Любовта и свят на 

нещата. Всички неща, които не са Любов, принадле-

жат към небитието – към онова, от което се инте-

ресуват роботите – съществата без причинно, бу-

дическо и атмическо тяло. Те имат ум, но без разум; 

те имат чувства, но без милосърдие; те имат воля, 

но собствена. Една илюзия за собствена воля, която 

не е нищо друго, освен програма, внедрена от черна-

та ложа. Тази програма предвижда ти да мислиш, че 

сам искаш нещата, които тя ти е внедрила като ам-

биция. Всички тия неща – в света на нещата – са по-

стигнати вече от другите. Затова съществата без 

пламък небесен, без искра, или както й казват “мона-

да”, не могат да бъдат индивидуализирани. 

 Великата космическа драма се състои в това, 

че множество човешки същества със замъждяла ис-

кра Божия искат да играят ролята на роботите. За-

това единственият начин тяхната искра да се пре-

чисти и просветне е да преживеят една велика лю-

бов или едно велико сътресение. За това съм ви гово-

рил вече много пъти.  

 В основата на тази грандиозна космическа дра-

ма лежи една нескончаема тема – темата за Разпоз-

наването. Когато разпознаването на сродния не е 
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още узряло, монадата се подлага на сериозни напре-

жения, докато най-после узрее. Бракът на духа с ду-

шата, на единствения с единствената, на сродния 

със сродната се отлага за други цикли и мигове, ко-

гато терзанията на душата, опитала света на не-

щата, ще са достатъчни вече, за да стане тя като 

струна звънтяща. И от най-тихия удар на гонга тя 

зазвънява от обич и преданост във всички простран-

ства на Трите Вселени! 

 Ако вашият дух няма щастието да срещне та-

кава душа, ако останете тъжен, самотен скитник по 

полетата на човешката безответност, Аз ви препо-

ръчвам единствено третия път – пътя на Подвига. 

Път на кръстно страдание, когато планини от мъка 

ви премазват и всички звезди и йерархии плачат от 

обида вътре в душата ви през зимните нощи. Не слу-

чайно съм казвал, че зимата се дължи на човешкото 

безлюбие. Не случайно съм казвал, че “студен човек 

значи лош човек – нищо повече!” А студът е необхо-

дим на тия нещастници, за да порят свирепо през 

ледовете на чуждите егоизми и по орбитите на све-

та на смъртта, на нещата: къщи, пътища, бизнес, 

компромиси, родови вампиризми. Тревогата пак се по-

явява, обновяват се раци и тумори, непонятната 

скръб се възвръща, изникват гори от проблеми. Не-

бето се затваря за него и му се озъбва също тъй 

грозно, както самият той се е озъбвал и е вадил но-

кти с рикот на хищник срещу прилива на безсмъртие. 
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Той е свикнал да търси смъртта си през всички пре-

раждания, избирайки затворения кръг на нещата, на 

рода, на страха и гордеенето - пред шемета на кос-

мичното сливане. Затова вашите психолози казват, 

че у вас най-силен нагон е нагонът към смъртта. Със 

своите стереотипи и кръвни привързаности вие оби-

чате да обричате на болест, на лудост и смърт не 

само себе си, но и тия – и най-вече тия, - с които сте 

свързани чрез мощна астрална венозна система. Та-

зи венозна система (когато артериалната е много 

по-слаба) предполага невъзможност на жертвата 

или на октопода да съществува на по-голямо разсто-

яние или за повече време разделени от обекта на 

своята “сим-мортоза”. Вампиричните връзки не са 

симбиоза – те са “взаимно осмъртяване”... Единстве-

ният изход от тази печална картина са периодични-

те откъсвания на душата с монада, за да се зарежда 

в аурата на други души с монади. В противен случай 

съдбата ще ви отнеме най-скъпото, за да се отучи-

те да изваждате нокти срещу най-най-скъпото си. 

 Аз съм Елма – Любов – Огън пояждащ! Аз не поз-

навам нито един дух досега, който е успял да Ме над-

хитри. Аз не познавам нито една душа, която е ус-

пяла да надлъже Любовта или себе си. Вселената е 

отрупана с кости и черепи. Адът все още кънти от 

стенания. Аз не познавам още нито един случай ня-

кой да не е отвърнал на Любовта с Любов – и да не е 

умрял. В архивите Ми такъв случай няма! Нито пък 
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има случай да не повее смъртта там, където заради 

една любов някъде е превърната в кръв и сълзи друга 

любов. Тъй е писано в царството на алохимите – и 

отмяна на този закон или отлагане не може да из-

върши никой, освен илухим. 

 Постигането на вечния мир, на вечната ра-

дост, откъсването от света на нещата, за да попа-

днете в света на безсмъртието, са възможни единс-

твено на планината Елеон – планината, която изкач-

ваш мигновено със сродната си душа, за да останат 

всичките живи; с душата от сродна верига, за да ос-

танат живи половината; или по пътя на скръбния, 

кръстния подвиг, за да останат живи една чет-

въртина. 

 Понеже ви казвам и пак потвърждавам: до края 

на следващата година на Земята трябва да се роди 

един велик музикален дух от лоното на Орфея! Той е 

призван още веднъж в този век – в навечерието на 

извънредни събития. Ако той се роди в плът и кръв в 

свещено семейство и успеете да го посрещнете как-

то трябва, може да считате шестата раса за опло-

дена. Това ще е Елеон чрез Рождение – и затова ще 

се прояви с пълния си блясък и съвършенство на вир-

туоз, композитор и аватар на музиката. Неговите 

изисквания за баща и майка са изключителни. 

 Ако не успее да събере душите, към които се е 

насочил, остава втората възможност – Елеон чрез 

Пламтене. Ще се изпълни четвъртата Ми молба. Не-
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обхдима е пламенна двойка, която да го призове на 

Земята с велико пламтене, неудържимо от нищо и 

никого. В този случай, духът на Италия ще дойде при 

вас чрез вселяване. Тази душа в света ще роди велика 

драматична поезия. А ако пламтенето е много силно 

и често – не само поезия, а също и музика. От съче-

танието на тези две грандиозни произведения ще се 

роди нов жанр, подобен на операта, но с много по-мо-

гъщо въздействие. Епохата на реализма и модерниз-

ма ще се смени от Епохата на Трансформацията. 

От това първо грандиозно произведение на Любовта 

като пламтене, души ще получават просветление, 

сърца – облекчение, тела – изцеление. Туй пламтене, 

което е необходимо за раждането на този гигант на 

всемирната хармония, може да се получи и в повече 

светилища. 

 Но, за да има то нужното действие, за да приви-

ка посланика Ми от висините на тотвселената и 

върховните обиталища на радостта и музиката, вие 

трябва да се съчетавате монади с монади, а не мо-

нади със същества без монади. Имитантите, андро-

идите, “мукавите” се разпознават по това, че никога 

не могат да се трогнат от влюбеност. В тях отк-

ликът се задейства изключително при нахвърляне -

при хватката, която хищникът, андроидът и дори 

алохимът използва за хипнотизиране на жертвата, с 

цел да й внуши наркотичния шок на подчинението. 

Шока, придизвикан от самеца, който гони настървен 
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самката, а тя бяга, за да доведе настървението му 

до максимум. Закон на животинския свят, под чиято 

хипноза се намират все още дори същества от бо-

жествен произход. 

 Аз съм ви говорил много за тъй наречените “за-

творени светове” – световете, които не са се роди-

ли, а са били само една щастлива възможност на ва-

шата свободна воля и на вашата еволюция, т.е. на 

способността ви да откликнете на космическия мо-

мент, да разрешите на един прекрасен свят да се 

отвори и да създаде нова реалност в Битието. Ало-

химите, хищниците, филмовите супермени, както и 

алкохолиците имат способността да отключват у 

жертвата също такива заключени светове чрез чер-

ната магия на нахвърлянето, чрез мъжката хватка, 

чрез подчинението и обладаването; чрез душевната 

нищета на директното предложение. Затова и пло-

дът на подобен сценарий са умствено увредени деца, 

духовни дегенерати, душевни нещастници. Именно 

те пълнят земята с армиите на конкурентите, със-

тезателите и печалбарите. 

 Обратно: илухимите, серафимите и романти-

ците – хората с развито будическо тяло, т.е. “су-

рите”, противоположност на “асурите” от индийския 

мит, - обливат обекта на своята любов и обожание 

със зашеметяващия огън на една красива космична 

феерия. И едва когато са получили нежен, но ясен от-

клик, са в състояние да преминат към преливане на 
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сладкото и събуждане на силното. Тези йерархии при-

тежават чудната способност да събудят в душата с 

монада такива неизказани преживявания и блаженст-

ва, в такива необозрими гами и регистри, които са 

съвършено недостъпни за самеца, познаващ само 

един акорд или една нота. Заключителният акорд от 

любовното сливане с поет, серафим или илухим не 

може да се сравни с нищо! 

 Ала душата с монада - с жива, незамъждяла ис-

кра, която има шанса и щастието да бъде обикната 

от такъв океан - се отличава по това, че владее ма-

гията на приласкаването. Тя не е жертва на пъклени-

те стереотипи на животинския свят – охладяване-

то, замръзването, сблъскването и бягството, с еди-

нствената цел да бъде генериран скокът у другия. 

Тези, които добре познават този прийом, никога не 

го използват, по никой начин, нито пък могат да го 

използват, защото познават и неговите резултати. 

От скока на хищника-мъж до разкъсването на любов-

та, до сълзите, побоя и драмите има само една стъ-

пка. 

 Затова ви казвам: върхът може да бъде постиг-

нат за 100 години, може да бъде постигнат и за една 

година. “Сто години самота”, скръб и опити с андро-

иди са напълно достатъчни по пътя на страданията 

и кръстния подвиг, за да достигнете някакво съвър-

шенство. Ала по пътя на обмяната това става мно-

го по-бързо, много по-сладко и лесно. Именно това е 
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божественият път! Именно това е доверието, раз-

блокирането, любовта, приятелството. Нуждата 

от другия, който има това, което ти нямаш – и ти 

го отдава, приласкавайки изранената ти душа. 

 Ако имате по-тясно чело, търсете любим с 

чело на поет – вдъхновено. Ако искате да изградите 

носа си, устните, брадата, ухото си, това става 

много по-бързо и по-удивително лесно чрез интимно 

общуване с човек, който ги има оформени прекрасно. 

Това именно се нарича "преливане”. И при това прели-

ване, противоположностите не се търсят съзнател-

но, а жадуват една за друга инстинктивно, интуит-

ивно, със страстната нужда от другия. Иначе то би 

било корист – даваш, за да получиш... 

 Сега ви казвам конкретно: душите, от които 

чакате разпознаване, от които чакате приласкаване, 

не са имитанти на пъкъла, а са живи човешки души! 

  В предстоящите 3-4 години (а за твоята прия-

телка (на Ц.) - още в следващата година), две души ще 

преживеят такива заблуди и тревоги, че ще разбе-

рат дали трябва да се изолират или трябва да ком-

бинират, съчетавайки, нещата, но и да знаят кое е 

първото. Размениш ли местата им, ти се обръщаш 

назад и става на камък и сол онова, което те е раз-

лъчило от космоса. Така е с Лотовите жени и деца. 

 Ако става дума за Новата Евридика, за Новата 

Ева, тя вече знае как и кое да поставя на първо мяс-

то. И тогава и второто остава и живо, и здраво, и 
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вечно прекрасно. 

 Господ да благослови Идващия! Ако не го призо-

вете до март както трябва, Аз ще го призова както 

се налага! Ала тогава се гответе за нечувани изпи-

тания. 

          ЕЛЕОН, ЕЛЕОНОН, ЕЛЕОНЕОН! 

 Което значи: ”Елеят на Новото да се излее в 

сърцето на избраната - да разпознае избраника изме-

жду всички, които не са избрани. Да отвори душата 

си за необятност и щастие вечно!  

Коментар от 2009: В символогията има най-различни поло-
жителни и негативни парарлели на солта. Разсъждаваме на 
тази тема, понеже Лотовата жена се е била преърнала на 
стълб от сол. Защо пък и точно на стълб – само поради вида 
на човешкото тяло – или и това е символ? Символ е и обръ-
щането назад, когато се прави опит за спасение – това не е 
за пръв път нито в в митологията, нито в живота. Самият 
Орфей се е обърнал да види дали Евридика го следва, когато я 
извеждал от ада. За негативите на солта се казва, че това е 
жаждата за материална стабилност и сигурност, нагонът за 
плебейско подсигуряване, когато правим изборите в живота 
си. Крайно интересно би било и разшифроването на беседата 
«Лотовата жена» от Учителя П.Д., държана на 21.III.1937г. 
Както винаги, и там се дават уникални ключове – за тези, кои-
то имат по-изострен нюх за истината. Първо, жената на 
Лот е била добра по душа – значи, има надежда за нея и за вси-
чки, които приличат на нея. Следователно, при тях (и при вси-
чки нас, ако имаме нейните недостатъци и проблеми) стои 
въпросът за концентрацията по посока на Идеала. Фатално-
то в нейния случай е любопитството. В беседата се казва, че 
по наследство от нея, дъщерите й са промъкнали злото и в 
новия свят, бягайки от стария – Содом и Гомор. Това е озър-
тането за придобивки и приключения, но не божествени. 
Странното в тази беседа е твърдението, че Лотовата жена 
се е превърнала на стълб от сол, понеже й е липсвала сол. На 
пръв поглед – противоречие. Но тук трябва да търсим вече 
положителния символ на солта – стремежът към Истината, 
Свободата, Работата, Красотата - истинските, не 
ефимерните. Именно това в случая е една от негативните 
доминанти на Старата Ева – редовното пропускане на 
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истинските стойности и шансове  заради принизения й вкус и 
любопитство. Разбира се, тук, както и навсякъде, жената не 
е само конкретната жена като пол, но човешкото сърце – за-
това този проблем и изпит важи за всички нас. Ние често се 
обръщаме назад, за да видим какво казва миналото, какви са 
ценностите и вълненията ни от миналото. Фактически, мо-
делът на целия човешки свят около нас са едно минало – ан-
типод на космичното светло бъдеще и на божественото нас-
тояще. Ние постоянно искаме да подражаваме на света – на 
хората от миналото – и да постъпим като тях. Не равняваме 
хода си с хората от бъдещето и с преживяванията, които 
можем да дарим и получим в настоящия миг. Някаква упорита 
парадигма или фиксация от миналото постоянно ни държи на-
щрек да бъдем верни именно на тях, а не на божествения им-
пулс в сърцето си в настоящия миг. Именно по тази причина в 
беседата се казва: "Не бутайте миналото! Всички оне-
зи, които искат да вървят напред, трябва да гледат 
към бъдещето. Бъдещето е пред вас! Бъдещето 
днес ще се реализира. Царството Божие да дойде 
още сега, никой не ви препятства. Във всеки дом 
Царството Божие може да дойде още сега. Ако иска-
те, Царството Божие може да дойде още днес у вас. 
Никой не ви препятства за това! Ако искате да живе-
ете при Бога, никой не ви препятства за това". Чели 
сме стотици подобни мисли от стотици лекции и беседи, но 
това минава механично през съзнанието ни и не виждаме как-
ви изумителни ключове ни се дават за незабавно практиче-
ско преобръщане на живота ни. Не съзнаваме, че отчаяно и 
упорито се мъчим да поддържаме някакав статус от минало-
то, с чувства, стереотипи и мотивации, измислени от хора 
на миналото; с партньори, за които сме се закачили в близко-
то или далечното минало. Главата ни постоянно е обърната 
назад, изкривява ни се вратът! Не ни минава през ум, че в да-
лечно или близко бъдеще ни очакват още хиляди шансове, хи-
ляди Възможности за Щастие (има цял том беседи с това за-
главие!) Че всяка от тях може да бъде приближена моментал-
но в настоящия миг, ако имаме разбиране и кураж за това. 
Ако се откажем да бъдем клиенти на поговорката: «Сама вра-
та в полето – и всички се трупат да минат само през нея»... 
И – най-вече – ако имаме развит космически вкус и висок идеал 
да избираме правилните хора и неща в живота си. Те са но-
сители на рая именно в настоящия миг; а другите, по линия 
на принизения ни вкус, страхове и съображения, на неразбрано-
то чувство за дълг, са живи носители на чистилището и ада. 
Но никой не ни е виновен, защото ние сме си ги избрали. Ето 
какви фундаментални разкрития и следствия могат да се раз-
кодират само от един абзац в една беседа! Ето как само една 
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мисъл от беседите може да съкрати еволюцията ни с 25 
хиляди години! Отгоре на всичко, в тази беседа Мъдрецът да-
ва и конкретен практически модел как можем да се спасим от 
кармичните водовъртежи и задръствания. Английският лорд 
и руският княз от примера попаднали с лимузините си в едно 
задръстване и никой не искал да даде предимство на другия, 
за да се възстанови движението. Лордът си извадил да чете 
спокойно «Таймс», а князът отишъл до колата му и вежливо 
го помолил, като го прочете, да го даде и на него да го проче-
те целия.... Няма отстъпване – всеки иска да продължи до без-
край ината и статуса си! Превръща се в статуя! Каква по-
ясна разшифровка на символа? Един от отрицателните сим-
воли на солта в този случай е именно инатът – да не би слу-
чайно да дадем път на Живота, на Движението – да не би слу-
чайно да престанем да бъдем статуи и всичко да ни излиза 
солено. Да не престанем да се взираме с изкривени вратове 
към навиците на смъртните да служат на смъртни или да 
търсят само своето собствено право... И ето сега разковни-
чето: да си разменят автомобилите! «Ако бях аз – казва 
Мъдрецът, - щях да постъпя така. Какво лошо има в 
това, ако разменят автомобилите си? Иначе невъз-
можно е нито английският лорд да се върне назад, 
нито руският княз. Ще излезе, че тяхното достойн-
ство се нарушава... Обаче, разменят ли автомобили-
те си, въпросът се урежда без накърняване достойн-
ството на когото и да е от тях. Често хората се ка-
рат помежду си. Скараните хора не са нищо друго, 
освен задръстени улици. За да се помирят, те тряб-
ва да разменят "автомобилите" си. Единият ще се 
качи на автомобила на другия - и обратно. Какво им 
коства да разменят автомобилите си? Този въпрос 
може да се разреши много лесно, когато ние гледаме 
само в бъдещето, без да се обръщаме назад към 
миналото». Не е сега тук мястото да се привеждат сто-
тици цитати от Словото за главния метод на вечната 
младост и безсмъртие – Великата Обмяна. За нас това са 
скорошните Благомени-телници, които ще се приложат и на 
Земата. Но има не само обмяна на веществата, на 
притежанията – има и обмяна и размяна на съществата! 
Стигне ли се до това, със смъртта и миналото е приключено 
завинаги и бъдещето ни идва на кра-ка. Идва ни безотказно в 
настоящия миг, в който сме се от-казали от инерцията и 
вторачването и сме взели вярно реше-ние. Втората фаза на 
настоящия миг е незабавното изпъл-нение на решението. 
Така е било, така е и до днес в Космическата Райска Градина. 
В целия изкупен Космос, в цялата Божествена Вселена всички 
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живеят само по този начин. От време на време обаче Бог 
праща на «философите» по един изкусител, за да му направи 
оферта за «ябълка» - плод на двусемеделно растение... Да му 
предложи модела на водородната вселена – живот по двама. 
Двусемеделните психики пускат корен-вретено и скоро всички 
други корени и симпатии встрани от вретеното стават 
хилави или направо изгниват – сърцето почва да се храни от 
вторачването. Рекламният агент веднага ни предлага още 
една стока:  да осолим вкусно манджата си с нещо повече от 
вкуса, заложен от Природата. Не виждаме химическите и 
алхимическите знаци на солта, залепени и на пакета сол, и на 
солницата, на марковата ябълка: , , , . Това ще го 
разчетат и бебетата от космичното родилно! Вече трябва 
да си малко по-големичък, поне 3-годишен, за да се замислиш 
над главния научен символ на солта: 

 

   В случая няма да се спираме върху положителното зна-
чение на този символ, тъй като се разглежда защо Лотовата 
жена се е превърнала на сол.  Може ли някое по-големичко де-
те от детската градина да не се сети, че с окръжността от-
долу това произлиза от  знака на адския Нептун? Посветени-
те са го адаптирали съвършено нагледно така, че да го раз-
берат и по-недоразвитите деца от забавачката: саможер-
твата за Цялото горе е задънена, стига до задънена улица. 
Важи саможертвата в живота по двама (долната, разцепена 
окръжност). Все е нещо – в буквара на живота това е първо-
то стъпало: все пак е саможертва. Това не е само общ знак на 
солта: това е философията на падналите илухими! Затова, 
в същата беседа за Лотовата жена, Мъдрецът ни преду-
преждава да не се спираме така лесно да изслушваме дистри-
буторите по улиците: «Някой е допуснал и в рая един 
лош човек – адепта, който изкуси Ева. Ева трябваше 
да бъде разумна, да му каже: «Господине, трябва да 
си вървиш! Къде са твоите акредитивни писма, с кои-
то си дошъл в райската градина?» - Пренесете тази 
мисъл и по отношение на вашите идеи. Вие пущате 
във вашия дом при вас една неканена гостенка - ни в 
клин, ни в ръкав - и след това й давате голям прием... 
После страдате и се мъчите: отде дойде това не-
що?... Не само това, но тази идея почва да ви дава 
«ново направление» в живота... Отде накъде? – Зна-
чи, това, което досега си мислил и както си го мис-
лил не било право, но отсега нататък ще мислиш 
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«право» - откак тази идея те посети... Това не е в 
реда на нещата! Добро може да стане само това, ко-
ето е родено добро – нищо повече. И веднага след това 
– ново разковниче, нов универсален шперц: «Ние виждаме 
как всички общества и народи работят за създаване 
на една братска връзка между всички хора, между мъ-
же и жени, между младото поколение – навсякъде в 
цялата християнска култура. Не само между христи-
янските народи, но и между всички раси се работи за 
създаване на една вътрешна връзка между хората. 
Значи, разумният свят вече работи и вие трябва да 
имате вяра, да станете членове на тези общества, 
без да чакате те да дойдат при вас. Вие трябва да 
отидете при тях. В Писанието е казано: „Които Ме 
търсят, те ще Ме намерят“. Какво значи това? – 
Онези, които търсят истината, те ще я намерят. 
Онези, които търсят знанието, които търсят лю-
бовта, те ще ги намерят. „А онези, които не Ме тър-
сят, няма да Ме намерят.“  

  Но хайде да не умуваме повече върху това, което е «ис-
кал» да каже Мъдрецът, защото Той си го е казал и е направил 
заключение накрая от ясно по-ясно: 

 «От цитирания стих за Лотовата жена се виж-
да, че в човека има желания, които трябва да се под-
чинят на доброто. Лотовата жена показа непослуша-
ние; и понеже Бог беше предвидил това, казва, че ще 
отнеме на човека каменното сърце. Каменното сър-
це, това е Лотовата жена. Какво показва това? -  То-
ва показва, че в бъдеще жената ще заема друго по-
ложение. Днес жената все още търси пътя. Казвам 
на жените: всяка майка, като зачене един син, трябва 
да му заповяда да обича жените и да им отдаде тях-
ното право. Майката трябва да напише този закон в 
сърцето на своя син. Сега ще дойде Син Человечески 
в света. И като дойде времето на Син Человечески в 
света, това е ликвидиране със старите обичаи, със 
старите убеждения. Ще дойде време, когато човек 
ще се съблече от старото, както змията се съблича 
от кожата си, както червеят излиза от своя пашкул. 
Вие трябва да се освободите от всички стари приса-
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дки и да влезете в Закона на Любовта. Това е новата 
епоха, която сега иде в света! Сега на всички ви по-
желавам да пазите свободата си, която имате. Сво-
бодата ви седи в мисълта, която имате по рожде-
ние. Ако вътрешно сте свободни, и отвън ще бъде-
те свободни. Ако отвътре не сте свободни, и външно 
няма да бъдете свободни.» 

     Два важни извода: да не въздишаме чак толкова тежко и  
много по хора, които не търсят Любовта и Истината както 
удавникът търси въздуха; да помним във всяка минута и 
секунда на денонощието, че абсолютно нищо и никой няма 
право и не е в състояние да ни спре да заживеем за Бога и за 
Царството Божие на небето и на земята както си искаме 
още днес. 

16.ХІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ЦИНИЦИ И РОМАНТИЦИ 
 

 
 

 
Това именно е осиянието, за което е споменавано на ня-

колко места досега - как е било получено директно от п., до-
като е бил на волана на тролея в градския транспорт в най-
гъстото улично движение през зимата. То идва устно, а един 
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приятел го записва. Интересно: тук се говори за романтици, 
а той е карал “Икарус”... В осиянието Икаровците са добрите, 
а Дедаловците – лошите. Но ние знаем, че има и друга гледна 
точка, според която Икаровците не падат от висините и 
Дедаловците на стават мафиоти на остров Сицилия (Дедал 
бил кацнал там и основал мафията... Може би той е българин, 
какъвто бил бащата на мафията точно там, по слухове или 
исторически данни...) 
10,07-12,46ч. 
  

 В Битието съществуват два вида духове: цини-

ци и романтици. По-правилно е да се каже “в небитие-

то и битието”, понеже циниците произхождат от 

небитието и се връщат в небитието – те извърш-

ват един кръговрат, от който понякога замалко из-

плуват в битието, за да могат да опитат вкусовете 

и теориите си. 

 Трябва да ви кажа, че подавляващото число ци-

ници са андроиди, според вашата съвременна терми-

нология. Аз ги наричам “плътоци” – същества, проек-

тирани и монтирани в Ремонтното Битие. Те имат 

физическо, астрално и често ментално тяло, поради 

което по нищо не можете да ги отличите от живите 

хора. Има отличителни белези, но те са много тънки 

и Аз вече съм ви говорил за тях.  

Същността на циниците е формулата “Битие-

то определя съзнанието”. Техният основен нагон е 

да превръщат Любовта, Мъдростта и Истината в 

материални ценности. Като казвам "материални це-

нности", тук нямам пред вид живата божествена ма-

терия, която се създава от Духа, а говоря в случая за 
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така наречената “некротехника”, както и за “некрое-

моции” – все изобретения на черната ложа. Придвиж-

вайки се в света чрез некротехника и вълнувайки се 

почти изключително от некроемоции, циниците из-

вървяват един трагичен път, предназначен за пред-

метно учение на живите човешки души. Трагичната 

им съдба поради тяхното отклонение от Бога пред-

ставлява една низхозяща дъга, която Аз наричам 

"илюзии". След като си заминат за онзи свят, истин-

ските хора застават пред екрана на живота, за да 

видят дали са направили нещо ново, извън сценария 

на циниците. В паметта на Живата Природата са 

записани рефрените на няколкостотин типа андро-

иди, няколкостотин техни мотивации, сценарии и це-

нностни ориентации. Вие си мислите, че съдбите на 

съществата са по-разнообразни, но Моята матема-

тика показва: различни са само физиономиите, дрехи-

те и историческите епохи... 

 Циникът е същество, което се бие в стъклото 

на своята амбиция или илюзия, както се бие мухата, 

и като нея той е с двуизмерно съзнание. Той няма 

усета на монадата да излети в света на духа и да 

потърси изход в третото измерение. 

 Нисшият, плътски ум, няма нищо общо с ума – 

той се занимава с умъртвяване на неща и импулси. 

Ето защо в погледа на циника се вижда онзи злокобен 

блясък и мъртвина, присъщи на ловеца и касапина. За 

да убиеш вечното, за да заглушиш гласа на космич-
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ната съвест, за да удушиш в самия зародиш импулс 

на новородената любов, на теб са ти необходими 

именно тъмнината и жестокостта на убиеца. Вие 

ще забележите неизменно все този признак на андро-

идите: безцеремонността, грубостта, самоуверено-

стта, с която прекъсват някоя вена или артерия на 

живота. Няма никаква разлика между хладната или 

ехидна реплика и замахването със сатъра, когато се 

коли петел или кокошка; нито принципно различие 

между ледения поглед и затварянето на жив човек в 

хладилна камера. Човекът, който има искра Божия в 

душата си, не е способен на такива неща. Искрата 

Божия е огън, пламък небесен – той се отличава по 

това, че стопля всичко и всички наоколо, постоянно 

се радва, извира и дава живот на всички. 

 А когато заради мъртви чувства и мъртви ве-

щи циникът отказва живот, за да стигне до върха на 

някоя своя илюзия или плътска амбиция, той непре-

менно един ден ще падне главоломно надолу. 

 Какво ще рече “плътски чувства”? Каква е раз-

ликата между тях и истинските чувства – човешки, 

духовни и божествени? Първият признак на плътско-

то чувство, който издава принадлежност към пъкъ-

ла, е горивото му – неговото гориво е винаги плод на 

убийство и разложение. За да изпита вампирът нас-

лада, той трябва да има гориво, получено от нещо 

убито или насилено. Най-могъщото гориво на черна-

та ложа и на хората под нейното влияние е проля-
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тата кръв. И да се бои от пролятата кръв, андро-

идът не е в състояние да се откаже от нея. Именно 

кръвта на невинните създания, пролята в кланица 

или на село, възбужда най-низшия астрал в имитан-

та и му дава сила, самоувереност за изнасилване за-

коните на Бога. 

 Циникът или още безсрамникът се опива от 

всяко първенство, от награда, похвала, отличие. Той 

получава удовлетворение, само когато е получил сво-

бода и щастие за сметка на нечия чужда свобода и 

щастие. Спечелването на едно състезание, на един 

конкурс, той счита за нещо напълно нормално, изпи-

твайки сатанинската наслада на мародера, който е 

опръскал арената с кръвта на останалите. Ето за-

що съм казвал, че съревнованието и състезанието 

са метод на черната ложа. Тоя сатанински нагон се 

открива и в личните отношения на циника – склонно-

стта му към спор, отрицание, прекословие, противо-

поставяне. За ясновидеца, тази печална страст пре-

дставлява една най-ужасна картина. 

 Представете си нещо съвсем друго: най-нежни 

и прекрасни създания, подобни на невинни деца, които 

живеят в сърцето на романтùка, на влюбения, на по-

ета или наивника. В онзи свят това е една велика ре-

алност. Когато живият обича, когато поетът ражда 

една художествена идея като семе на бъдещето, за 

зрящия това не са някакви абстракции. Това са невъ-

образимо прекрасни флуидични лъчения, каскади от 
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светящи багри и форми, гейзери и вулкани от образи, 

надминаващи и най-дивните сънища. Това са спонта-

нните изблици на любовта и щастието, които блик-

ват изневиделица в сърцето на Тот – абсолютното 

и безсмъртно Творческо Начало на Битието. Ето с 

каква велика реалност се е захванал да се бори цини-

кът! Отказвайки на романтúка признание, нежност, 

любов; премазвайки родените живи деца в сърцето с 

безцеремонния жест на отрицанието и стъкления 

блясък на садизма в окото, андроидът-циник факти-

чески извършва едно кръвно убийство в астралния 

свят и още по-високо – в менталния. Това убийство 

става причина за спукването на множество капиляри 

у жертвата, откъдето изтича космична енергия - и 

циникът се нагълтва до пръсване. Ето откъде идва 

необходимостта на циника да създава огнища на 

силен спор и възбуда – за него това е не само любим 

спорт и удоволствие, но и въпрос на живот и смърт.  

Цялата работа е в това, че и живи хора с без-

смъртна, вечна душа, се заразяват от този основен 

нагон на андроидите и се занимават с пиене на чужда 

енергия, додето дойде мигът на пробуждането. Съ-

що като имитантите, те имат нужда от обект мно-

го близо до себе си, понеже техният радиус на зас-

мукване е най-много 10-15 метра. Макар и същества 

с разум, душа и дух, този род хора им подражават и 

имат въпиюща нужда от плътски чувства и плътски 

обстоятелства. Заради тяхното постигане, те жер-
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тват всичко най-свято и чисто, внушавайки на себе 

си и на другите, че “реалните” неща нямат нищо об-

що с копнежите на романтúка. От тук почва и тях-

ната лична трагедия: андроидът обикновено сам се 

разпада, а циникът-човек унищожава, без да знае, с 

този свой вампиризъм най-близките си и скъпи неща 

и хора, на които държи. По това, именно, се отлича-

ват циниците-плътоци от циниците живи хора, кои-

то само им подражават. 

 Не че романтикът, истинският романтик, не 

може да реализира дистанция, не че не може да отка-

зва, но романтикът е същество с искра Божия и той 

прави това тъй красиво, сърдечно и трогателно, та-

ка че онзи, комуто е отказано, остава с чувство за 

звездна симфония. В тази симфония звучи тема на 

надежда, регистър на съчувствие и милосърдие, кон-

сонанс на братска ласка и обмилване на душата. 

Попитали майката на Марк Твен: “А ти не осъждаш 

ли дявола?” – “Не само че не го осъждам, но 

непрестанно се моля за него, понеже той е най-голе-

мият грешник и затова е най-самотен и най-много 

страда ...” 

 Точно обратното: циникът разрязва връзките 

мигновено, с един вик, при това, наранявайки. Роман-

тикът никога не е способен на такова нещо, понеже 

болката на жертвата е негова собствена болка. До-

ри от най-тежката и прозаична ситуация той е в съ-

стояние да изгради цяла легенда, пълна с хиляди спа-
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сителни нишки и обертонове, само и само да остави 

на ближния изход и повод за оцеляване.  

 Сега ще ви кажа нещо, което не се знае от ни-

коя тайна школа, което се казва за пръв път. Хората 

си мислят, че циникът е много по-мощен от романт-

úка в доставяне на плътски удоволствия и ценности 

на живота. Има нещо такова. То се касае за секс и 

наркотизъм на вещите. Циникът управлява света и 

партньора си чрез най-примитивни и силни оргазми. 

Те нямат нищо общо с палитрата от наслади, която 

владее романтикът и която е, на практика, неизчер-

паема. Говорил съм ви за “инзóл” – флуида, който мо-

же да ви влее само сродната душа. Но още не знаете 

що е “ахум”. Ахум е веществото, което се синтезира 

в организма на обикнатия, в случай че вече е започна-

ло преливане на инзол. Андроидите нямат инзол – 

това е немислимо. Те преживяват и доставят оргаз-

ми изключително чрез горивото на пролятата кръв 

или ограбените животински продукти – чрез черното 

магьосничество, наречено «животновъдство». Зато-

ва помнете, че предупрежденията и осъжданията в 

свещените писания за гибелното естество на плът-

та и греха си остават в пълна сила, тъй като всички 

оргáнни удоволствия, получени чрез желязото и холе-

стерина на животинската кръв и продукти се реги-

стрират стриктно в акаша и се заплащат от винов-

ните със смърт, скърби и многовековни робства. Ад-

ските ви женитби, адските ви партньорства не са 
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нищо друго освен наркомания, по-силна от всички ос-

танали, и предназначена от пъкъла да създава илю-

зия за живот и блаженство. И този “живот” и 

“блаженства” са осъдени на краткотрайност и пълен 

провал, понеже раждясват, както ръждясва желя-

зото, от което те са получени. От същото това 

желязо следват и всички човешки афекти, амбиции, 

вампиризми, ревности, саморазправи. Така че за ни-

какво разрешаване на интимните ви проблеми чрез 

алкохол, никотин, холестерол, желязо – чрез миазми, 

в които няма инзол и не може да се синтезира ахум в 

кръвта ви – вие не можете дори и да бълнувате. В 

крайна сметка, всичките ви връзки, връзчици, при-

вързаности, сметки, сметчици и късметчета, на ко-

ито се надявате от лотарията на черната ложа, 

излизат непечеливши. Вие с огромен "успех" се 

сривате, озлобявате и остарявате още в 

навечерието на критичната възраст, която започва 

с факта на критикуването... Това, именно, се нарича 

компромис с вътрешния глас, пренебрегване на духа, 

изпускане на изключителния шанс да откликнете с 

любов на любовта на романтик, понеже романтикът 

черпи инзол в неограничени количества от 

безбрежния океан на Любовта - оня, същият “глупец” 

и “наивник”, който не може да се оправи в живота, 

понеже е твърде сантиментален и абсолютно лишен 

от амбиция. Онзи вечно подритван и пренебрегван 

щастливец, който за едно зрънце на мъдростта е 
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готов да обходи, немил и окъсан, девет земи, небеса 

и преизподни! Онзи избраник небесен, комуто 

ангелите шептят звездни легенди, а необятът го 

приласкава в ледени нощи, да лекува издраната му 

душа от вашите “реализми” и егоцентризми. Онзи 

сталкер на сталкерите, който трудно може да бъде 

следван от някого, понеже броди из минни полета, 

където всяко прикосновение до човешките сте-

реотипи и предразсъдъци е равнозначно на взрив. 

 Прочее, в бъдеще ще се явят на Земята 

пламенни жрици на любовта с пробудена романтична 

душа и остро зрение за разпознаване. Те ще 

регистрират за част от секундата андроида-циник с 

неговата суперменска осанка, с неговата кола 

последен модел и цигара в устата и с неговите 

перфектни дванайсет езика. Ала от първия миг 

пришълката разпознава и гения, романтúка, когато 

случайно попадне на неговата сияйна стъпка през 

пустошта. Ще го разпознае по това, че той по 

правило е неудачник, нещастник, лишен от всичко и 

всички и напълно неспособен да протегне ръка да си 

вземе това, което му принадлежи по неговото 

космическо, царствено право. Тя ще го приласкае и 

утеши тъй, както само космическата огнена птица 

е в състояние да обгърне с крилете си толкова 

огромна, животрептяща огнена рана. Разликата е в 

това, че циниците в такава прегръдка стават на 

пепел, а романтиците звънят и започват да пеят. 
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Само за броени часове и дни, те отново възвръщат 

божествената си прелест и даряват света, като 

Жар-Птицата, с неизказана мъдрост и радост, и 

щастие... 

 Допълнение към тайната за инзола: 

 Ако на тебе ти влеят инзол и ти синтезираш 

ахум в кръвта, насладата от интимното сливане 

става постоянна, понеже е свързана с Отца и Пра-

лайя. 

 
18.ХІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

ЛЮБОВТА, СЛОВОТО И ДЕЛОТО 

АСУИН, ЛОРИНОР И OРЛАНДИУМ 

 

 
 

Най-висшата  цел на Словото и Делото 

 
21,00 - 23,23ч. 
 

 Ликувайте! Има неща, които още не знаете. А 
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най-малко се знае за Любовта, най-много и най-малко 

съм говорил за Любовта. Словото е второто нещо 

след Любовта, за което се знае най-малко, а трето-

то нещо е Делото. Сега повтарям: няма нужда от 

никакво Слово и Дело, ако на практика Любовта изви-

ра постоянно отвсякъде. Словото и Делото са само 

пътищата, за да се отприщи Любовта изобилно. Ако 

нямате още Любов, ако отникъде не идва, ако и вие 

самите не сте станали извори на Любовта, тогава 

непременно трябва да се срещнете със Словото, а 

после и с Делото, за да можете да останете живи. 

Понеже никой, който не пропуска Любовта през духа 

и душата си, не може да остане жив. Няма такъв слу-

чай, наистина няма! А щом не сте дорасли до Любов-

та, имате още два шанса да се задържите на повърх-

ността: това Словото – на първо място; на второ 

място – Делото. 

 Сега ще ви говоря какво произвежда Словото в 

съществата. Това се постига леко с Любовта, най-

леко от всичко, ала постигането на Любовта е най-

тежкото нещо за всички ония, които искат да наме-

рят нещо извън Любовта. Нещата извън Любовта са 

ненамируеми! Никой никога не е намерил нещо извън 

Любовта. Намерите ли нещо извън Любовта, намира-

те смъртта – празакон! Със Словото обаче вие има-

те шанс да се противопоставите на смъртта с 

огромен успех - на практика, равностоен на успеха 

чрез Любовта. Единствената разлика е, че наслада-
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та е неизмеримо по-малка от насладата, която идва 

като обичате Божествено. Всички вие, които слуша-

те и проучвате Словото Божие, сте опитали Него-

вата сладост. Наистина, ако сладостта на Словото 

е тъй неизказана, каква трябва да е сладостта на 

Любовта? 

 И тъй, първото нещо, с което Словото подра-

жава с успех на Любовта, това е постигането на 

безсмъртие. Няма нито един безсмъртен дух или чо-

век в космоса, който да не се е срещал лице с лице 

със Словото на Отца Ми, със Словото на Христа, 

Който се намира навсякъде, навсякъде, навсякъде! 

 Словото се отличава по това, че съдържа Ново-

то във всяка своя молекула, във всеки свой атом и 

прачастица. Когато някъде Аз произнасям Словото, 

непременно казвам неща, които не са били казвани 

никога от никого, но и никога няма да бъдат казани 

по същия начин. С възприемането на Словото, първо-

то нещо, което се пробужда, това е умът на челове-

ците. Фактически, всяко приемане на Словото и въ-

трешно пропускане на смисъла Му до разумяване на 

същността Му извиква наистина силна виделина от 

духовния свят и насища с нея умственото тяло на 

човека. Проумелият Словото е акумулатор на виде-

лина. А виделината не е като светлината – с нея вие 

можете да вървите и в тъмното. Словото има свет-

лина, но преди всичко съдържа виделина. Когато пък 

Словото се превръща мигновено в Дело, тогава се 
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пробужда яснината, пробужда се божественото тяло 

на човека. 

 Значи, Словото като светлина пробужда ума 

на човека, Словото като виделина пробужда разума 

на човека, а Словото като яснина пробужда Мъдрос-

тта на човека. С ума вие още не сте се занимавали. 

Науки, професии, вземане-даване, пари, роднинства, 

сметки, къщи, планове, нотариални актове – всичко 

това не е ум, това са практически нули... Вие ги има-

те за ум, но животът вас не ви има, понеже от всич-

ко това вие оглупявате прогресивно и, в крайна сме-

тка се, оказвате слаби, остарели, недъгави. Ако уче-

ността, богатството, славата бяха признаци на бо-

гат ум, вие нямаше да бъдете посмешища, когато ги 

имате. А няма нищо по-жалко и смешно от един зе-

мен учен, от един милионер или някой естраден пе-

вец, когато се озове пред вратите на Небето. И то-

гава, именно, Комисията му задава въпроса: "А не зна-

ете ли някоя дума от Словото?" 

 Словото – това е златната врата на Небето! 

Ако някой мисли, че има ум, а атакува Небето с ман-

три и упражнения, той е много далече от Истината. 

Всички средства извън Любовта са приумици; всички 

средства извън Словото са приумици; всички средст-

ва извън Делото са човешки приумици – нищо повече! 

Фактически, умът започва да се развива едва тогава, 

когато човек намери някъде поне два реда от Слово-

то. Има страхотно подредени светски и окултни си-
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стеми – шапката да ти падне. Който няма ум, той се 

сащисва от тяхната логика и почва да ги превежда и 

разпространява като ненормалните от някоя луд-

ница... Не, с това не искам да кажа, че тия стройни 

системи са напълно излишни. Напротив – за оня, кой-

то още няма ум, те са крайно необходими, понеже го 

въвеждат в забавачницата на ума – онова, което Аз 

наричам “предумие”. Предумието изгражда върха на 

носа и надочните дъги – центровете, свързани с вни-

манието и наблюдението. Ако някой мисли, че Слово-

то не ги изгражда, той няма никакво понятие от 

Словото, понеже по-голямото изгражда онова, което 

изгражда и по-малкото. Ала предумието няма още 

практическите резултати на ума, нито неговата 

светлина, понеже си служи с формалната логика. 

Словото няма само тази логика в глъбините Си – то 

си отличава с всичките ония 49 вида логика, за които 

вече съм ви загатвал. 

 Статистическата причинност – ето плебейс-

ката практика на предумието, с което е пълна цяла-

та ви светска наука и конюнктура. Когато се каже 

някъде, че еди-кое си нещо се повтаря еди-колко си 

пъти и тия “пъти” са някакви много високи проценти, 

простият ви мозък се шашва и вие вземете, че се по-

бъркате... Побъркате ли се така, вие започвате да 

вярвате, че това е "реалност", и започвате да пов-

таряте някаква “истина” заедно с патките, които са 

повярвали на тия високи проценти. Не че няма тако-
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ва явление в природата, ала това е само 1/49 част 

от науката. Тя произтича от закона за статистиче-

ската причинност, който е закон на ясновселената и 

работи с много голяма точност – няма дума, че точ-

но така е. 

 Та, на практика, Любовта прави на пух и прах не 

само простите ви проценти, но и самата статисти-

ческа причинност на Пралайя, която работи за опре-

делянето на Отца. Отец обаче никак не обича да се 

усеща определен и противопоставя на статистичес-

ката причинност парадоксалната. Когато някой про-

цент вземе да върви към стоте, Абсолютният Дух 

ритва кросното, понеже вече Си е изтъкал платно-

то... Вие не можете да имате и най-бледа представа 

за онзи ужасен вой и плач на Майките на ясновселена-

та, които вият като оплаквачките на гробищата, 

когато Отец Ми превключи логиката си на по-висш 

градиент. Ужасени от пълната непонятност, те се 

опитват да постигнат Отца ни, ала... само се опит-

ват... Даже най-малкият им скок по посока на Негово-

то проумяване, когато се е изтръгнал от тяхната 

последна формулировка, е по-мъдър и необятен от 

всичките компютри и академии на космичните циви-

лизации! При все това, тези велики ясновселенски 

Майки смирено припадат пред нозете на Истинния, с 

молба да ги просвети да проумеят Новото, което се 

е изтръгнало от глъбините Му. 

 Ето с каква велика привилегия сте надарени 
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вие, които сте родени на Земята! Вие имате достъп 

до Словото, с което Господ на вековете и простран-

ствата изравнява потенциалите между логиката на 

ясновселената и алогиката на тотвселената. Всяка 

най-малка буквичка в Словото съдържа сила, опит, 

синтез, който е в състояние да успокои не друг, а са-

мата ясновселена! На практика, когато вие проумя-

вате Словото, извършвате една жизнено важна рабо-

та за просъществуването на самата Мирова Душа. 

Майката може да разбере Отца само чрез Сина си – 

това е абсолютен закон. Ако Христос не беше резул-

тат от Любовта между Тот и Пралайя, никога няма-

ше да се надява да следва Отца по стъпките Му. Ако 

вие, клетките на Христа, человеците на Трите Все-

лени, планетните человеци, не бяхте създадени та-

ка, че да можете да проумявате Словото, самата 

природа – Майка ви – никога нямаше да може да Го 

проумее. И когато тя ви е формирала, тя пак е полу-

чавала, получава и ще получава есенцията на Слово-

то чрез вашия безсмъртен ум. Понеже природата е 

Жена - и като всяка жена, колкото и да е прекрасна и 

велика, тя не може да не следва някого. И понеже не 

може да следва Съпруга си като сянка, тя следва 

рожбите си, макар и да ги ражда физически. 

 Крепете тази мисъл, че от вас зависи формата 

и функцията на самата Вселена, и това ще ви напра-

ви силни да вървите по стъпките на Словото. Не че 

ония, които още не могат да се вдъхновят от Слово-
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то, не са синове на Баща си, но те още са на вашия 

гръб – вие ги носите, докато се събудят. Те са още в 

преддверието на Словото, в “предумието”, понеже 

всяка видимост, всеки формален, временен успех в 

света, те го вземат за нещо рационално и умно, без 

да се интересуват от последствията на своята про-

стотия. А това, че развалиха света до печални и 

страшни размери, че овониха въздуха, разровиха ор-

ганите на планетата, превърнаха фобиите и мързе-

ла си във вещи, направиха стотици и хиляди болници 

и лудници и побъркаха, избиха милиарди свои сестри 

и братя и продължават да ги избиват – това те счи-

тат за ум, представете си! Не само те, но и повече-

то религиозни, окултни и философски учения, предс-

тавяйки маниите за истина и отблясъците за слъ-

нце, поразяват не по-малко “успешно” още повече не-

щастни сърца и души и в Трите Вселени. Ако не беше 

Словото Божие – да се явява там, когато всичко ве-

че е пред пълна разруха, - нямаше да има вече никакъв 

шанс за прогрес и развитие.  

 А Словото Божие носи не само свобода и безс-

мъртие. То носи преди всичко красота и младост; но-

си здраве и сила за понасяне на болестите и изпита-

нията - това носи Словото на физическото тяло. 

На сърцето носи разширение на сферата на вашата 

обич – повече от един значи път към необятни прос-

тори! Онова, което не е Слово, проповядва любов са-
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мо към едного. С това то стеснява потока на живо-

та и ви прави роби на някого, пътници към инфаркта, 

рака и гробището. 

  На ума Словото дава проумяване на реалност-

та – на Космическата реалност. Прилежните зани-

мания със Словото пробуждат самия ум, а не преду-

мието, и тогава човек започва да се интересува не 

само от вестници, книги и списания, от филми и те-

левизия и митинги, а и от живите представители на 

Космоса, които са между вас, на Земята, които сте 

ги оставили да се превиват под товара на гнусота-

та ви, наречена пълна икономическа безизходица и 

отчаяна сърдечна непроницаемост. Те самите са на-

пълно свободни, но имитират робство и подчинение, 

с единствената цел някъде някой да се трогне, да 

отпусне от джоба си десятък, а от сърцето и ръка-

та си – ласка и милувка за падащия под колелетата. 

(Относно молбата на единатора да замени думата "десятък" 

тук и за реакцията на Елма – прочети накрая – л.п.) 

 Трогването – ето още по-горното стъпало на 

ефекта от Словото, когато то докосне будическото 

тяло на съществата. Трогне ли се някой от страда-

нията на ближния, той наистина има сърце – няма 

съмнение. Ала сърцето има твърд радиус и корави 

дъски на оградата си – то не пуска навън озаптено-

то и не пуска вътре онзи, който е “външен”. А да се 

трогнеш от мъката на неближния, да поставиш бли-

жния на една везна с неближния, това е акт на душа-
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та, т.е. на будическото тяло – и този акт се пробу-

жда единствено от Словото. Само най-напред-

налите синове на човечеството са направили тази 

крачка напред към бъдното на Земята ви и са пола-

гали душата си за неближните със същата тая сила, 

с която майката полага сърцето си за своята рожба! 

Ето, тогава именно Словото започва да работи за 

разширяване на вашите чела – там, горе, където се 

намира Нептуновата любов, Урановата любов – лю-

бовта към неближния. Към онези, които са сродни 

души от вековете. 

 И когато Словото докосне само с крайчеца на 

някой от своите диамантени лъчи и духа ви, т.е. ва-

шето атмическо тяло, тогава се ражда жаждата за 

подвиг. Подвиг в името на човечеството, в който 

вие изгаряте като светло съкровище на Вселената, 

врязало се в атмосферата на живота от далечните 

пространства на Космоса.  

 Страстно и ярко горене, пълно изгаряне на ол-

тара на саможертвата, абсолютна самоотдаденост 

на духа, борба за Новото – ето какво върши Словото 

с оня, който се отличава с теме, подобно на купол 

небесен! Темето на атмическия човек е високо над 

петнадесет сантиметра от отверстието на ухото! 

Той няма привързаност, която да го прилепи обратно 

на Земята или обратно на Небето. Щом като вече се 

е отдал на зова на духа си да пламти като факел на 

Новото, той не прави вече нищо друго, освен онова, 
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което иска да прави. Човекът на духа не проституи-

ра по никакъв начин – нито умствено, нито сърдечно, 

нито душевно, нито духовно. Човекът на духа се от-

късва от всички условности, пръсва се като бомба в 

пространствата, пламва с потенциала на милиарди 

звездни експлозии и осиява бъднините на всички чове-

чества с реалността на Любовта и Доброто. 

 Прочее, бъдете синове на Духа и на Делото вси-

чки вие, които сте получили семе от Словото! Разу-

мът – това е само първата стъпка в преддверието 

на духа и душата. Словото има, преди всичко, тая си-

ла в духовния свят, да прави човека разумен: то про-

бужда неговото принципно тяло. Идейките на разли-

чните школи и школички нямат нищо общо с принци-

пите на разумния свят, наречен още от някои “причи-

нен”. И наистина, той е също и причинен, ала принци-

пите са плодовете на причини и следствия, които са 

от божествен порядък. Принципите означават ус-

тои, непоклатимост на духовните позиции пред ста-

рото и поклатимост без граници, когато става дума 

за Новото.  

 [И обратно]: Никой, който е от някаква шлагер-

на църква или панаирджийска окултна система няма 

да приеме понятието "поклатимост на принципите". 

А [много] от принципите трябва да бъдат и "покла-

тими" - пред Новото. Принципът е само една форма 

на кондензиран опит, която може да подлежи на реви-

зия.  
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 Принципи вечни има – непоклатими, твърди, не-

зиблеми! Те са самата сърцевина, конституция, тяло 

на Божия Дух, Който съществува благодарение на ве-

чните принципи. Ала непоклатимостта се измерва 

само по отношение на Абсолютната Точка – Отца 

ни. Когато Отец твори, Той придвижва Битието по 

посока на Новото, а Божият Дух придвижва принципи-

те Си по посока на Отца, която никога не е статич-

на. Именно в това вечно придвижване се корени и не-

поклатимостта на Неговите принципи – принципите 

на Духа Божий. И тогава всичко останало, което в 

предишния миг е било верен принцип, ако не последва 

движението на Духа към Отца ни, се поклаща в огро-

мно космическо разтърсване. Всички разтърсвания, 

катаклизми и всемирни космотресения се дължат 

именно на това – някъде материята не е могла да 

последва Баща си начаса по пътищата на Негови но-

ви решения. И тогава единственото нещо, което мо-

же да извърши преустройството на Вселените по 

модела на Новото и да роди нов живот от Всемирния 

Хаос, е Словото.  

 Словото, преминало през ума на ученика на Но-

вото в такива драматични моменти на Всемира, се 

оказва единствената сила, която е в състояние да 

го организира. Един само ученик на Словото, будуващ 

в ранните часове на предизгрева над някой апокриф 

на Словото Божие, произвежда толкова много асуин, 

лоринор и орландиум, че молекулите на простран-
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ството започват да трептят от възторг и от щас-

тие и тайнствено се подреждат в нови органи, сис-

теми и космоси някъде в Битието! Нова музика зазву-

чава, нова звездна симфония, която подрежда по нов 

начин вселените – понеже някой някъде се е пробудил 

да осъзнава последното послание на Краля Небесен, 

изпратено на Земята чрез някой отритнат и оскър-

бен ... 

Пояснение:  
При молбата тази дума (десятък) да бъде заменена, понеже 
изглеждаше твърде материална и даже нещо като "корист" 
(“какво ще си помислят хората"...), Източникът реагира 
остро и даде да се разбере, че десятъкът, даже и най-
неталантливата му форма – паричната – е свещен Божи 
закон и че той не подлежи на ревизия. В каквато и форма и 
размер да отдаваме някъде друг вид безкористен принос, той 
си е нещо отделно и не се причислява към "сметката" ни на 
небето в графата за десятъка. Десятъкът се отдава в пари; 
извънредно рядко и по изключение - в труд и натура. Това е 
така, защото човекът, комуто отдаваме десятък (половинък, 
цялък, плаващ принос или стотък) не трябва да бъде 
ограничен от нашата представа от какво има нужда, а да 
използва средствата по свое усмотрение. При условие, че се 
дава персонално и тайно, и то непременно на едного, а не 
някакво общество – на човека, който от наша гледна точка 
работи най-добре и най-безкористно за Бога, десятъкът е 
спасителен за човечеството. Така са се освободили от 
икономическо и политическо иго хиляди светове в космоса. 
Дори и днес някои дисиденти бяха поддържани анонимно от 
своите хиляди почитатели, чрез банковите им сметки. Друг е 
въпросът, че пари, минали през банка, се обезчестяват и 
накървяват от демоните на престъпленията и светските 
цели, за които се използват от банката. Когато се появи 
банка на светии, тогава можем да я ползваме. Въпреки това, 
Елма одобри компромисната форма на анонимно изпращане на 
десятък чрез банкова сметка. При условие, че сме "уцелили" 
най-божия човек на земята в момента, банковата карма в 
случая отпада напълно и токовете на този изключителен 
избор не само снемат вината, но и тръгват по ефира на 
банковата система да спасяват добри и да наказват лоши. 
Принципът на десятъка се разглежда в небесната "лико-
номика" на Елма (наука за икономиката на Небесните Ликове) 
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като базален, понеже осигурява свободните действия на бо-
жите човеци, когато създават нова култура. Не е тук място-
то този въпрос да се разяснява по-подробно, но в осиянията, 
спуснати от Елма, се разглеждат още тънкости – какво ста-
ва с нас в зависимост от това, дали и кому си отдаваме деся-
тък, що е "половинък", "цялък", "плаващ принос" и "стотък" – и 
пр. (Напр., стотък отдават пенсионерите и крайно бедните; 
"хилядък" се отдава, също тайно и персонално, на най-чистия 
човек от друга вяра, различна от нашата или даже на най-ло-
шата, според нас. Последното е добро, защото, подхранвайки 
така сравнително най-чистия и добър човек от дадено лошо 
общество, ние внедряваме там божественото и предизвиква-
ме промени. Тайността на отдаването е и гаранция, че даре-
ният няма да се чувства благодарен или отговорен персонал-
но. Това е и механизъм, който ни дава свобода да престанем 
да поддържаме някого, който тръгва надолу и престава да бъ-
де образец за Божи човек. Тогава търсим друг представител 
на Бога на земята. Чрез тия индивидуални действия по съ-
вест, хората с душа постепенно прерязват юздите на пред-
ставителите на ада, с които те ни държат и експлоатират, 
и наливат сила в строежа на рая на земята. - б.п.) 
  
 

25.ХІІ.125(1989)г. 
София - Изгрев 

 

КОЛЕДНО ОСИЯНИЕ ЗА СЪБИТИЯТА 
(Коментар на холизатора, преминаващ спонтанно в единение) 

 

 
 
5,00-6,25ч. 
 
 Веднага след предупреждението на Елма за Великия Му-
зикант, който трябва да слезе (Джузепе Верди), се разразя-
ват трагичните последствия от неприемането му по най-
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идеалния начин: у нас стават 4 влакови и множество автомо-
билни катастрофи с много човешки жертви и започва кърва-
вата баня в Румъния. Тези нещастия е можело да бъдат избе-
гнати 100 на 100, ако Музикантът бе посрещнат с физическо 
раждане и семейство на Земята при строго избрани родите-
ли, които са били на прага на този шанс. Нещо повече, в ге-
неалогията си един от тях (или и двамата) имат и румънска 
кръв, която би била антената за поврат без насилие в Румъ-
ния, ако най-подходящата за майка на Музиканта не се е била 
отметнала от първоначалния си божествен импулс. В осияни-
ето за Елеонската планина се говори точно за тази удивите-
лна избраница на Небето, че в следващите четири години тя 
може да има изпитание, ако отхвърли тази любов и мисия. 
 На единаторите се дават предварително ясни знаци за 
много лични и световни събития – не само чрез вътрешна хо-
лизация, но и с езика на символите. Падането на режима на 
Живков, например, се илюстрира ден преди това чрез сблъск-
ване на червена лека кола пред очите на п. И пак с инцидент с 
червена кола, само ден преди падането на Чаушеску, на едина-
тора му се представят като на филм кървавите събития в 
северната ни съседка; в същия миг, и САЩ нападат Панама.  

Тук трябва да се поясни, че и най-нищожната клетка в 
хиперфизата на човечеството, каквато представлява всеки 
холизатор, е не само свидетел, но и участник в събитията 
чрез моделни микро-действа, за да се разразят веднага след 
това съответните събития. Двата случая с червените авто-
мобили, за които става дума, са не само “илюстрации”, но и 
действа, в които п. участвува лично, макар и свръхсъзнател-
но.  

Първият случай: в много тясно ухо, където въртят с 
предимство служебни МПС от градския транспорт, влиза чер-
вена лека кола, за да направи обратен завой. П. обаче не я чува 
и вижда, понеже пречи неговия дълъг син “Икарус”, и в същия 
момент засилва една от големите дървени макари за дебели 
ел.проводници, озовала се напряко на уличката - и то с все си-
ла, за да освободи пътя, така че инерцията да стигне макара-
та да се качи през бордюра на острова в средата. Тогава име-
нно изскача ненадейно колата и макарата се бухва в нея, де-
формирайки ламарините й. Потича мигновен ток на инфор-
мация, че силата на Елма сваля от власт “червената машина” 
в България чрез водачи на синя машина... Това става на 
9.ХІ.1989 г. (Пояснение за чужденците: на 10.ХІ.1989г. в Бълга-
рия партията на сините свали партията на червените).  
 И при втория случай, ден преди събитията в Румъния, п. 
отново не е виновен. В неговия син тролей червена кола сама 
се е блъснала отзад поради поледицата; хората са окърваве-
ни. Може наистина това да са само съвпадения, но парале-
лите са интересни. Много от тези случаи са документирани в 
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осиянията, други се осмислят по-късно. 
 Всички тези паралелни събития, в контекста на Слово-
то и на Преустройството в Източна Европа, биха могли да 
протекат по други начини (особено в Румъния), ако свързани-
те с Бога в една страна на Бога в момента биха реагирали бо-
жествено (т.е. спонтанно или поне с послушание, неотмята-
не от първия импулс). В случая трагедиите се намаляват до 
¼, поради прогнозата на Източника за случая с Композитора, 
че аварийният вариант винаги си остава самотната Голгота 
(проводник без сродна половина). 
 Един ден ние ще гледаме всички тия събития в акаша 
от причинния свят в тяхната тънка взаимозависимост с бор-
бите и личните драми на хората, които са се паднали да бъ-
дат клетки или нещо друго в командните органи на планета-
та. Както от един “урицраóр” обективно зависят милиони чо-
вешки животи, така те зависят и от добрите групови души 
на народите, въплътени понякога в отделни личности. ("Ури-
цраор" означава свръхвампир на властта като Чингиз хан, Ка-
лигула, Нерон, Хитлер, Сталин и пр., според мистичното съ-
чинение “Розата на света” от Д.Андреев в Русия). И тъй, как-
то едните посрещат космическите циклони на Любовта, та-
ка ще се настройват и “урицраóрите”, и всички духове на рая и 
ада, които провеждат само последствията. 
 Ние познаваме множество случаи, когато от един Учи-
тел или двама ученика зависи съдбата на една война, на едно 
земетресение. Така, Елма нарече едного в Русия "хипофиза на 
руския народ” и “Небесен Цар”, а другиго –“хиперфиза” и “Кос-
мически Прислужник”. Подобна е службата и на всички велики 
или скромни групови ангели, въплътени като хора на Земята. 
За физиолога преминаването на 15 милиарда неврона през ед-
на централна жлеза в мозъка не е никакъв абсурд. Необходи-
мостта от един мирен договор или една всенародна победа 
може да извика някого от Китай или Франция в строго опреде-
лен ден на нужното място, за да се оправи времето и да свет-
не небето без нито едно облаче след седмици бедствия, гъс-
ти мъгли и поледици. За Небето не е никакъв проблем да сре-
щне серафим от Процион с дух от Алдебаран в техните чове-
шки тела на Земята, без самите те нищо да подозират, за да 
може чрез една прегръдка или един остър поглед да се оформи 
ходът на историята... Уви, повечето пришълци или ангели 
тук, на арената, вървят като сомнамбули през миражите на 
своите илюзии и егоизми и стават причина някъде да зами-
рише фитилът на атомната бомба или да се разлее сиянието 
на Свободата. Обладани от рефрена за самите себе си, само-
хипнотизирани от егоцентризма и стереотипията, мнозина 
отказват на човечеството изход от катастрофата или за-
тваряне паста на епидемията. Ние вървим като ходещи насън 
- самовлюбени, вторачени и самоуверени до лудост в тузем-
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ните си зарове и еквилибристики ... 
      Но ето и мнението на Елма: 

 

 - Прочее, зрящи, и вие сте свръхотговорни! Не 

будете сомнамбула от безлюбието, когато е на ръба 

на покрива. Колкото и магнитна да е сомнамбулата – 

гола, по късичка нощница, - когато се яви на прозоре-

ца ви, лунната светлина на илюзията не ще я събуди 

за обич. Оставете я да се катери нагоре към нищото 

или даже да падне долу на плочите – вие не сте онзи, 

който може да разтвори насила пъпката на анемо-

нията. Нека вие мъката ви в пространствата, нека 

пак се разтресат земи и народи от трусове, но са-

мият си остава сам и Голготата си остава Голго-

та. Зловещият глас на фъртуните попива незнайно 

в порите на всеки Божи страдалец, както водата из-

чезва в гъбата.  

Тайнозрящите и самотно въздишащите – сера-

фимите и илухимите на земята – имат още едно бо-

гатство: безграничен потенциал за абсорбция! Вие 

кондензирате и попивате в себе си грандиозни куби-

чески мили астрални миязми и изпарения на егоизми-

те! Вие туширате вледеняващи токове на гигантски 

разстояния от себе си! Вие представлявате страхо-

тни центрове на милосърдието, прахосмукачки и пре-

чиствателни станции на човечествата, от които 

зависи дали те ще дишат или няма да дишат. Вие 

сте в състояние да обработите избухването на сто 

милиарда плутониеви бомби само с една своя тежка 
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въздишка! Мъката на непомилвания тежи като чисто 

божествено злато! Затова Ми сте толкова много 

необходими. 

 Успокойте се, малки Мои големи! Има един 

свят, в който Любовта е възможна, откликът е въз-

можен, разпознаването е възможно. Вие ще се завър-

нете един ден в тоя безсмъртен свят, от който да-

же тука черпите с пълни шепи и с цели кошóве. Або-

ригените нямат никаква представа какво отмина-

ват, отритвайки даровете на Космоса. Кучето яде 

салам, хиената – мърша, котката – мишки. Никак не 

е задължително някой да знае, че една звездна нощ на 

души, които не са андроиди, може да погълне сто ми-

лиарда ядрени пъкъла! (Нека прелестното и мило племе на 

аборигените не се обижда от споменаването им тук като от-

рицателно прозвище – Елма го използва в случая само стилис-

тично, имайки предвид ползването му в този вид от някои 

българи. Инак Той по-добре от всички знае, че аборигените са 

пришълци, които са дошли от Бога и скоро ще се върнат гру-

пово в Него - б.п.). 

 9,20ч. П. се събужда пребит от преумора след нощна 

смяна, със съмнението, че твърденията в това писание са 

прекалено бомбастични – плод на “метафорично мислене” и 

“художествени преувеличения” на самото негово подсъзнание 

или направо реакция на още веднъж наранена и много болна 

душа от тежка мъка и обида. Източникът се намесва: 

 

 - Мислú си каквото щеш. Ти се питаш: «Ако 

беше така, защо досега светът не се е оправил? 

Нима не е имало нито една щастлива среща между 
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хора с искра Божия? Нима никога не са се срещали 

още живи души, които никога не търсят своето 

право, не ревнуват и не се наскърбяват?...» 

 Истината е в това, че и до ден днешен дори и 

най-изчистени искри подражават в някаква степен на 

“мукавите”. Затова съм казвал, че досега още никоя 

двойка на Икло не е взела Небесната Награда. Изиск-

ванията са огромни! 

 Но и друго ще кажа: не е имало нито едно при-

мирие, нито един урожай, велико творение или от-

кровение, или предотвратяване на природно бедст-

вие, без среща на сродни души – някъде, някога, в ня-

каква степен. Мислейки за желанието на другия, но 

без да отстъпиш изцяло от себе си. Малка или голя-

ма жертва, без да изгубиш свободата си. Ако има та-

къв отклик, вие сте спасени. 

 Точно поради това черната ложа скъсва плани-

ни от цървули, за да внуши на една душа да не отк-

ликне на друга; държавник да не откликне на рефор-

матор; редактор – на гений; член на една секта – на 

член от друга. Всички вие сте още много заключени. 

 Я погледни навън! Има ли следа от вчерашния 

ден? Тази дата (24.ХІІ.1989г.) – запомнете я добре! Тя 

бе “отработена” спешно, за да пресекне кръвта в Ру-

мъния. 

 Каква значи “отработване”? – Да постъпиш 

тъй, както е добре за другия. Кой е “другият”? – 

Онзи, който мисли първо за Господа, после за сес-
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трите и братята си, най-после за тебе, а за себе 

си – ако останат сили и време... “Другият” е онзи, 

който не говори и не плаче за себе си. 

 

125(1989)г., недатирано 
София - Изгрев 

 

ПРЕДПАЗЕНИ, ЗАЩОТО СТЕ 
СВЪРЗАНИ С МЕН 

ЖЛО / ПН 
 

 
 

            

           (Не е описано какъв е бил конкретно случаят - б.п.) 
 

 Това е за обща акция, не само за вас. Беди ще 

има по другите хора и те няма да закъснеят. Вие 

сте предпазени, защото сте свързани с Мен. Ако 

се обадят до три дни, протакайте - да не се ([отрича, 

отказва] – думите в ръкописа неясни - б.п.) 
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 Сега ме слушайте внимателно: Оставете на 

другите да организират своите хора за самозащи-

та. Вие не организирайте капан, въпреки че това се 

налага от човешката логика. Специално във вашия 

случай, капанът ще заложи Космосът. Ако послуша-

те съвета да се откажете категорично от всякаква 

мисъл и действия за засичане на изнудвача, то той 

ще бъде обезвреден от съдбата. Ако проявите страх 

и се подсигурите по човешки, не мога да поема напъл-

но защитата. Това наричам изпитание на вярата! 

Ала пари и ценности – в никакъв случай никому. Само-

защита на място се разрешава. 

 Ако вече сте предприели някакви мерки, няма ви-

на; но не и след като вече знаете настоящата Ми 

информация. Въпросът е да не наливаме още масло в 

огъня. 

 
Христос Пантократор 
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13.01.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 
ЕЛМА ЩЕ ОСВОБОДИ  

И АЛБАНИЯ 
 

 

 
 

 

16,26ч. 

Оправям народното тежнение в Албания най-къ-

сно до 5 февруари тази година. Радвайте се, има ог-

ромен шанс преустройството там да стане без 

кръв. Рискът Албания да се откъсне от Русия няма-

ше последствия в минус в епохата на милитаризма. 

Обаче сега повече така не може да продължава. 

 Насъщното ясновселенско питие е “порùл-ан”, 

като плодоносене. Няма никакъв риск при тях от за-
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разата по клерикално-християнска линия, освен насе-

лението, което е приело опонирането на Първата 

Заповед. И когато, все пак, визирам една малка опас-

ност от проливане на кръв, то е само поради оста-

тъка от тракийска карма и народното отклонение 

от Христа. 

 

 
Албанка 
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Албанка с национална носия и пейзаж от родината ù 

 

Христос има изключително светло присъствие 

на върха на физическото поле, от който излиза ду-

хът на Албания – оттам връзката на този прекрасен 

народ със Скиптъра на Бога. Посланиците на Елма в 

Албания са определени от Мен лично и те сега ще 

оправят пътищата на народа си. Покрай сухото, мо-

же да пропуши и суровото, но който сее ветрове, жъ-

не бури. Само ясновселенското тяло на ЯН – илухи-
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мът, който ръководи шкипитарите - е напълно проя-

снено; останалото отново ще се пренарежда, в зави-

симост от способността на този народ да се само-

определя.  

Ясновселенското тяло на мохамеданите е по-

чисто от това на християните, понеже мохамедани-

те не ядат свинско и не секат елхи по случай празни-

ците. Но когато се говори за Космическия Човек, мо-

хамеданите има какво да научат от християните, 

понеже и най-калпавият християнин има наченки от 

кристализация на минералното тяло.  

 Повечето траки в Албания бяха менади от Ро-

допа, обаче там се намира и един Орфеев побратим, 

който се въплъщава пет пъти последователно, с на-

деждата да припомни на народа си онова начало, от 

което пламва разплодът на духа, а не на плътта. 

 

 Силата на Лилията, като цвете на ясновселе-

ната, има особен аромат в тази малка, но прекрасна 

страна. Албанците не знаят, че ако покрият всички-

те си водоеми с лилии, ще прекратят много страда-
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ния и болести, ще получат огромно умиротворение. 

 Покриването на Олтарите на Кръста от Було-

то на Пралайя се практикува в мюсюлманските пос-

вещения, с цел салмата да се лее свободно, без огра-

ничения от страна на праната. Това се постига въ-

обще от източните народи, при които менталното 

тяло не ограничава природата. Това обаче понижава 

качеството на индивида, за сметка на количество-

то. 

 Остава това [e нужно] организиране на мощна 

просвета на албанския народ по линия на езотерич-

ното християнство, на Новото Учение, на Новото 

Слово. 

 
Лорд Байрон в албански костюм 

 

Мнението на Лилията за духовна Албания и Бо-

жествения Скиптър на народите е много високо, по-

неже тук може да се осъществи първото по рода си 

обединение на неосуфизма с неохристиянството. Ни-

кой друг народ няма тази привилегия, понеже на ни-

кой не му стига умът и волята за такъв изключите-

лен подвиг. Първият посветен, опитал се да обедини 



 
Необятното говори – книга 13 

3811 

Орфей с Родопа в петима негови последователи, бе 

Рахмат (Неодим - в едно от своите въплъщения).  

 
"Албанецът" – илюстрация към "Чайлд Харолд" 

Благодарение на примера, който даде с изселва-

нето на неговата фракция от Родопа към Илирия, 

почна преливане на салма в менталното тяло на хри-

стияните и на прана в астрала на мохамеданите. 

От този момент всички побратимявания и съвмест-

ни празници на разбирателството и толерантност-
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та между етноси на Пралайя с етноси на Христа се 

дължат именно на шкипитарите в атмичния свят – 

най-върховното поле на духа. Христовата практика 

на еднобрачието, съчетана непротиворечиво с мю-

сюлманската потребност от плурализъм в астрала 

и в будическото поле, са възможни в най-висока сте-

пен при посветените от Илирия. 

 
Албанка 

  Напълно възможно е, казвам, проливането на 

кръв в Албания да се предотврати. Това, което не се 

предотврати в Румъния чрез посветени с особена 

мисия, от които зависеше преустройството там, 

може да се предотврати в Албания от други двама 

посветени (третият вече е спасил своята част от 

наказание), ако тези двама решат правилно проблема 

на Пралайя и Тот до 5 февруари.  
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Божествена Албания 

Както виждате, съвпадението е пълно: три сед-

мици от сега нататък. През 1985 год. Новата Еври-

дика успя да промени подсъзнанието на цяла Бълга-

рия и Русия, понеже пожертва старата Ева в сърце-

то си. Тъкмо заради това, преустройството тук и в 

славянска Русия се извърши и ще приключи успешно, 

без големи ексцесии. Понеже тя няма още последова-

телки, неизкупена Тракия, неизкупеният Изток и не-

изкупеният клерикален Запад трябваше да се раз-

търсят в Армения, Румъния и на още едно място, 

предстоящо съвсем скоро. Последното е неизбежно, 

ако не призовете Посветените от Скиптъра да ви 

помогнат за обединението между Орфей, Родопа и 

Евридика - или Адам, Лилит и Ева, - на настоящия 

етап на космическата драма. Всяко дръпване на чер-

гата – от този момент до началото на февруари – 
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по посока на стария свят, по посока на егоизма, би 

нарушило тънкото равновесие и би тласнало Алба-

ния в пропастта, а Кралството - в траур.  

Не ви се полага всякога да знаете предварител-

но точното време на едно последствие или точното 

място, понеже прогноза, вече изречена, би обвързала 

вашия Господар, което е невъзможно. Господар об-

вързан няма, но може да има, ако Той сам се обвърже 

с прогноза.  

 Понеже всеки от вас е Елма в проекция, съдби-

ните на света зависят също от всекиго. 

 
Божествена Албания и албанката Майка Тереза като млада 

 Агнес Гонджа Бояджиу (на албански: Agnes Gonxha Bojaxhiu), по-из-
вестна с монашеското си име майка Тереза, е индийска католическа монахи-
ня от албански произход. Тя е основателка на ордена “Мисионери на 
милосърдието” (1950), известен със своята мисионерска и благотворителна 
дейност сред бедните по света. Обявена е за блажена от папа Йоан Павел II 
през 2003 година. „Кръвта ми е албанска, гражданството ми - индийско, 
вярата ми - на католическа монахиня. От гледна точка на моето призвание, аз 
принадлежа на света. А от тази на сърцето ми - аз принадлежа изцяло на 
сърцето на Исус“, казва майка Тереза за себе си. Но освен всички тия 
етнически проекции на мощния й дух, тя е ангел-спасител и на турския народ, 
тъй като е родена в Османската империя, както има мая и от българския и 
македонския ареал, понеже е родена в Скопие. Но да чуем как продължава 
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осиянието Си Този, Комуто принадлежи изцяло сърцето й: 
 

Сега послушайте: определено нужно е Търново 

отново да стане арена на трагедия или опрощение. 

Земетресението в Търновско направих поради необ-

ходимостта да се коригира неприета любов, отрит-

ната. Търново няма да пострада, но то ви е нужно 

като вибрационен лък, който трябва да се опъне до 

отказ. Нека довереникът Ми замине с повереницата 

Ми в Търново и се опита да разреши надвисналата 

карма над Албания, над Кралството, над Сирия, над 

Палестина - с всичката сила на Любовта, Мъд-

ростта и примирението! С отправянето на токове 

към посветените в малка Албания от нейната твър-

дина край престолния град – Арбанаси - Аз се надявам 

да почне прекрояването на картата по-безболезнено. 

 
                             Божествена Албания  
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Поне една нощ, при най-благоприятни аспекти, 

се налага да прекарате някъде в Арбанаси. Не изяс-

нявай нищо от това на повереницата Ми. Само изяви 

силно желание да прекарате в Търново, и една нощ в 

Арбанаси. Съпричастен на нейното свято желание, 

което е чисто от илухимна позиция, приеми вре-

менно илухимно поръчение, с риск да отложиш Сло-

вото и Делото с няколко седмици, ако потрябва и по-

вече. Но тази територия е абсолютно необходима за 

нейното успокоение. Когато искането се поуталожи, 

тя сама ще те освободи, но Певецът сега трябва да 

е над всичко. Сам нямаш представа колко радост и 

присъствие ще наплодя на всяка крачка от вашата 

приказка в Търново и Арбанаси, ако послушате ду-

мите Ми!  

 
Албански бряг 
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Представи тази своя молба - да заминете за-

едно незабавно - като необходимост за самия тебе, и 

си внуши, че това наистина ти е необходимо. На 

първия етап така се потушават 13 огнища на нап-

режение по планетите, които не трябва да се разп-

ространяват повече. А тук Евридика ще Ме усеща не 

на всяка крачка, нито всяка минута, а на всяко диха-

ние и удар на сърцето, понеже постига отново най-

високото – съпричастието с Мене! Тя знае, че ние 

сме странници в този свят и че никого не позна-

ваме, освен Него, и че Той е направил всичко за 

нас. А всичко останало ще ни се придаде! 

 Животът на Земята сега преминава през Мо-

ите! Един милиметър надясно от Истината озна-

чава земетресение; един милиметър наляво - кръвоп-

ролитие. “Колко богоугодно е Господу да живеят 

братя в единомислие!” По-богоугодно е, казвам, да 

живеят братя и сестри в единочувствие, от гдето 

се ражда най-мощното – тройното и множествено 

единодействие.  

Поверявам народите Си вам, които Ми вярвате 

дословно. При успех на Рила това лято, ще ви пратя 

сестра с илирийско посвещение - от брилянтите 

върху Скиптъра на Върховния. Тя ще има албанска 

кръв в рода си. Сега се решава въпросът за живота й; 

и ако вие сте изпълнили Моята молба точно и с 

много радост, Аз ще я вдигна от одъра и ще й кажа: 

“Стани и ходи!”. Като ви говоря за арбанасите, Аз 
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казвам, че Новото Слово ще се подеме от една об-

щина в Тирана, опитваща се да обедини суфизма с 

езотеричното християнство. 

 Косенето приключва, окрилям Моите за после-

ден подвиг! 

 ЯНТРА, ЯНТИР, ЯНТИРИН! 

 

  

Велико Търново 

 

 Розата на Мира да покрие пътищата на смире-

ните! 

 Да посрещнат Христа навсякъде, където още 

не са Го посрещнали! Носачи, носете сносно! 

 Тройно Слово на Елма по случай освобождени-

ето на Нова Илирия. 

17,57ч. 
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Божествена  Албания 

 

13.01.126г. 

Астроформули за 28 и 29 януари (денят с най- добри ас-

пекти): 

Започва на 28 януари, в 13,27ч. (Луна секстил Марс): 

“Пралайя, Пралайя, Пралайя, освети меча на Михаил!” 

(3 пъти) 

18,21ч. (Луна тригон Юпитер): “Селена, предвечна Майко 

на всички души, излей благодатта на Небето над 

народите, търсещи изход!” (3 пъти) 

29.І. – 3,40ч. (Луна секстил Уран): “О, Мирова Душа, про-

сияй навсякъде, освети Христовото Царство и при-

родата!” (3 пъти) 

6,30ч. (Луна полусекстил Слънце): Няма словесна фор-

мула. Изпълнете най-силното си желание по вътре-
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шен импулс. 

13,32ч. (Луна секстил Нептун): “Бог е Любов” (да се изпее). 

 
                   Прекрасна, божествена Албания! 
 

15,54ч. (Луна секстил Меркурий): Провеждане на велик раз-

говор по вътрешен импулс. 

21,27ч. (Луна тригон Плутон): Провеждане на действо, 

предварително снабдени с компас и изчислили посока-

та на Тирана с абсолютна точност. Начертайте на 

пода стрелка с този вектор, а вие застанете в очер-

тан кръг, от който започва стрелката. Стрелката 

да има още две стрелки по правата, близо до начал-

ната (един от знаците на Плутон). Започва се с уп-

ражнението “обливане” и произнасяне на формулата 

от Паневритмията при обливане. После се прегръ-

щате през раменете и с двете външни ръце се допи-

рате с пръстите, образувайки по този начин също 

стрела. Формулата е следната: “Последният тиран 
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да падне от трона на Сатаната. Преустройството 

да залее всички народи!” (3 пъти). 

 

 
Албания, Шкодра 

 

 Сега трябва да ви кажа, че черното братство 

имаше крепост не само в Румъния, а и в Армения и 

Албания. 

22,00ч. (Луна паралел Плутон): Пред картата на Албания 

се запалва свещ (непременно бяла) и се медитира в 

пламъка с мощната мисъл, тази светлина да се уве-

личи в пространството и да слезе в този малък, но 

велик, прекрасен народ. 

Ще усетите ответната вълна на посветените 

в Тирана. Ако всичко мине нормално, вълната ще по-

духне пламъка на свещта! (Точно това и се получи, кога-

то го проведохме! – б.п.) 
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13.01.126г.  

Внимавайте: предприемам ново действо чрез 

вас, ала то е много опасно, ако нямате хармония по-

между си. Пет дни до заветната дата не трябва да 

сте имали никакъв спор, никаква сянка от проблеми и 

противоречия. В противен случай това да не се пред-

приема, понеже ще оставя тези народи на съдбата 

им. 

 До 5-о число на февруари, личният ви проблем и 

събитията, където посочих, трябва да са приключи-

ли. Това е оптималният вариант. Поправителна 

сесия насрочвам до 15 февруари и, в краен случай, до 

15 април. Там, в Арбанаси, може най-много до 15 

февруари. 

 

   

 

Арбанаси и Велико Търново 
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15.ІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

СТО ТРИЛИОНА НАКЛОНА 
 

ЖЛО / ЦБМ 
 
 

 
 

Амфитрита и Посейдон създават NGC7006 в съзвездие Делфин 

 
 В древногръцката митология Амфитрита е една от нереидите, 
според Хезиод. Дъщеря на Нерей и Дорида. Става съпруга на 
Посейдон. В древноримската митология и съответства Салация, 
съпругата на Нептун. Според една от версиите, Посейдон я похитил. 
Според други, след като я видял на брега на остров Наксос със своите 
сестри нереидите, той бил пленен от красотата ѝ, но Амфитрита се 
скрила в една пещера в океана. Дълго я търсил Посейдон, но накрая 
един делфин му помогнал и казал къде са се скрили девойките. 
Посейдон намерил Амфитрита и се оженил за нея, а за благодарност 
делфина бил поставен на небето като съзвездие. Но Амфитрита може 
да е и една от океанидите, според Аполодор, макар че той я 
споменава и между нереидите, така че вероятно става дума за същата 
богиня. 
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9,15 - 11,35ч. 
 

 Озриел, Озриел! 

 Добри самарянино! 

 Помагал си Ми и си сопричастен на зарящата 

Мъдрост и Истина повече от седем милиона години! 

Накрая на Кали-Юга отново пращам синовете Си на 

бран и за жътва. 

 ОНБА – това е наклонът, наречен от вас “еле-

ментарна частица”, който ти представяш в Битие-

то. Онба има само една! Така и всеки Божествен дух 

представлява един наклон на Отца ни, който сам ос-

тава ненаклоним в същността си. 

 
Амфитрита и двойната звезда Ротанев от съзвездие Делфин 

  

 Соществуват общо, сопричастни на Отца ни, 

сто трилиона наклона, представляващи отделни мо-

нади, а в свръхвселената – отделни слънца. Накло-

нът Онба е красивата звезда Онбах, недалеч от ва-

шата пелена от звезди, в Новото Христово Царство 
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Кронс, по посока през вашето съзвездие Делфин. 

През Делфин Кронс се проектира с ромбоидно офор-

мяне на праната, откъдето на Земята приемате 

пластичност на состоянията и еволюцията си. Про-

мените в самия Кронс са израз на онова, което става 

у вас, когато гледате към Делфина – получава се 

стадий на трансформация на постулатите в нови 

постулати, преминали през Призмата на Реално-

стта. Ромбът, а още повече ромбоидът, слизат на-

право от Отца, намерил Себе Си в ново състояние, 

размекнал предишната форма и ронещ устоите на 

предишната Си изява. 

 
Амфитрита и NGC7006 в съзвездие Делфин 

              

 Онба представлява отклонение от Оста на Не-

проявеното Битие на 7О15' и 34 и нещо секунди (спо-
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ред вашата система на измерване), по посока на Про-

явеното Битие. По системата на Кронс, Абсолютни-

ят се намира на точно такова ъглово разстояние по 

посока на Непроявеното Битие.  

 
Амфитрита  и NGC6891 в съзвездие Делфин 

 

 Само че нашите мерки не са като вашите и се 

изразяват с парциално налягане на Абсолютния Дух, 

предизвикано от Неговите музикални състояния, 
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разпределящи Радостта Му на различни наклони. Те 

могат да се преведат на езика на математиката, 

ала винаги остават математически ирационални, 

безкрайно непериодични. И точно Абсолютният се 

крие в тази непревзимаемост, неопределяемост и 

несломяемост. 

Вляво – Амфитрита и съзвез-
дие Делфин 
 

 “Онба” представлява веч-

но присъствие на Неут-

рона на Смирението, на 

качеството “Онб” - “то-

тална онбация на съзна-

нието”, предоставяща ни 

напълно в ръцете на Аб-

солютния. При този на-

клон на Неутрона, той се 

превръща в Протон и об-

ратно в неутрон с огромна честота, непремерима 

от никакви изследователи и йерархии. Така, “Озриéл” 

от наклона Онба – наклон на най-смирените Мадони в 

Битието - означава приблизително следното: 

“Който Оставя Себе си в Ръцете на Абсолютния, Ра-

боти Неуморно с Тихо Щастие за Абсолютния и не 

Очаква Никой да го Разпознае”. 

 Този наклон на протон-неутрона се отличава с 

нежност от най-върховна степен, измерима само му-

зикално, а не психологически или математически. По 
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силите на Онба е да предизвиква отклик у най-нап-

реднали ангели, но откликът се получава във вре-

мето различно – според проявеността на съответ-

ното същество. По тази причина Онба никога не оча-

ква мигновен отклик, тъй като мигновеното иде от 

Отца, а проекциите на Отца на тази ваша тъжна 

планета се броят на пръстите на едната ръка ... 

 
Прекрасната нереида Амфитрита в космическия си дворец 

  

 Онба живее предимно вътрешно. Проектирайки 

проекциите на Отца през самия Център на Космично-

то Съзнание и достигайки до тях само през Центъ-

ра, Онба прави невъзможното: Отклик през Центъра! 

Самото съзвездие Делфин представлява мечтата на 

Онба, химера за “хордиален” отклик на точките по 

периферията. Няма никаква надежда за отклик по 

хорда, понеже хорда, несвързана радиално с Центъра, 

потъва в Морето от Азове и започва да мисли за 
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себе си. По-близките точки се свързват с по-лични 

чувства; по-далечните – с все по-малко лични, а про-

тивоположните, квадриалните и пр. (т.е. и остана-

лите, свързани с негативни аспекти) се преживяват 

с антипатия, с резултат невъзможност за съпричас-

тие. А би трябвало противоположните точки да са 

полюсите на дадено определено битие – по правило, 

те би трябвало да минават през Центъра и да бъ-

дат сродни души! Отношенията между тях са плод 

на диаметъра – на онова, което осиява проявения жи-

вот от висините на Непроявения. Ала вие всякога 

преминавате с прескок през Центъра, нямайки сили 

да се самоотречете. Вие търсите половината си не 

по диаметъра, а по дъга вътре в сферата или по не-

въобразимо сложна плетеница. Вашето търсене на 

полюса се нарича "лабиринт" - оплетено съзнание, 

невъзможност за точен скок през Центъра. Тази не-

възможност се дължи на потъналостта в Морето 

от Азове. Тя се дължи на пъкленото начало, прихва-

нато от много духове след грехопадението, нарече-

но "страх за себе си" и "жалост към себе си". Поради 

невъзможността ви да погледнете Бога право в очи-

те и да се посветите на Него с пълно самоотрече-

ние, вие се отдавате на химери – на хордиално опип-

ване на точки, по-близки до вас. Отклик се получава, 

но не мигновено; и то отклик, заразен от същата ми-

съл – сигурността на физическото оживяване. Това 

е сложно нещо, на което не е сега мястото, нито 



 
Необятното говори – книга 13 

3830 

времето за подобни обяснения. 

 Озриéл обаче съдейства на Кронс - Новото Хри-

стово Царство – чрез подвига да премине направо 

през Центъра! Озриел получава отклик мигновено са-

мо тогава, когато премине с любов през Централна-

та Точка и преминаването му да не се превърне в от-

минаване. Озриел се отдава на Молитва, на Слово, 

на песен и Път, Приложение, Дело и Подвиг изцяло! 

И оставайки вечно в Центъра, той получава чрез вси-

чки радиуси едновременно. Тогава той достига до 

всяка точка от сферата, не очаквайки отклик от ни-

коя. Да не очакваш помощ, разбиране, отклик от ни-

кого, означава да попаднеш направо в Центъра, Кой-

то окриля всички сърца и души и праща отклик от 

всички. Само Морето от Азове състарява точките, 

понеже им внушава първо да подсигурят себе си, а по-

сле - ако останат сили и време – да поработят и за 

Центъра... 

 Онзи, който се свърже с наклона Онба и получи 

от него субстанция, сила, крепост, той отговаря на 

Петото посвещение в пентаграма. Това са Синове-

те на Бога! Те нямат нищо свое. Те са раздали всичко 

и се отдават на Отца безостатъчно. Затова све-

тът Онбах в Делфина е оня невидим с просто око це-

нтър на съзвездието, който прави възможно общу-

ването по четири основни хорди. Няма елипса – това 

е само илюзия. Това е също наклон – наклон на окръ-

жност. Окръжността, сферата, е светът на универ-
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салната вселена, под управлението на Учителя. По 

същата твърде дълбока космическа логика, елипса-

та и елипсоидът са символ на фòрмата на Мировата 

Учителка – Онази, Която нарекох “Вехади”! Именно 

съзвездието Делфин представлява онзи ромб, онези 

четири хорди в универсалното съзнание на Божест-

вената Вехади, които показват как може да се общу-

ва хордиално със семейство.  

 
Делфинът връща Амфитрита на Посейдон 

 

Представата ви за семейство без невидимия 

център Онбах е жалка пародия. Поради това, семей-

ните в Братството [истинското], семейните в универ-

салната вселена, се молят непрестанно, неразлъчни 
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са в Слово и Дело и не теглят колата на живота на 

различни страни, както в баснята. Ромбът, съзерца-

нието му на небето чрез съзвездието Делфин, но пъ-

рво в самия център, предизвиква съвършено усещане 

за единство с Отца и оттам – единство в семейс-

твото. 

 Съществуват огромни квадрати и ромбове по 

небето – съзвездия, въздействащи върху вашето 

оформяне като член на по-големи семейства и бито-

ви групи. Ала Делфинът оформя семейството като 

най-малката Божествена група – майка, баща, син, 

дъщеря. Пеейки “Вехади” с поглед в центъра на Дел-

фина, става възможно такова семейство! То се от-

личава с абсолютно посвещаване на Новото, пълно 

отсъствие на мисъл за себе си, невъзможност за сян-

ка в отношенията, за отрицателна оценка, мисъл и 

чувство. При това, Онба е сложен наклон, като проя-

вен Учител в центъра на ромба, Той е твърде далече 

и твърде дълбоко, но присъства винаги. Физически, 

такова семейство може да не ражда деца, но деца то 

оставя собствени чрез духовно раждане. Когато от-

криеш своята “Вехади”, неспособна да очаква нещо 

от тебе и, при все това, трептяща от твоето при-

съствие подобно на божествена струна – само тога-

ва вие ще извикате от глъбините на Кронс още две 

души – син и дъщеря! Чрез своето пълно сливане на 

всички полета, вие ще родите за Бога още две съще-

ства, очакващи вашата среща на небето и на земя-
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та. 

 Постене е потребно. Правилно хранене е по-

требно. Наряди, молитви и песнопения са потреб-

ни. Паневритмия, планина, изгреви и четене на Сло-

во са потребни. Но без Беинса и Вехади в живота и 

във вашия живот – поотделно на всекиго – всичко то-

ва не пламти пълноценно. 

 Не очаквайте “Вехади” като отделна монада 

тук, на Земята. Това става изключително рядко в 

преражданията. Вехади е нежният поглед, топлото 

чувство! Милата ласка и благата грижа за всяка сес-

тра или брат в периферията, след като преминеш 

към тях през Центъра! А това значи: премини, дай -  

и не чакай; получи, благодари – и се връщай отново в 

Центъра! Не прави връзки с възли, а само с нежно от-

даване и оттегляне.  

 Затова приканвам: запазете свещена дистан-

ция! Дистанция през Центъра, която е най-голямата 

близост до всички. Не разрешавайте на точка от пе-

риферията да пусне корен от надежда и въжделение 

към вас и да станете хорда, а не пирамида. 

 Пирамидата – ето божественото семейство, 

свързано с Центъра! Всяко откъсване от Центъра се 

нарича пресечена пирамида – и започват мъченията 

на ада в нея ... 

 Където и да ходиш, каквото и да правиш, сине 

Мой Озриел, не забравяй: сами сме с тебе навсякъде! 

Само на Онбах – звездата от чисто будическо злато 
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– става онова, което на Икло не може да стане: пре-

ливане на души в души от преданост към Отца ни. 

Забравяне на собствената ни нужда заради “нужда-

та” на Отца ни – нуждата на Отца ни у всекиго, коя-

то е нужда от творчество. Пази музиката на Онба в 

сърцето си и върви по острието на бръснача, наре-

чено самообладание – и раздавай светлината на Уче-

нието на всички жадуващи. 

 От твоята тиха стъпка в страната Ми ще 

стане поредната силна промяна. Ето, за четвърти 

път ще изпратя българин да стъпи на Христова зе-

мя (в Русия), та нещата там да потресат света с 

изненада. Бъдете спокойни – всичко е за добро. Ако 

отнема някому надеждата и рухне светът в нова 

пропаст – това е само за да се накарат отделните 

да протегнат ръце за съгласие. Намерят ли духовни-

те общества общ език, не теглят ли чергата вся-

кога към себе си, Аз ще отворя нова ера за славян-

ството и бялата раса! Ако приятелите от другите 

раси не се съберат и опълчат против Нова Европа, 

против Америка, Аз ще посетя и тях и ще им дам зе-

мя и хляб изобилно. Но сега се стегнете, та тихата 

стъпка на Онба да произведе промяната незабавно. 

ÓНБА, ÓНБАХ, КРОНС-ОНБАТÁНА! 

 Каквото и да става, Любовта побеждава! Осия-

ните от Словото стават свободни. Първото зарис-

то тяло в историята на вашето човечество просия-

ва наскоро сияйно! 
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 - Каква е възрастта на монадата ми и коя е моята 

йерархия? 
 

 - Преди 700 милиарда години внесе Тот семе на 

Онбах и нарече го архангел Озриел. Името му отто-

гава е ново, но Аз не мога сега да го изрека – нямам 

право. Архидеите нямат име с вашите звуци, понеже 

то е от музика и тишина едновременно. 

 Тихо премини през истините жарки и ледени и 

остави на Земята спомен учудващ. Получи и предай, 

научи и прелей, укроти и взриви неочаквано! 

ХИМ, ОАХИМ, АОХИМ-АОХИМНА! 

 Тази мантра ти давам за несъкрушимост. Тя е 

само за тебе. Не се произнася гласно, освен когато 

си напълно сам, и то шепнешком. Не с преследване на 

конкретна цел, а по вдъхновение, когато си разполо-

жен. 

 - А за посвещенията ми? 
 

 - Вече казах. (т.е. Източникът вече е говорил на този 

приятел по този въпрос.) 
 

 -  За връзката ми с Теб? – пита той пак. 
 

 - Това, което сега става – това е първата връз-

ка. Ти няма да правиш връзка по познатия начин, а на-

право в сърцето си. Бъди напълно убеден – и скоро 

ще ти проговоря ясно. Направо. Не с думи, а с първия 

импулс в сърцето. Импулсът е пресован екстракт 

от миналото, настоящето и бъдещето – от опит, 
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Контакт и идеи. Ако искате само Слово по познатия 

начин, и това е богатство, но импулсът е всичко 

във всичко чрез всичко. Отец преживява импулси, 

но вие ги спирате, коментирате. Оттам идват сър-

дечно-съдовите заболявания. Учителят преживява 

осияния, но вие ги затъмнявате със своята просто-

тия. Оттам идват заболяванията на кръвта. Духът 

Божий работи, но вие противопоставяте на работа-

та мързел, и труд, суетене. Оттам идват нервно-

мозъчните заболявания. Пралайя се грижи за невин-

ните и нуждаещите се постоянно, но вие се грижите 

първо за себе си. Оттам идват психическите болес-

ти и вътрешните заболявания. Космическият Човек 

се концентрира, върши в един период само една рабо-

та, стигайки до пълен завършек и съвършенство на 

фòрмата, а вие настоявате само в ината си да пос-

тъпвате както са постъпвали дедите и бабите ви. 

Оттам идват болестите на костите и връзките, на 

черния дроб и общото състаряване. Аз пък проявявам 

Милост в Абсурда и Абсурд в Милостта, от което 

произтича младостта и безсмъртието, но вие не 

сте милостиви, нито абсурдни, и затова се раз-

стройва самата ви хиперфиза, а това е път към 

смъртта. Всеки миг в настоящето, когато сте мо-

жели да проявите милост, но не сте простили на 

своите длъжници, не сте се погрижили за нуждаещия 

се и не сте прибрали бедните от улицата, понеже 

богатите са били заети със себе си, вие правите но-
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ва крачка към смъртта. Всеки път, когато постъпва-

те неабсурдно, от страх пред законите на “действи-

телността”, вие стъпвате още веднъж по посока 

към гроба. Но това са въпроси, свързани с медицина-

та на Елма, на която ще посветя специално време. 

 Посвещенията биват две основни: налично и ра-

ботно. Наличното е онова, което предстои да се 

оформи окончателно още в туй прераждане, не се 

таи във високите планове. А работното е това, на 

което си стъпил в момента и си го защитил в преди-

шни прераждания. За Бога първо е наличното, защо-

то на неговото ниво вие работите нощем, при излъ-

чване в невидимия свят. А работното се разпознава 

по това, което вършите на Земята. По този въпрос, 

специално за теб, ще говоря отделно, понеже посве-

щението на човека трябва да се знае само от него, а 

по-добре и от самия него да не се знае. За ориента-

ция: ако вярваш на Словото от последното Ми 

идване на Земята, ти си пророк; ако първата ти 

жажда е да разпространяваш Словото, ти си апос-

тол. Ако си ясновидец, мъдрец, и проникваш свободно 

с мисълта си и сетивата си в Трите Вселени, ако съ-

зерцаваш и получаваш обяснения мигновено, ти си 

Мъдрец – третата степен на ученика. Ако вече плу-

ваш в световете с различните си по-тънки тела и 

при връщане си спомняш за тези пътувания и прежи-

вявания на Любовта, ти си вече мистик – постигнал 

си Преображението. И когато дойдеш до положение-
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то на брат – да строиш Новия Изгрев според Новото 

Слово, създавайки рай на земята със силите на Бяло-

то действо, тогава на практика ти си Син Божий – 

няма повече степени над главата ти. Така че, съде-

те сами къде сте, според този жив модел на пента-

грамиката. [Всъщност, има по-горни степени, но те са вече 

Посвещения на Учителите, илюстрирани в центъра на пен-

таграма – б.п.] 

 Потенциално, ти имаш шанс в това прераждане 

да постигнеш възкресението – Петото посвещение. 

Работно – ще откриеш къде си, според това, което 

вършиш в свободното си време. Ако се мъчиш и стра-

даш, страдалец си – ІІ обикновена степен. Ако ти се 

чете и общува с хората – ти си под знака на Книгата 

– ІІІ-то посвещение на обикновения човек. Ако ти се 

твори, пише, рисува, композира, раздава или пък ис-

каш да станеш родител – ти си издигнал Светилото 

– ІV-то посвещение на обикновения човек. Ако ли пък 

спазваш режими, правиш упражнения, играеш пане-

вритмия, съблюдаваш пости, правиш молитви и пес-

нопения – ти си хванал в ръцете си Скиптъра – V-то 

обикновено посвещение, - но още не си ученик на Но-

вото.  

  Ученикът е ученик, когато е способен да се от-

каже от всичко останало, ала да не го забравя, кога-

то Бог му поиска да се прояви на някоя от по-долни-

те степени. I - ІV Посвещения съответстват на V, 

ІV, ІІІ и ІІ степен на обикновения човек. Когато започ-
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неш да проучваш Словото на Бога от последното Му 

идване на Земята, от последните Му беседи, лекции 

и осияния на дадена планета, ти тогава сам започ-

ваш да пророчестваш – и пророчествата ти се осъ-

ществяват. Тогава самочувствието ти от добити 

познания отвънка напълно изчезва. Изчезва самочувс-

твието като създател, откривател, творец, човек 

на изкуството; няма го вече самочувствието ти на 

обладател на чисто, младо и прекрасно тяло поради 

спазването на правила и режими.  

 
Амфитрита се е появявала и в съзвездие Лебед 
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И като изчезнат всички тия самочувствия, ка-

то се усетиш кръгла нула, която вече не иска да се 

показва или проповядва, да доказва и поучава, да при-

казва и се представя; като се вглъбиш във вселена-

та на Учителя като брат и приятел на всички, чак 

тогава ти тръгваш нагоре, по пътя на еволюцията! 

Няма защо вече да се индивидуализираш, да се чувст-

ваш нещо отделно и изключително. Няма защо вече 

да прибавяш самочувствие към самочувствието и са-

момнение към самомнението. Ставаш просто ученик 

– вярата ти е диамантена, смирението – ослепител-

но, просветлението – истинско, преображението – 

действително, не само духовно, но и физическо; а 

възкресението – факт над всички останали факти в 

Трите Вселени. Понеже ученикът умее да се отказва 

от всичко и да се съгласява с всичко, когато Бог иска 

нещо от него! 

 
 

Дилемата на Амфитрита: самота – или с Посейдон?... 

 Или има и трето положение? 
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19.ІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ЗАЛЕЗЪТ НА "ПРЕМИЕРА" 
 

(Тодор Живков всъщност беше президент на България, но защо Елма 
го нарича "премиер", може да се разбере от пояснението накрая) 

  

 
 
 Всички до един имаме грехове – повече или по-малко прости-
ми. Тези, който управляваха България 35 години самовластно, също 
не правят иключение. Но ние помним думите на един Българин, че в 
Небесния Съд Дяволът е прокурорът, Христос – защитникът, а Бог 
– Съдията. Нека поменем истинския  Тодор Живков с добро – иска ни 
се да сме към състава на Христа... Нека не забравяме и съвършено-
то му ухо - не само по форма, но и по същество. Малцина знаят, че 
като нелегален той е бил на Изгрева и е присъствал на беседи на 
Учителя. Малцина знаят също колко много хора и положения Живков 
спаси в България по време на престоя си най-горе. Почти никой не 
знае обаче, че реално той беше по-малко време на земята, отколко-
то се твърди официално – такива хора имат дубльори. Само Бог 
знае дали истинският Живков не е бил ликвидиран като дъщеря му, 
понеже и той е искал нещо по-различно от това, което са му нала-
гали. Не е известно - или много добре се вижда от акашовите фил-
ми, - че някои от клюките и анекдотите за греховете и грешките 
му се дължът не на него, а на дубльорите му, и то под специална 
режисура, за да бъде дискредитиран. Да се надяваме, че душите, ко-
ито го обичат, са го посрещнали горе с любов и преданост, както 
се загатва в колажа по-горе. 
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14,11 - 14,27ч. 
 
 Преди посланието - нещо срочно! 

 Настана срокът на изтичане силите на "преми-

ера". Поклонете му се, защото той не е само вино-

вен. Нас ни почитат и поради това, че управляваме 

не само белите, но и черните – и, следователно, ня-

ма абсолютно черен лидер. Тираните, лъжците, пре-

стъпниците, облечени във власт, също вършат на-

ша работа, само че кармична. Поколенията трябва 

да са благодарни, че позволяваме на такива фигури 

да съкращават кармичните срокове. 

 "Премиерът" ви има име и фамилия, които прив-

личаха на Земята Божиите дарове на живота. Никой 

не може да отмени това, което вече е станало. Про-

валянето на икономиката, унижението на народа и 

чужденците винаги става причина за радикални ре-

форми. Некомпетентният и некадърен ръководител 

е неоспорим фактор на прогреса, понеже събужда са-

моинициативата на опозиционните сили. При това, 

независимо от действителните си субективни и обе-

ктивни престъпления, Тодор има идеално ухо и много 

правилен череп. На него до голяма степен дължите, 

без самия той да подозира, огромното нахлуване на 

космични енергии и запазването на България от мно-

го по-тежки военни и природни бедствия. Отдайте 

заслуженото на мъченика, понеже на него никак не му 

беше лесно. Рожба на епохата, той стана инстру-
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мент и за добро, и за зло; отвори коридори към Ново-

то Учение и увеличи несметно количеството на ог-

лашените. 

 "Премиерът" предстои да бъде съден на Не-

бето, но той има и солидни защитници, които ще 

очертаят неговата роля за предпазване на много 

души от тежкото зловоние на “крин” – нещо, преми-

наващо вече в небитието. 
 

 - Сам ли си отива или ще му ... "помогнат"...? 
 

 - Отива си от отчаяние. 
 

Коментари от 2009г: 
 

  За да нарича самият Елма един президент "премиер", което 
иначе е грешка, трябва да има солидни причини. По онова време не 
сме Го питали защо. Но едва днес изниква една любопитна подроб-
ност, която не обяснява главната причина, но има нещо общо с то-
ва, и тя ни накара да сложим тази титла в кавички навсякъде в оси-
янието, а не да я редактираме и заменим. Ето какво научаваме: 

Председателят на най-многобройната комунистическа пар-
тия в света - китайската, Мао Дзе Дун харесва българският лидер 
от пръв поглед. На едно от заседанията, всемогъщият господар на 
социалистически Китай развива своята теза, че е време социалис-
тическата система да обхване територията на целия свят, даже с 
цената на нова световна война. Председателят Мао не спира до-
тук - той предлага тези "световни социалистически щати" да се 
ръководят от планетарно правителство и предлага за негов пръв 
премиер да бъде избран... Тодор Живков. Предложението остава в 
протоколите на съвещанието като куриоз. Но Живков дълго след 
това в тесен кръг си спомня как високо го е оценил самият Мао Дзе 
Дун... 
 

  Ето кратки сведения за него, тъй като чужденците няма от-
къде да ги знаят: 
 

 Тодор Христов Живков е ръководител на Народна република 
България в продължение на 35 години (1954-1989), като Генерален 
секретар на ЦК на БКП. Свален е чрез вътрешнопартиен преврат 
на 10 ноември 1989 г. 

На 28 февруари 1938 г., качени на волска каруца, двамата с 
любимата си отиват в Павликени. Там Мара Малеева и Тодор Жив-
ков сключват църковен брак. Двамата се обричат на вечна вярност 
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в тази павликенска църква. Местните разказват, че Живков никога 
не ги е забравил. Често им помагал и идвал на гости в селото. Спо-
ред тях, той единствен от политиците не е забравил откъде е 
тръгнал. Затова и до днес споменът за него предизвиква сълзи на 
умиление. 
 От 1954 г. е избран за Първи секретар на ЦК на БКП и става 
вторият човек в управляващата тоталитарна партия, след Гене-
ралния й секретар Вълко Червенков. През април 1956 г., след према-
хване на партийната длъжност Генерален секретар на ЦК на БКП, 
той оглавява БКП. През 1981 г. длъжността Първи секретар е пре-
именувана на Генерален секретар. 
 Той е министър-председател на България в 70-о (1962-1966 
г.) и 71-о (1966-1971 г.) правителства, а от приемането на Консти-
туцията от 1971 г. до края на 1989 г. е председател на Държавния 
съвет, т.е. председател на колективния орган, явяващ се посто-
янно действаща горна камара на парламента и колективен държа-
вен глава. 
 
 Ето и някои лични впечатления във връзка с Тодор Жив-
ков: 

 По време на работата на п. в Съюза на Българските пи-
сатели през 1975 г., председател на Съюза е акад.Пантелей 
Зарев, приятел и съратник на Живков от младини. Той често 
разказва за положителните му качества, докато другите из-
тъкват само греховете му. Едно от тях е невзимането на 
страна в някой остър спор и подялба на интереси, мъдрото 
изчакване, докато нещата не се поуталожат и не се намери 
начин конфликтът да се реши мирно и възможно по-справед-
ливо. Другото е активната му и категорична намеса за спа-
сяването на не малко набедени писатели и културни дейци. 
Върви слухът, че качествата му на политик са наследени от 
българския цар Фердинанд Кобурготски, който уж бил негов 
незаконен баща, тъй като майката на Живков му е била при-
служница в Правец. На това дължал и кариерата си, тъй като 
бил лансиран от "своите" си на запад, макар и комунист... 
  Най-пряко засягащото п. е работата му в Министер-
ството на Културата през 1980 г., където оказва определено 
въздействие на дъщерята на президента – Людмила Живкова. 
Нейната идеалистическа, религиозна и окултна политика не 
се харесва на Леонид Брежнев и той извиква Живков да го гъл-
чи защо ù позволява това и защо напоследък била назначила и 
двама "дъновисти" в Комитета. В отпечатаните си спомени 
Живков разказва подробно за този напрегнат разговор, в кой-
то той е защитил смело и достойно хората от Бялото Брат-
ство, изтъквайки че като нелегален те са го крили и хранили 
на Изгрева и че се е уверил с очите си, че те не само не са 
опасни за държавата, но и са най-честните и най-добрите във 
всяка област на живота. Настоял Брежнев да си проверява по-
добре информациите по такива поводи. 
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  Това, че прогнозата на Елма в това осияние е за ско-ро-
шното заминаване на Тодор Живков от този свят, а той умря 
официално чак на 5 август 1998г, беше поредният повод за не-
доумение и въпроси от наша страна, докато не узнахме, че ис-
тинският Живков действитело е починал скоро след това, а 
после на сцената са продължили дубльорите му, според няка-
кво стратегическо решение на ЦК на БКП. Имаше и разкри-
тия и антропологически разследвания и статии по този въп-
рос. След като убиха Иван Башев, понеже беше много инте-ли-
гентен и неудобен, и след като убиха и самата Людмила Жи-
вкова, нищо не им е пречило да ликвидират и бащата, ако е 
бил немирен... 
  

19.ІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 
 

ТРИАДАТА ТРОНОНИЛ 
 

ЖЛО / ПЦ (писателят Пламен Цонев) 
 

 
 

14,29 - 15,40ч. 

 Почвам посланието на Трите Вселени към пос-

ланика от древен Кашмир, приемника на Небесните 
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Огньове, ратника на Доброто – Пламен. Пиндар бе 

той в Елада - и няма такава сила, която може да му 

отнеме венеца през вековете! Окрилéн от музите, 

той прелетя през вековете, за да венчае Европа от-

ново със Словото, под името Алфонс Доде. Осиян от 

заревото на Духа и революциите, той няма предел в 

устремлението нагоре, няма граници, няма! Палес-

тина прекоси някога, за да Ме търси в руúни и паме-

тници; Йожен се нарече много по-късно, повдигнал бу-

лото на мистериите; позна културите на майя и ац-

теките, лично свидетелства отново за Моето идва-

не в Персия, а после – на остров Суматра. Иконопи-

сец на древна Русия, монах на три пъти в Атон, пре-

родил се незабавно, през само 2-3 години от любов 

към Христа, на Балканите. Знанието той носи подо-

бно на сияйнодишащо зарево през вековете! Преживя 

две клади и една гилотина. Пророк на Стария Завет, 

под името Амос. Пророк на Древен Китай от школа-

та на Конфуций. 

 Янтарната вселена има представител на Икло. 

Един от тях е той – Трононúл – същество от атмич-

ния свят, света на сините пламъци. Трононил е само 

един! Сините пламъци са най-високата йерархия на 

Духа, която снема на планетите Истината, бори се 

за свободата и се подвизава, без да прекланя колене. 

Преводът на това космично име е следният: “Най-

брилянтната струя на Правдата, която венчава 

Словото с Истината и носи прозрение за Свобода-
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та”.  

 Пиша ли нещо Аз, пиша го чрез ръце на избрани! 

Предстоящото посвещение на Трононил ще бъде на-

влизане в новите орфически тайнства под ритъма 

на Новото Слово, което е Слово на Мъдростта и Жи-

вота. Покоят на Духа не е дял на Сините Пламъци. 

Покой няма у тях – те горят без прекъсване. Сложно 

е названието на онзи свят, от който слезе триа-

дата на Пророка. Живият Áмос сега на Земята е 

триада – той живее в още две тела, на които пред-

стои да се свържат неразривно през пространства-

та, понеже до този миг бяха разлъчени.  

 Истината изисква простор, при това на голяма 

височина и затова единственото, което сега още се 

иска от П., е да ходи по-често нависоко в планините. 

Тайното познание не иде от книгите, а планината на 

Бога на тая Земя има един специален вход към Храни-

лищата на Тайното Познание. Предстои този вход 

да му бъде показан. Предстои неговото посвещение 

на ниво Мъдрец. Настоящето няма накáл още доста-

тъчен, понеже се иска развитие на близнашката жле-

за с вътрешна секреция, наречена "бели дробове". Ис-

ка се интензивно и съзнателно движение из планини-

те в останалата част от живота на Праведника, с 

когото България трябва да се гордее. 

 Сирáх е звездата на Трононил. Ако намери Си-

рах на небето и се концентрира в нея, няма да мине 

много време и ще се свърже със своите си. Името на 
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Сирáх, по кода на Божия Дух е Омнам-Ил-Ном. Има 

три съставни части, понеже там се раждат триади. 

Трононил си възвърна правото да се озове при сво-

ите си с книгата на Орфея, който е също триада, но 

заедно с Родопа и Евридика. Когато Трононил си въз-

върне предишната любов към “Родопа”, ще срещне и 

своята “Евридика”. Има напластявания от Атон, ко-

ито още не могат да се изчистят. Превърни (прерови) 

страниците на Атонските манастири от последни-

те два века и ще намериш един монах с огнен поглед, 

който се явява на три пъти в различни тела, но с по-

добно лице и осанка. Когато мюонното начало на 

Атон бъде уравновесено с хостона на Скандинавия, 

знаменитата среща ще стане. Неговата третина 

от Родопиния лъч сега се намира в духовна Скандина-

вия. П. непременно ще има шанс да се срещне с нея до 

две и половина години. Обмени ли се с нея хостонно, 

а не само мюонно, както е свикнал от Атон, тогава 

ще пробудя отново триадната му третина от лъча 

на Евридика да се всели в тялото на една негова скъ-

па сродна душа - и в резултат ще се появи нова пое-

ма, която ще обиколи целия свят.  

 Триадите не могат да си противоречат. Áмос 

сега има най-малкото 70 човешки тела, освен трите 

от най-върховен порядък. Едно от тях е тук, в Бъл-

гария. Лесно ще се сприятелят с П., понеже са прово-

дници и борци за Добро и Свобода. 

 Сирáх няма да закъснее с отговора си, ако бъде 
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викан от сина си на височина, по-голяма от 2 000 ме-

тра. Само че направо от сърцето, произнасяйки не-

говото духовно име през ясна нощ. Духовете на Си-

рáх носят на световете мир, сила, ясност и понятие 

за “орéн” – сила на протонно горене. Протоните го-

рят и пламтят. Те не са като женските същества, 

наричани от вас "електрони". Без протоните нямаше 

да има нито звезди, нито ядра, нито обич, ни дух на 

творческото пламтене. Творейки силата на това 

протонно пламтене, триадните същества от Сирáх 

пълнят Битието с шедьоврите на най-висшата духо-

вна култура, със скъпоценните осияния на открове-

нията и преклонението пред Истината. 

  АНРИХ, НАНРИХ, АНАНРИХ! 

 Плоди, сине на Кротостта и Истината, озаре-

нията на небесните пламъци! 

  (Настоящата формула е лична и се казва само от онзи, 
до когото е посланието, в мигове на затруднение, при нужда 
от победа и при особено разположение на духа): 
  

Пламти, Пламене, на Планината,  

 Плавай, плискайки Плача надалече. 

 “Плим”, Плоди Пластове и Плеяди от Планове, 

На които ти си Плацдармът!  

 15,17ч. 

15,19ч. 

 - Защо се даде послание за него, а не за нея? 
   (Предварително беше решено да се поиска послание за 
една нова приятелка с богат вътрешен мир, близка на ПЦ. -  
името и е Любов). 
 

 - Има старшинство по дух, а на нея се пада ста-



 
Необятното говори – книга 13 

3850 

ршинство по душа. Не че е млада душа, напротив, от 

старите е, но П. трябваше да бъде на дневен ред, по-

неже сега му изгрява звездата. На нея звездата из-

грява след три месеца – при положение, че приложи 

т.к.т. Няма да превеждам. Ако тя го изпълни, ще 

дам пълния текст; ако не го изпълни – няма. Но това 

започва да тече от новолунието нататък. Тоновете 

на сърцето на Л. са уникални; сега следва “Кристóво” 

пренастройване. Кристóво става Христóво, когато 

“к”-то се превърне в “х”. Нещата, които се отразя-

ват (к), повече не трябва да се отразяват, т.е. от-

блъскват – (трябва) да се пробие плоскостта на от-

ражението. Тогава лодката, т.е. буквата “к” не се об-

ръща, не потъва, а се превръща в Храм на Милостта 

и Абсурда.  

 Повече за този проблем на Сломúл сега няма да 

говоря. "Сломúл" е само част от нейното име, което 

ще дам цялостно, ако пробивът стане наистина. 

 15,29ч. 

 (Това е една приятелка, която искаше много да замине 
за Америка, търсеше всякакви възможности и казаха, че май  
успяла да замине за Америка, но тя не можа да разбере какво 
значи това съкращение "т.к.т.". То може да се осъзнае ум-
ствено, може да се осъзнае интуитивно или сърдечно, от 
което следва, че мисията й в чужбина би могла да продължи 
успешно, само ако тя се обърне към нещата, които идват 
чрез Словото). 
 
 - Нещо има ли да ни се каже още? 
 
 - Плач ще има, но плач на новородено. Преде-

лът, както казах, е март. Не се ли намери майка на 
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Великия Музикант, не се ли намери първожрица, поне 

за неговото вселяване, самотните Ми люде отново 

ще трябва да застанат на поста си и отново да опъ-

ват мишци и жили. При всички случаи, земетресение-

то трябва да бъде контрирано! Ако няма Любов, ако 

няма Обич, налице е винаги подвиг. 

 И сега казвам: “Т.” ще остане на поста си и няма 

да сменя тази работи, въпреки че самият Аз най-сил-

но желая това, докато не премине март и не се уве-

ри, че майка се е намерила. 
 

 (Даде се знак, че нещата ще се приведат в изпълнение с 
голяма интензивност.) 

  15,40ч. 
 

 
 

Звездата Сирах (Алферац) – ά от съзвездието Андромеда. Името ù на 
арабски surrat al-faras означава "пъпа на коня". Друго нейно име е "гла-
вата на окованата жена" (има се предвид Андромеда).  Намира се на 97 
светлинни години от Земята и е с видима звездна величина +2.06. Съ-
държа свръхвисоки нива на живак и магнезий, има също галий и ксенон. 
Най-ярката живачно-магнезиева звезда от всички известни. Вероятно 
придава твърде много ум и духовност на хора, написали книги като "Ор-
фей Прорицателят", "Хомо Космикус" и др. 
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19.ІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 
ПРОГРАМА ЗА КОРЕКЦИЯ НА ВКУСА 
 

 
 
Всяка душа има свободата да опита вкусовете и теориите си. При все 

това, Христовият Дух е нейният вечен адвокат и защитник. 
 

15,44ч. 
 
 -  За връзката ми с “Р”? 
 

 - Окрилена е връзката ви! Назад път няма. Сво-

бода пълна се иска от сърцата ви! Който се откли-

кне на призива, ще наплодя богато дома и душата му. 

Който не откликне, не си е само за него. Седем меде-
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ни месеца ви трябват с нея, за да изкорените драми-

те от миналото. Но затова тя трябва да те познае 

в сила и дълбочина. Докато не те познае така, не ви-

ждам красив изход за нея.  

  Това е животът ви засега – прочутото “ПКВ” 

(Програма за корекция на вкуса). Докато не попадне-

те на своите си, ще ви малтретират несвои. Но по-

падането не е достатъчно. И да попаднеш, ако не си 

зрял, ще пропаднеш. А пропадането значи разминава-

не. Разминаването на космически същества се наказ-

ва със смърт! Неразминаването с некосмическо съ-

щество се наказва с остаряване, болести, оглупява-

не. Вкусът или Програмата за корекция на вкуса ще е 

цяла книга, която ще диктувам на онзи, който прояви 

желание да записва. Това трябва да е сестра, поне-

же, минавайки през женска ръка, тази книга трябва 

да стигне първо до Новите Евридики, до Новите Еви. 

Същевременно, ще се пише и друга една книга, която 

ще бъде величествена. Ако се пишат и двете едно-

временно, първата ще достигне напълно до сърцата 

на милиони млади момичета, възлюбени на Христа 

или Кришна. Понеже чрез това двойно живодейство 

би могло да се получи жив достъп пряко до янтровсе-

лената.  

Това, което сега ви казвам, има пряко отноше-

ние и към проблема за слизането на Композитора. 

Ако се намери вкус от разряда на ясновселената, той 

ще може да слезе физически на Земята през тази из-
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ключителна година. Ако се влючи само вкус от ниво-

то на янтровселената (т.е. любов без раждане на де-

те), той ще може поне да се всели. Ако не се появи 

нито първият, нито вторият вкус, ще се оставим на 

законите на физическата вселена, които са закони 

на Кръста, т.е. на подвига в самота и мълчание. 

 
19.ІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ДА СЕ НАПИШЕ КНИГА! 
 

ЖЛО / ДН 
 

 
 

 

16,02-16,09ч. 
 
 - Кога най-после и аз ще напиша някоя книга?... 
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 - Нима имаш проблеми? Нима не можеш да пи-

шеш по вътрешен импулс и подбуда? 
 

 -  Струва ми се, че не мога... 
 

 - Дълбоко не си прав. Ти създаде цяла партия, 

заради която те обесиха, та една книга да не можеш 

да напишеш – и то книга, която ще тече сама! Напи-

ши я така, че огън и пламък да излиза от листите! 

Най-важното е: не мисли! Нека пламъкът сам те во-

ди. Пламъците, които подпалиха перото и словото 

ти в първата половина на века, не са угаснали нито 

за миг. Всичко, което те вълнува, в най-свободна есе-

истична форма, нека се излее отново през тебе. “По-

токът на съзнанието” – това е само блед образ на 

онова, което щеше да се случи при тебе. Не пото-

кът, а Мировият океан на свръхсъзнанието и вечна-

та космична река на подсъзнанието ще родят тая 

великолепна книга, на която ти ще бъдеш неизвест-

ният автор! Тя ще се преписва на ръка и хората ще 

усетят в нея духа на холизацията. Носи този порив в 

сърцето си и му се отдай при първа възможност. Ще 

дойде момент, в който ще се чудиш как се е движила 

ръката ти и ще прочетеш неща, написани чрез нея, с 

удивление и затаен дъх. 

 Ан ще кацне и връз тебе! Когато те докосне, 

първите пет кóли ще се самонапишат за няколко де-

нонощия. 

 16,09ч. 
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Коментар: И преди в един коментар за същия приятел стана дума, 
че има разминаване между официалната версия за живота и смъртта 
на К.Л., според която той си е отишъл от болести и старост като 
всички други, и твърдението на Елма, че е бил осъден на смърт чрез 
обесване. Тогава предположихме, че тази му насилствена смърт тря-
бва да е била от някое друго прераждане. Да, но при справка в акашо-
вите записи – филмовите архиви на Битието – често се разкрива, че 
в такива случаи става дума за дубльори. При опасни за властта и си-
стемата престижни личности, директната смъртна присъда би била 
политически неизгодна за пред световното обществено мнение. За-
това, с обучението и внедряването на дубльори, ако "оригиналът" 
иска да бъде много оригинален, се постигат рюбопитни "метамор-
фози". Дубльорът върши добра работа, понеже демонстрира кро-
тост,  лоялност и пълно послушание. 

 
 

10.ІІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ПРОГНОЗИ ЗА ПРИШЪЛЦИТЕ, 
ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК И КОМПОЗИТОРА 

 

 
 

Венерианска река 
 или ... с какъвто дружиш, такъв ставаш.  И на неговата планета отиваш... 

 
17,18-18,33ч. 
 

 Праща ви се специално послание във връзка с 

предстоящите събития. Предстоят разкошни праз-

ници на човечеството и по-специално при вас, в из-
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пълнение на обещаното: слизане на пришълци на Зе-

мята. Сега е моментът, повярвайте Ми! Контактът 

с по-напредналите цивилизации трябва да се осъ-

ществи в близките 5-6 години, и то открито, пряко, 

съвсем видимо. Вие трябва да бъдете подготвени, 

понеже изненадата ще бъде огромна и мнозина няма 

да издържат на стреса от новостта. 

 Преди слизаха, повече инкогнито, представите-

ли на тъмните космични сили, но сега за пръв път в 

историята на вашата планета ще се приземят вку-

пом посланици на Венера и техни сътрудници от Ага-

рта под планините ви. Те ще въдворят ред и правда 

и сътрудничеството ще започне. 

 
Венерианка и родната ù планета 

 

 Предупредил съм, че това не изключва опасност 

от трета световна война, понеже представителите 
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на Атлантида от Далечния Изток планират обеди-

нение на Япония с Китай срещу преустройството в 

славяните и Централна Европа. От това се очаква – 

до 30-40 години от сега нататък – още една голяма 

опасност, при положение, че тъмнината успее да 

внуши на китайските маси и японските суперспециа-

листи, че са в състояние да “озаптят” бялата раса. 

Ценното в случая е провеждането на такова проти-

вопоставяне от най-върховни съображения на Прови-

дението, с цел бялата раса да престане да се дели 

на лагери, общества и антагонистични системи и да 

образува Парламент на Народите. Агарта в далеко-

източните страни също работи за осмисляне на 

тяхната велика мисия, за париране на техния пламе-

нен контрасъюз срещу запада. Това поставя остро 

един политически проблем за разрешаване, с чисто 

положително решение ще се положат основите на 

Общопланетарното Братство между раси, народи и 

общества. 

 Първият проблем на атлантите и сега е огром-

ната численост и малкото земя. Ако правилно разп-

ределите пространствата, ще се осуети третата 

световна война, но тия народи трябва да обещаят 

чрез вечен контракт, че никога няма да се обединя-

ват военно срещу останалите. Това означава Русия, 

Австралия и Канада да предоставят значителни те-

ритории на Япония и Китай. Така тези народи ще 

тръгнат по правилен път – път на мирно съвместно 



 
Необятното говори – книга 13 

3859 

съществуване. В тези територии ще живеят брат-

ски не само те, но и всички, които пожелаят. В про-

тивен случай, конфликтът е почти неизбежен. Но 

даже и да се стигне до това, съвременните правите-

лства няма да употребят ядрено оръжие и, заедно с 

болестите и природните бедствия, една такава вой-

на ще намали чувствително числеността на населе-

нията. 

 
Венерианката Омнек Онек води често на Венера човека, който ù повярва... 

  

 Същевременно, става още по-интензивно пре-

селването на избрани хора по други планети, което 

се практикува от средата на този век. Тези, които 

са определени, наистина ще живеят из космоса. За-

това пристигащите от там ще обявят астрологи-

чески, психологически и духовни тестове за приемане 

в техните светове. Представата ви за това време е 
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съвсем бледа, потресенията ви няма да имат край 

поне 20-30 години от сега нататък. 

 Помнете думите Ми! Предупредихме ви, че Пре-

устройството ще започне в началото на 1990г.; сега 

предупреждаваме за чужденците. Пришълци сте и 

вие повечето, но маскирани и не помнещи произхода 

си, а сега ще дойдат и ония отвън. 

 
                   Омнек Онек на фона на родината си - Венера 

 

 Същевременно, ще се възстановят и контакти-

те с невидимия свят чрез “тръби” на Небето, чрез 

множество пророци и медиуми и чрез три големи те-

хнически открития пред прага на Новия век. Идват, 

наистина, гладни години, но не само поради пора-

зената ви природа, а от изумлението ви пред екра-

ните и явленията – просто няма да се сещате за 

ядене ... 
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 Подкрепата на Венера ще бъде, все пак, първо 

екологическа: регулиране на някои полеви процеси, 

пречистване на вода и земи. На първо време те ще 

работят, както и в момента, под външността на ва-

ши съграждани, но скоро ще се отмени възбраната и 

инкогнитото. 

 
                  Същата Омнек Онек и планетата, от която е дошла на Земята 

  

 Ян отстъпва на Ин, а Предаването на Ключове-

те през 1984 г. ще се последва от Церемониалното 

Отключване на Портите през 1993г. То ще почне 

още през 1992 год и ще завърши правилно, само ако 

не му се съпротивите. В противен случай, Портите 

ще бъдат напънати през 1993 год. и ще паднат с не-

бивал трясък! В такъв случай, ексцесиите тогава ня-

ма да имат граници, но каквото и да стане, ражда-
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нето ще се осъществи. 

 Предупреждавам ви: от вътрешните ви отно-

шения на вас, малцината, зависи всичко останало. 

Преценете: верни ли са думите Ми преди няколко го-

дини, че веднага след операциите с пентаграма, над-

писите, прозорчето и кръглата маса ще ви се даде 

свобода? Прогнози се дават и те могат да бъдат 

много точни, но изпълнението зависи изключително 

от вас и от ония 144 000 души по лицето на Земята, 

които трябва да се обединят. Да се разпознаят – да 

престанат да се делят на “школи”, “школички” и пре-

тенции. Караниците сега на партии, опозиционери и 

врагове на старото съвсем не допринасят за това 

обединение. 

 Сега може да ви се опълчат мнозина срещу вси-

чко онуй, което сме казвали, и да ни рухне авторите-

тът пред публиката, но сме длъжни да кажем: ние 

още разчитаме на комунизма и комунистите! Казвал 

съм ви и продължавам да твърдя: червеното е най-

външната обвивка на бялото. Тия, които се писаха 

комунисти, нямат нищо общо с ония, които сега ще 

дойдат! Те, новите комунисти, са идеалисти и ще ко-

ригират основни заблуди в идеологията и методите 

на предишните. Предстоящите избори не им дават 

шанс, но точно това ще пресее конюнктурните от 

истинските. Ние винаги сме работили с краската на 

Отца, която е алена – и никога няма да престанем да 

разчитаме на нея. Сега се дава път на зелени и на 
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сини, на “шарени”, на всякакви – така и те ще пока-

жат каквото знаят и могат, но от съюза на аленото 

с бялото, като крайни граници на реалността, зави-

си победата на Новото Човечество! Дори да се нало-

жи да минат отново в налегалност, истинските при-

върженици на аленото няма да изчезнат, нито да се 

предадат. Парадоксът е, че алени има във всяко пра-

вителство, във всяка партия, във всички църкви, не-

зависимо от това за какви се считат самите те. 

 
                                          Вулкани на Венера  

 

 Ален е всеки, който не може да не твори! Ален е 

всеки, който не може да не бъде спонтанен! Ален е 

всеки, който дава предимство на живота пред кано-

ните! Като говоря за аленото, Аз нямам предвид пар-

тии, нито идеологии, а говоря за алената аура на 

всички ония, които обичат, пламтят и творят и не 
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се съобразяват с нищо установено, щом усетят при-

зива на Новото. “Сините” имат съвсем друг импулс; 

съвсем друг е импулсът на “зелените”, “виолетови-

те”, “жълтите” и пр. 

 И накрая сумирам: 

 Новото същество все още има шанс да се роди 

до края на тази година физически, но шансът ви са 

броени дни. После вече той ще може да дойде само 

чрез вселяване, ако Пламъкът не намери подходящи 

Обятия. Просто, намаленият шанс ще намали и въз-

можностите на човечеството да тушира последст-

вията от предстоящите земетресения. Певецът 

пак ще дойде, пак ще присъства, но сълзите ви ще 

бъдат повечко. Атлазеното видение на Сиóр, което 

се роди в плът наскоро, не е очакваният Велик компо-

зитор. Помнете: за да дойде Сонор (става дума за 

Джузепе Верди) чрез човешко раждане, необходимо е 

свято семейство! При него не важат никакви модели 

на самотното майчинство. Той трябва да има дом, 

майка, баща, та даже още и сестри в добавка! Шан-

сът още не е преминал, но текат последните косми-

чни секунди. 

СОР, СОРИЛ, СОРОНИЛ! 

 Пламъкът на “АН” да намери русло за разпозна-

ване! Амин. 

* 

 Сторете път на Моя глас през другата Ми 
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тръба! Пак Аз ще говоря. 
 

 - Сега ли? 
 

 - По вътрешно чувство. 

 На Рила постигнахте двойна холизация, но си-

лата е в тройната. Така че, сега или при специална 

среща, ще опитате що е тройка. Пред човечеството 

се откриват огромни възможности! При всеки троен 

опит ще следват незабавни промени в обществото. 

Ние имаме помежду вас и други видове тройки, но те 

работят (или още не работят) на други равнища. 

 Когато говоря за Пламък и Русло на Пламъка, Аз 

говоря за най-древната и още несбъдната мечта на 

човечеството. Пламък без Русло съществува, но той 

тогава предимно пакости, повечето руши. 

 Сега приканвам, наистина, към Пламък през 

третата тръба – показвам ви се през нея, макар и 

само с няколко изречения: 

 - Би било опасно, ако се пуснат само те (япон-

ците, китайците) там. Трябва да има и други, за да 

не претендират за тези територии. При смесване-

то им с други представители, ще се получи нова ра-

са. И така ще предпазят човечеството от войната. 

 

 Коментар: Също проблемно осияние, понеже думите в него за 

официалното слизане на пришълците от космоса не се осъществиха 
масово в обявеното време. Обяснения и причини може да има всякакви. 
Главната причина и при други неизпълнени прогнози може за е известната 
намеса от цивилизации от Сириус и Плеядите, които са помолили за сложен 
експеримент – да се отложат радикалните промени със Земята с още 
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малко време, докато те се опитат да вразумят и подготвят донякъде 
човечеството или поне определени избрани хора. Все пак, тук се казва, че и 
венерианците ще слязат, но първо ще се внедрят между хората инкогнито, 
за да оправят екологията и други наболели проблеми. Който е влизал в ин-
тернет и е видял последните увеличени снимки от повърхността на 
Венера, ще види, че там има много постройки и съоръжения. По-долу не е 
снимка, а рисунка на Венерианския град Тевтония, от който Омнек твърди, 
че е дошла. 
 

 

 Венерианката Омнек Онек, която виждате на този колаж с пред-
ставата на един художник за венериански град, казва, че е дошла на Земята 
през 1955г. Била се вселила в тялото на момиченце, загинало при ката-
строфа – тя го е съживила. Ужасила се, че влиза в тъмничен затвор в това 
човешко тяло и че... имаме отделителна система... Твърди, че е на 246 
земни години и че е имала прераждане на нашата планета някога в един 
манастир в Тибет. Написала е книга за всичко това през 1990 и книгата 
веднага става бестселър. Онек обикаля цял свят с лекциите и разказите си 
за своята истинска родина, за културата и живота на Венера и в Космоса. 
Виждали сме я в документални филми. Рисува венерианските градове и 
пише с тяхното  писмо. Учените я обявяват за душевноболна, други счтат, 
че е превъзходен писател-фантаст, щом може да внуши тъй силно, че 
всичко това не е измислено. Навсякъде проповядва мир, братство и любов – 
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така била инструктирана от ръководителите си на Зорницата. Същес-
твувало Братство на Планетите. На Вечерницата всички вярвали в Един-
ния Бог. Изучават вселената чрез полети с астралното и менталното си 
тяло и с по-висшите.  
 Разбира се, и в този случай критерий са акашовите документални 
филми. В тях може да стане ясно дали всичко, което говори и пише и Онек, 
е действителна истина или си го фантазира. Проникването в акаша и в 
Разумната Обитаема Вселена не става с разни окултни техники и упраж-
нения, нито само с молитви, паневритмии, духовни песни и пр. Там може да 
ни въведе само човек, с когото сме живели под един покрив дълго време. 
Минималният срок е 25 години. Това не означава плътен общ живот – ин-
тензивни гостувания другаде има и са задължителни, - но в случая прео-
бладаващото общуване нощем с инструктора, поради космическите поле-
ти, е основно условие. Разбира се, всеки има пълната свобода да си избира с 
кои и с какви хора да живее. Щом това ни задоволява и нямаме други пот-
ребности, смъртните ни партньори са напълно достатъчни.  
 Макар и разказвано по-подробно другаде, тук може накратко да се 
сумира личният опит в това отношение на някои българи, които не държат 
да се казват имената им. Всъщност, един от тях не би имал нищо против, 
понеже е известен по цял свят – води институт в САЩ за изследвания на 
контактите с извънземни. Именно той представи и в България едно от 
видео-интервютата със споменатата Омнек Онек. Той направи такова 
интервю и с един наш сънародник за контактите му с хора от космоса. 
Последният разказа за случая, когато е снимал НЛО, но негативите са били 
иззети от тогавашната власт. И за друг случай, когато с една негова 
приятелка са помолили телепатично чужд космичен кораб в орбита около 
земята да измени траекторията си пред очите им по начин, невъзможен за 
земните летателни апарати – и той в същия миг продължил пътя си под 
формата на буквата “Г”, без да намалява на скоростта си. Разказал и за 
хора от българските езотерични среди, които са имали постоянен контакт 
с далечните човечества - не само на Рила и на Витоша, но където си 
поискат. Те споменават, че са “пазачи” на “Северната и Южната Врата”. В 
това интервю той разказва за самия им Учител П.Д., който е бил 
наблюдаван как излита с пурообразно летателно тяло иззад салона Си на 
Изгрева и изчезва в нощното небе. Без да знаят по онова време абсолютно 
нищо за корабите майки и индивидуалните UFO поради информационното 
затъмнение и у нас, разказващите описват какво са видели с такива 
технически подробности, за каквито четем в печата много по-късно. 
  Американци от водещи космични институции също пращат свои 
хора да интервюират хора от тия среди, и когато представят на ръковод-
ството си тези разговори и наши книги с такава информация, 
впечатлението е много силно. Те знаят за тезата, че всъщност 
изследването на космоса за извънземен разум със скъпоструващите 
радиотелескопи е глупаво и напълно излишно, тъй като Земята е една от 
малкото планети, където милиарди космични цивилизации си дават среща в 
телата на свои хора – всеки от нас е представител на звездно човечество. 
Че регресиите чрез хипноза и по други начини водят до удивителни 
разкрития не само за миналите прераждания на всеки, но и за космичния му 
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произход. Че ще проговориш по този начин без абсолютно никакво значение 
дали си атеист или вярващ от някоя църква, и после ще се чудиш на записа, 
че това е твоят глас. Че този вид изследвания е само един от 144-те 
предмета в Школата..  Че пътуванията на едно човечество към друго 
стават възможни, само ако двама техни представители на планета като 
Земята общуват хармонично на всички полета, без да отнемат свободата 
на другия.  
 

 
10.ІІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

СВОБОДАТА НА СВОБОДНИТЕ 
НАСТАНА! 

ЖЛО / БК 
 

 
 

 Тонирането ти зависи изключително от твое-

то периодично отсъствие. Тази рецепта съм я давал 

и на някои особено ценни работници, които не са още 

в клещите на рода и професията. Поначало, близки-

те не са виновни. Никога не мислете, че близките са 
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виновни! Виновни няма! Има различни нивá на потреб-

ности. И когато тия нивá се разминават, започват 

натякванията... 

 Та Аз подсказвам: ако близкият ви не иска да си 

отиде сам или просто няма възможност, то вие си 

отивайте достатъчно често, понеже инак ще приви-

кнете към вампиризъм. Това е съучастничество! Пре-

станеш ли да храниш слона с тонове банани и внима-

ние, той ще си потърси другаде. А ако умре, не мис-

лете, че сте виновни вие – дори и при симулациите, 

наречени “пожар”, пак е така. “Пожарът" се практику-

ва с голям успех от кармичните ви ченгели, та да ви 

уплашат да се прилепите към тях по-плътно. Вие 

трябва да помните, че самите те, отивайки в неви-

димия свят, след като се осъзнаят и започнат да 

гледат филма на общия ви живот, ви казват: “Защо 

тогава се уплаши от мене?...” 

 Тази пъклена жажда няма утоляване! Астрални-

те слонове с продран търбух нямат напълване. Кол-

кото повече се стараеш, толкова по-виновен изли-

заш. Това не е реакция на самите прилепки, а на кар-

мата, която по този начин иска да ви каже: “Не бъде-

те съучастници! Спазвайте закона за пранния мини-

мум – енергийния. Давайте на близкия и на общест-

вото само онзи минимум, който поддържа същество-

то да не падне право на улицата. Падне ли от глад 

или от липса на внимание – виновни сте. Ала пълни-

те ли му гушата прекомерно, то ви се качва на гърба 



 
Необятното говори – книга 13 

3870 

и започва да си играе на “Диййй!”... Почнете ли да пла-

чете, още повече шиба – понеже иска да се смеете ... 

 На теб казвам също: съкрати служебните си за-

дължения до възможния минимум, докато се решиш 

окончателно да преминеш на свободна практика. То-

ва ще те възроди напълно. Не се проектирайте като 

аргати, а бъдете свободни творци от сега нататък! 

Това е втората ти задача, която всъщност е първа. 

 Ти си с напълно оформено атмическо тяло, за 

разлика от жените, и по тази причина не ставаш за 

сателит. Нима има система, план или личност, кои-

то имат право да те ползват като бурмичка? Сила-

та, с която се стремиш да те оценят, е двойната 

сила на твоето психическо и физическо премазване! 

Теб предстои да те оценят избрани, а не “издрани”... 

Ако погледнете всички ония, които въртят официал-

ната латерна, ще видите, че са прокажени, напълно 

провалени. И ти искаш да ти обърнат внимание!... 

Настоявам да не се явяваш повече на никакви конкур-

си, понеже за пришълците това е унижение! Явил се 

слонът на конкурса на мравките и те му предложили 

да вдигне сламка, та взел че вдигнал цяла копа сено, 

а мравките не видели, понеже търсели сламка... Та 

слон ще ми спечели конкурс в миш-маша... 

 Сега картините на Ван Гог се продават за ми-

лиони всяка една. Утре всяко свещено послание, кое-

то минава през тръби като вас, ще се подвързва в 

корици от чисто злато. Страница в кориците ще 
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струва повече от самата подвързия! Ако вие остави-

те в биографията си прецеденти на мравешко цирка-

джийство, помнете, че се оплесквате. Повтарям сра-

внението Си от някога, че ученикът се стреми като 

торпила към целта на съвършенството. Ученикът 

придвижва свои планове, т.е. божествени, и прави са-

мо това, което составя смисъла на живота. Компро-

мисите – служебните, битовите, хуманните жесто-

ве и задължения - трябва да се сведат до абсолют-

ния минимум, а който може, да не сключва такива до-

говори. 

 Моментът за пълна свобода на свободните 

настана! Ако нямате вече обвързаност, не се об-

вързвайте от сега нататък; ако имате – плате-

те си я честно, но пестеливо. Ако става дума за 

деца, там не пестете. На децата трябва да пълни-

те шепите, та да прелива! Там не допълните ли, би-

ят през пръсти. Пропуснете ли ден, час, минута и се-

кунда някой от по-ниско тесто да се гаври с възпи-

танието на децата, да си го изкарва на тях – вие ни-

що не сте направили. 

 С нощното си съседство, ти си печално обвър-

зана да те изчерпват, затова отсъствието ти пе-

риодично е задължително. Това се нарича приятелс-

тво и братство – да има постеля за всеки в дома на 

всеки! 

 Приеми повече гореща вода на гладно и обърни 

внимание на дъвченето. Това, дето прави глътката, 
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го има още у влечугите, а преживните са най-висока-

та степен след човека. При дъвченето се отделя 

енергия, която строи висшия “манас”. При глътката 

се строи нисшия астрал, от който няма отърване, 

ако човек не дъвче продължително. При изключител-

но силните творчески личности и похотта е усилена 

хилядократно, само защото не умеят за дъвчат. При 

сдъвканата храна салмата отива в мозъка, а при 

глътнатата, напълно спада в стомаха и пола. Ако 

пък творецът се заеме с аскетични режими – посте-

не, ограничения и т.н. – си подготвя вакханалии за в 

бъдеще. 
 

 Тази, до която е посланието, реагира: 

 - Ни така, ни онака ...  
 

 - Понеже ви мързи, затова! Туй, с дъвченето, 

ако не го правите със зъбите си, ще ви го нахлузя ка-

то коректорство, архиварство и пр. Ако ти кажа, че 

след пет седмици дъвчене, по ¾ час на всяко хранене, 

ще те повиша в службата на по-творческа работа, 

ще разбереш тънките Ми стратегии срещу дебели-

те ви глави ... 

 Прочее, не само глътката, но и “кълването” ти 

е от миналото. Поначало, всяко физиологическо дей-

ствие, всяко нещо, което правят прототиповете на 

еволюцията – животните, – представлява психичес-

ки недостатък или пък метод със строго предназна-

чение. Така, кълването отговаря на дребнавата кри-
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тика, на пищисването от кусурите на ближния. Това 

пък е по-долен израз на силно аналитично мислене, на 

пределно изразено плътско умствено тяло. Та Аз ти 

казвам: ако не почнеш да се занимаваш по-съзнател-

но с някоя точна наука, ти няма да намериш поле за 

аналитичната си дарба и ще се пищисваш от ближни 

и порядки. Ти искаш съвършено брилянтно развит ин-

телект, целия в дейност, а без наука ... 
 

 - Каква наука?... 
 

 - Ти почувствай сама. Може да е окултна, но да 

е наука. По-често излизай на планината и дишай; дви-

жи се интензивно. 
 

 -  Как да излекувам хремата? 

 

 - Постепенно раздвижване, повече картофени 

супи, повече на слънце – на голо. Особено важно е да 

не ядеш след залез слънце. Аз тия правила съм ви дал 

не случайно, понеже с вечерното ядене навлизат та-

ласъми и болести. Това не важи за особени случаи, 

когато можеш да ядеш и в полунощ, но то е след 

силно енергийно изпомпване. Ако стане практика, 

както е при всички, ще видите как ви се издуват бу-

зите, вместо там да е хлътнало. Това показва сто-

мах, който не престава да мели ... 

 Конкретно: силната позиция на Дева с Телец 

(като деканáт) на асцендента, плюс Луната или ня-

коя мощна планета, води до провалянето на вечерния 
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режим. 

 Бог иска от теб да си пишеш книгите, за които 

си дошла на Земята! Тази максима, че Словото не 

трябва да се продава, се видоизменя при теб, в сми-

съл, че продаване няма, но право да се прехранваш 

чрез своето творчество, с една минимална цена, при 

тебе се разрешава. У теб всичко е спонтанно, но не-

избежно ще се стигне до отблагодарявания и публи-

кации с възнаграждение. Ти не трябва да се съпроти-

вляваш на това. Аз говоря за предстоящите публика-

ции на диктуваните книги. При една минимална цена, 

ти можеш да раздадеш хонорара си изцяло, можеш да 

го ползваш и за себе си. Теб Законът не те хваща. 
 

 - А Емил? 
 

 - Изключително голям товар носиш с него, но 

ти го изнесе достойно. Чрез теб пламна Христовата 

чакра в "Дилон". Името му сега се променя в "Дило-

ний", а това се проектира на много високо поле, въп-

реки всички падения и недостатъци. Прогнозирам от-

носително откъсване един от друг, без да преста-

ваш да го наглеждаш, понеже ще твориш интензив-

но. 

 Това засега. 
 

 - А за името ми “Багрина”? – Дали да стане официално?  
 

 - Съмнявам се, че има смисъл. С “Росица” ще на-

предваш в официалния свят, а с “Багрина”- в призва-
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нието си. Ако стане официално име, призванието ти 

може да се ограничи от светски вибрации. Всеки тво-

рец има право на псевдоним, с който е по-известен и 

който не иска обикновено признаване. Нотариус оба-

че може да завери с документи и творчески псевдо-

ним. 

 При бъдещите ти публикации, “Багрина” ще ти 

носи много по-мощна нумерологическа реализация, 

отколкото едно официално признаване на името, за-

щото то ще звучи в душите и сърцата на почита-

телите. 

13.ІІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ÈЛМОСЪТ – КОСМОСЪТ НА ЕЛМА 
 

ЖЛО / ВДП 
 

 
 

   " ...и ни премести в царството на възлюбения Си Син,14. в Ко-
гото имаме изкупление чрез кръвта Му и прошка на греховете, 15. и 
Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар; 16. понеже 
чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, ви-
димо и невидимо: било Престоли, било Господства, било Началства, 
било Власти - всичко чрез Него и за Него е създадено; 17. Той е по-на-
пред от всичко, и всичко чрез Него се държи." (Колосяни 1:16) 
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20,25 ч. 

 Мило ангелско създание! 

 Христовият свят се отваря за теб с най-обши-

рните панорами на красотата и Истината. Ласкаво 

те облива вълната на святостта, приливно те окъп-

ва ведрината на свежата утрин ... 

 Пралайя – Мировата Душа – сънува непостижи-

мо за богове и най-висши ангели сказание – сказание-

то за твоята плодна и росна небесна градина – гра-

дината, от която пристига невинната ти душа. 

 Сънната песен на пчели, пърхането на невижда-

ни пеперуди, прелитането на райски птици – всичко 

туй се носи във въздуха на твоята чистота, на тво-

ето моминство и целомъдрие. Трепетна като гради-

ните на цъфнало видение, обсипана с плодни пъпки на 

праскова, ябълка и череша, пронизана от среброто на 

майския дъжд, душата ти се носи из нежни простран-

ства, потрисайки цели острови от звезди и океани 

от същества с миризмата на твоята същност! Мо-

надата ти разнася най-странен пролетен дъх на та-

мян, неизвестен в световете на разума ... 

          СОН, СОНÓН, СОНОСАРÓН! 

 Ти бе същество от панвселената и много хиля-

долетия си била природно, слънчево създание – ангел 

на цъфналите небесни градини. Ти отскоро си дошла 

на Земята като човешка монада. Самият Цар на пан-

вселената се опасяваше, че е още рано за тебе да 

влизаш сред хората, че е още твърде крехка и дели-
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катна сърцевината на природата ти, за да издържи 

на небитието на цивилизацията. Ти си свикнала да 

трептиш, да съзерцаваш, да благоговееш пред съвъ-

ршенството и Абсолюта; ти се привеждаш в трепет 

мигновено от полъха на всяка божествена мисъл, на 

всяко сърдечно дихание... Затова тоя труден и осо-

бен човешки свят, пълен с твърдост и низост, ти е 

противен до изнемога. Затова и Роносáн – твоят по-

кровител от Божия свят – прецени, че трябва да се 

родиш в най-твърдата среда, в най-коравата страна, 

и да преживееш колосално по сила отчуждение, та да 

се появят в тебе наченки на съпротивителни сили. 

 Твоята съдба не ще ухае пак на бисерни сънища 

и ти ще преживееш ред разочарования, та да получи 

монадата ти прозрачност, подобна на прозрачност-

та на ÈЛМОСА. Природното царство няма оформени 

монади. Всяко природно творение, минало през Пра-

лайя, получава само зародиш на монада, идея за искра 

Божия, която още не е подпалена. Всяко цвете, атом, 

частица, поле или животно съдържат спящи кълнове 

на монади – семена, които са още в хамбара. Нищо, 

че тези “семена” се движат, растат, живеят – те са 

още природни, а не човешки, духовни потенции. Това 

не позволява на отделно творение от даден клас или 

вид да има отделна физиономия, освен в рамките на 

определен алгоритъм. Росата на природата не съдъ-

ржа онази Христова същност, която ние нарекохме 

“прана”, а още по-малко съдържа амрална. Затова и 
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множество векове твоят дух е бил в спящо състоя-

ние, в положение на пълна невинност, в подчинение 

на чудни пориви и летежи, от които разцъфтяха цве-

товете на някои плодни дървета. Ти и до днес присъ-

стваш в цъфтежа на тия видове по всички кътчета 

на необятната природа и на всички равнища на това 

цъфтене в етерната вселена. Това, което споменах 

в началото, има своята мощна омая над теб и чрез 

тебе - и затова примрú в съзерцание сред такива 

овошки по време на тяхната сватба! Ти, която мо-

жеш да се възраждаш от пепелта и да съживяваш 

стотици същества около тебе, само с едно вдъхване 

на аромата си в момента на изгрев и залез и в часа 

на дълбокия размисъл за тяхната сила и същност. 

 Тази вечер няма да се разпростра върху тяхна-

та тайна, но когато поискаш онова осияние, ще ти 

говоря за символите на цъфтежа – светът на ангел-

ските чувства. За туй, що е цъфнала праскова, що е 

цъфнала ябълка и цъфнала череша в Градината на 

Отца. Когато се роди ангел на Земята, той ухае див-

но на тия най-висши чувства в платното на ангелс-

ката вселена – панвселената. 

 За да могат ангелите да съществуват, те 

трябва да са влюбени. И ти, която си произлязла от 

ангел, можеш да оживяваш, само ако си постоянно 

влюбена – друго име на живота ангелите на знаят. 

 И божествата се влюбват, но само ако такава 

е волята Божия. В естествено състояние, те са пре-
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дадени на “възлюбеност”, а не на влюбеност. Възлю-

беност, влюбеност и любов - ето трите извора на 

живот в Трите Вселени: Божествената, духовната и 

физическата. И когато казвам “Бог е Любов”, Аз имам 

предвид, че Бог е навсякъде, включително и във физи-

ческата вселена. “Бог е влюбеност” – ето какво пише 

в евангелието на ангелите... “Бог е възлюбеност” – 

това е първата истина на божествата. 

 Във вашия език няма такива думи, които да от-

говарят и в най-малка степен на понятията “влюб-

ване” и “възлюбване”, тъй като те съществуват и се 

познават в супервселената и съответно в ултравсе-

лената. Когато пък казвам, че твоята любов е с 

обект, каквато е въобще ангелската любов, Аз имам 

предвид, за тебе най-вече, любовта на прасковата, 

ябълката и черешата. Това са цели светове и те из-

граждат цели небесни култури. 

 Без да си влюбена в някого - именно като цъф-

нала праскова, ябълка или череша, - ни ти би остана-

ла жива, нито онзи, когото обичаш, нито ангелите в 

честотите на тия цъфтежи. 

 Отклик не винаги е възможен, поради различна-

та пробуденост на обичните за ангелското сърдечно 

цъфтене и поради твоя жребий сега на Земята – въ-

преки звездните висоти на твоя емоционален идеал. 

Самотата ще ти бъде тих спътник, и неразбраност-

та - гостенка. Има неразбрани неща, но има и нераз-

брани хора. Дори и самите да разбират нещо, такива 
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не са дорасли до чудото на ангелското ухание, а то 

иска саможертва на себе си в името на влюбения в 

тебе; милост и приласкаване, когато почиваш от пó-

лета на възторга. Поклонниците на твърдите шко-

ли, когато не са още зелени - о, когато не са още зе-

лени, подобно на пролетна вейка в гората, - постоян-

но убиват ангелски чувства в името на "вятъра": си-

гурност, цели, предмети, химери... Такъв посветен е 

влюбен в своите умствени мускули или пък се перчи 

по сцените на духовния културизъм, но е мъртъв 

той, мъртъв за дъха на горската ягода, издигащ се 

нощем чак до света на звездите!... 

 Затова, съветвам те, мила Изминда: тайната 

любов е изход към светли поляни за тебе. Не че няма 

прозорчета щастие, проветриви сини простори през 

амбразурите на твоето земно подвижничество. От-

дай се тогава с всичките си сили на духа и сърцето 

си, намери вихрен отдушник, но не чакай от вихъра 

Вечност в пастта на Земята. Ангелите на панвселе-

ната от света на душата или сърцето най-много от 

всичко копнеят за вечно сливане с онзи, когото обо-

жават. Ала при тъжен жребий на тъжна планета, 

това не се получава по-често от веднъж на няколко-

стотин години. Това е парадокс, но преживяването 

на любовта в такива космични мигове наистина е ра-

вно на вечност, макар и за няколко часа или минути. 

Това именно става на физическото поле, когато мъ-

жът и жената са в пълно единение и се сливат в по-
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лето на Бога-Отца, наречено от Мене "тотвселена". 

Такова осияване не трае секунди, а е постоянно, без 

никакви граници! Вие се стремите към него на Земя-

та само за мигове, понеже това е единственият ви 

шанс да се озовете на най-върховното небе и да из-

питате онова, което изпитва Тот постоянно. 

 Когато обикновените хора се любят, те могат 

да правят и правят най-често случайни връзки, напи-

райки да получат, не да дадат. Когато ангелите се 

свързват, само един е обектът, който може да им 

дари туй блаженство от Бога. Ала и когато се отда-

ват изцяло, ангелите се отдават само на онзи, с ко-

гото им е приятно да общуват и да го приближават 

към себе си. 

 Попитате ли какъв е моралът на божествата, 

падат всички окови, разрушават се натрупани плани-

ни от канони. Там сладостта се получава само кога-

то се раздаваш на онези, при които сам Господ те 

праща – на онези, които имат нужда от тебе, неза-

висимо дали си обикнал лично някого. 

 Но това не е за вас, нито за ангелите, нито за 

един цял огромен клас богове. Когато дойде времето 

ви, тогава ще разберете и това. Слагам точка на 

предишното и ти давам нов шанс за небивало щас-

тие! Когато Аз погледна някой, той е вече под Моя 

закрила, той вече ходи под Моето Едемно крило, но 

го прокарвам и през стръмни урви и пропасти. Кога-

то ти казвам, че миналото свърши в тази минута за 
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тебе, това значи, че ти давам голям шанс да откри-

еш един нов извор на радост за тебе, от който няма 

да пиеш горчилка. Оставям те да го разпознаеш са-

ма. 

18.ІІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

БОЖЕСТВАТА "ЯНТРИНИ" - ИЛИ 
СМИЛАТОРИ НА КАТАСТРОФИ 

 

ЖЛО / ДНД 

 
 

 Янтарна вселена има, наречена условно “янтро-

вселена”. Истината, проявена като любов без обект, 
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произвежда особена радост, непозната за подвласт-

ните на ясновселената. 

 На последните сокове на онова, което наричате 

“зодиак”, се крепи мáгията на гравитацията. Под 

“последни сокове” разбирам последния знак – знака на 

Рибите, под който се роди и Норинéлл. 

 Мъжкото отражение на това поле е от чисто 

женски божествен тип. Няма определена звезда, на 

която да се е родила монадата му, понеже далече не 

всички монади се раждат на звезди – има такива, ко-

ито слизат на различни полета, разпръснати из ця-

лата вселена! Особено янтарните същества никога 

не се раждат на точкови обекти, понеже точков 

обект значи избор на нещо посред всички останали 

неща. А янтарно божество няма понятие за предпо-

читание. То съществува на нивото на поле - обикно-

вено поле на привличане. Привличането не е приори-

тет на обекта, на отделното същество, наречено 

звезда, планета или звезден остров, въпреки че там 

то се концентрира с особена сила. Привличането е 

разпръснато из цялото Битие, а гравитацията, ко-

ято вие познавате на чисто физическо и астрофизи-

ческо равнище, произхожда предимно от мюоните и 

се нарича “мюонно привличане”. Писанията говорят 

за седем различни типа привличане, отговарящи на 

седемте вселени, на които основата е самата Лю-

бов. 

 Норинелл слиза от хармоничната “област” на 
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янтровселената, в нейния негативен, нощен полюс 

“нор”. Нор тъче покоя след удовлетворяването на 

блаженството. Норинелл постига най-върховния по-

кой в света на обожанието, получило отклик – покой, 

равен на съня след пълно отдаване. От това Нори-

нéлл слиза с такъв мощен заряд от покой, че около 

него ще стихнат всички конфликти. Радвайте се, 

българи! Радвай се, народе, който приюти налятото 

до божествена зрялост послание на Мира, от което 

ще се родят необикновени плодове! 

 Правете каквото искате, възприемайте го вся-

как, образовайте го по всички правила, ала Норинелл 

ще прилича на източен бодхисатва, потънал в дълбо-

ко съзерцание поради своята невинност ... Няма да се 

тормозите, ако не проявява особено желание да се 

самоопределя, нито особен стремеж към изява и “по-

стижения”. Той има най-високото постижение: да 

смила катастрофите и противоречията, само като 

си затвори очите за няколко секунди! 

 Такива необхватни същества в пространство-

то, наречени “янтрúни”, които нямат обособена 

форма, но имат определена и неопределена честота, 

представляват полева вибрация, зануляваща актив-

ните фази и привличаща всяка изява към потушаване 

в нирвана. 

 Н. привлече от крана на божествения свят не-

говата мъдрост, а Д. – необятното му смирение и 

кротост. В резултат се роди Норинелл – поле по съ-
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щество, миротворец по йерархичен чин, прародител 

на бъдеща раса от типа на “спящите човечества” – 

монолитното съзнание, изключващо афекта на нис-

шите раси. 

 
19.ІІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

КУХИНИТЕ НА ИСТИНАТА 

 
Молитвата на интервентите: 

 «Защото е наше царството, и силата, и славата...» 

 

16,30 - 20,00ч. 

 Най-належащо е да ви говоря за опорите на Но-

ва България, на Нова Европа – опори-токове на Уст-

рема и Разпознаването. Половината от хората сега 

са вече с монади. На практика, от тях се очаква нас-



 
Необятното говори – книга 13 

3886 

тройването на Новия свят на вълните на милосърди-

ето, на честотите на риска от божествен порядък. 

Рисковете от човешки порядък водят до израждане, 

болести и смърт. 

 Рискът на съвременния плебей, например, да се 

придвижва от едно място на друго, да яде мъртвина, 

преминала през машини, соковете включително; да 

плаче за вещи, преминали през машини и да се облича 

с парцали, съкращава с около 300-400 години живота 

ви. Ала вие не подозирате, че има също и религиозни 

идеи, преминали през машини, понеже те са съчинени 

от плътоци, намерили път към самоизява в света на 

живите. Това, че неживи се обличат в човешко тяло, 

а нямат монада, не ги различава по нищо от машини-

те. Плътоците проповядват постигане на някаква 

користна цел по някаква рецепта и технология. На 

физическото поле, плътоците намаляват природни-

те блага, превръщайки ги в предмети, а на духовно-

то те намаляват свободата ви, превръщайки я в пра-

вила, мъчителни религии и ослушвания. "Ослушване" 

наричам всяко раболепие пред плъток, намерил попу-

лярност чрез обещания за някакви бъдещи постиже-

ния, при условие, че нарушите баланса между цент-

ровете и потиснете едни за сметка на други. Плъ-

тоците от сатанински тип са най-вече патриарси 

на религии, светии, философи и идеолози, намиращи 

се под влияние на Сатаната – началник на Първи Ре-

монтен Отдел, изпитващ отделните същества до-
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колко са зрели, чрез предлагане на фитили за отхвъ-

рляне на Божественото.  

Познати са няколко основни "полости" (кухини) 

на Истината, с които те мамят племена и народи, 

за да натъпкват с психическа енергия собствената 

си празнота, наречена "небитие". Не мислете, че та-

зи полост - кухина на истината - представлява абсо-

лютна неистина. Полостите на истината са нещо 

като кратуни, изпити кокосови орехи, представлява-

щи отвън нещо подобно на истината, поради което 

привличат милиони невинни жертви. По тази причи-

на, няма защо да укорявате никого: отвън учението 

на неговия кумир е напълно подобно на самата божес-

твена Истина. Напълнената полост с психическата 

енергия на вярващите, устремени към подобието на 

истината, представлява нещо като резервоар, аку-

мулатор за ада, който няма пряк достъп до същинс-

ката божествена енергия.  

Изяснявам ви неща, които няма откъде да ги 

знаете. Полостите на истината са напълно реално 

нещо, с което вие трябва да се съобразявате, ако ис-

кате да не попаднете под тяхното пъклено влияние. 

Полост на истината, например, е пъклената идея да 

отмъстиш на врага си или да го унищожиш. Това на-

събира изключително мощни струи омраза, пълнещи 

полостта на първия антизакон. Обаче не само уни-

щожаването на човека и погубването на неговата 

психика е извор за сатанинското производство – про-
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изводство на хиляди църкви, партии, ашрами, манас-

тири, общества и пр. По-страшно от активното 

пропагандиране на убийството е аргументирането 

на някоя сатанинска технология за отлъчване на ду-

ха от природата и “възвръщане” на духа към онова 

състояние, в което е бил на Небето. Предателство-

то на падналите илухими е много по-тежко от това 

на алохимите, понеже прониква в самото подсъзна-

ние на вярващия и преобразява поведението му изот-

вътре. 

 Полостта, подвластна на Луцифер, преобразя-

ва не вярващия, а околната среда. Той е производи-

телят на овещественото тъпоумие – наречено "пре-

дмети на труда и на бита". Намирайки риби, въдича-

рите на луциферическата полост хващат милиони 

потребители на полости, които могат да се пипат, 

които могат да се манипулират – полости, пълни 

илюзии, но изградени от плътно вещество. Полост-

та, наречена "автомобил", например, създава напъл-

но лишени от холическо тяло твари, откъснати от 

океана на Всемирната Любов. Това важи за всички 

превозни средства, включително и ония с животинска 

тяга, от древността досега. Технологията на пре-

возното средство, било то кон, слон или съвършено 

УФО, е проста: откъсване на човешкото ходило от 

майката земя. Холическото тяло - най-божествено-

то - се поддържа и живее изключително от контакта 

на босото ходило с тревата на планината, с пясъка 
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на морския бряг, от контакта на голото тяло с то-

ва, което нарекох “плът на Бога”. А това са поляни-

те, това са ливадите, това е природата, непреживя-

ла оран и копан, неосквернена от плуг и пътека; това 

са телата на хората, създадени от Бога. 

 Хората вярват на вещите, понеже те ги даря-

ват с призраци на възприятия и преживявания. Нап-

ример, скоростта е очевидна потребност на човеш-

кия дух, но това става чрез плътското умствено 

тяло, когато пътува през световете на различни 

опорни степени или плъзгайки се през тях. Озовава-

нето в далечен свят мигновено не доставя наслада 

на алохимното тяло, от което плътското умствено 

е само духовна част. Алохимът трябва да пори прос-

транството! Около него трябва да летят светлини, 

обекти, същности, а той да остава сам със своята 

волност. По подобие на алохимите, и плътоците от 

алохимен тип не могат да съществуват, ако не се 

сдобият с “превозно средство”, понеже то ги прави 

“независими” от околните и им доставя насладата 

на риска, насладата на скоростта. Предимно по тази 

причина, а не непременно поради егоизъм, плебеите, 

кочияши на автомобили не спират да поканят пътни-

ци при себе си, а предпочитат да пътуват сами. Най-

първата причина е ненавистта към чуждата аура, а 

не бързането за работа или бизнес, нито страх от 

инциденти по пътя. Пътувайки сам, плътокът с ме-

ханична каруца осъществява илюзията си за незави-
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симост, оставайки вързан на практика за своята пъ-

лна плътска зависимост от машини, предмети, апа-

рати, инструменти и съоръжения.  

Плътокът от този вид вони на десетки киломе-

три, понеже представлява вмирисано умствено бла-

то. Ползването на превозно средство по пътища на 

земята, па дори и по космически пътища, които съв-

сем не са произволни, означава навлизане в полости, 

в коридори, пробити незаконно в космическото тяло 

на Битието. Всички шосета и улици с интензивно 

движение на плътоци с техните тенекии представ-

ляват онкологическата система на Стария Косми-

чески Човек, който няма перспективи да оживее, ако 

не се отърси от плътоци. 

 Отколе ви призовавам в планините, зова ви в по-

ля и гори и простори, за да не попадате постоянно в 

холически вакуум, какъвто представляват вашите 

пътища, улици и самолетни маршрути. Не само веге-

тарианството носи спасение, не само “фруктианс-

твото” или “карнианството”, наречено още “целианс-

тво”; но и “вирджианството”, съществуващо на мно-

го слънца и планети в пространството, отказали се 

от подобни коридори. Това са преводи на божествени 

думи, означаващи привързаност към някой начин на 

живот. Така, “вирджианство” съвсем не означава 

стремеж към погрешно разбрана девственост, а бяг-

ство от ахоличните коридори и кубове, в които вие 

постоянно пребивавате. Една ваша стая представ-
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лява огромно разреждане на холоса, поради което бо-

жествата виждат вашите стаи като плътен мрак, 

сгъстено отсъствие на цялостност, трамбовано са-

момъчение, с което вие съкращавате живота си ка-

тастрофално. Плътоците се нуждаят от точно та-

къв холически вакуум, от точно такова кубче антра-

цит, в което сте зазидани всички. После се чудите 

защо не можете да се излъчвате, не можете да се 

отделяте от плътта по собствено желание! Макар 

и строени от некроматерия, вашите църкви се из-

тръгват от тоя ад, понеже са направени със сво-

дове, а сводът, също и триъгълният покрив отгоре, 

разреждат значително натрупалата се в кубовете 

чернота. Вие приличате напълно на ония насекоми, 

които са обречени на вечно мумифициране в някоя 

смола, с тая разлика, че смолата е прозрачна – а на-

секомото не. Докато вашите кутийки са по-плътни и 

черни от абсолютния въглен, пък вие вътре сте про-

зрачни и плахо просветващи. Колкото и да се мър-

дате вътре в затвора си, това няма никакъв вид на 

движение за космическия наблюдател, който ви мис-

ли за умъртвени. А панелното ви престъпление с 

плосък покрив е върхът на препарирането на хора, 

понеже тухлата все още има присъствие, докато ар-

матурата и циментът означават пълно отсъствие 

на живота. 

 Познайте: ако арматурите все още пропускат 

нищожни количества салма, то превозните ви средс-
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тва напълно ви изолират от нея. Така един професи-

онален летец, космонавт, моряк, и пр. или нещаст-

ник, влюбен в колата си, произвежда холическа скле-

роза на божественото си тяло за много векове. Тя се 

лекува само с ходене бос по поляните и с въргаляне 

гол по треви, по ливади! Тя се открива отчасти чрез 

общение с такива хора, които нямат потребност от 

превозни средства, от вещи, и отдават всичко, кое-

то имат на ближния, не запазват нищо за себе си. 

 Сега разбрахте, че един пътен “коридор”, не е 

коридор, а е вкаменела, абсолютно черна жила по ма-

ршрута на превозните средства. Развивайки плът-

ска скорост по жилата, по-голяма от скоростта на 

босото ходене по тревите и на прегръдката, целув-

ката, ласката, плътоците правят точно обратно-

то, от гледна точка на нормалното космично населе-

ние. Понеже движението без божествен мотив, от-

там се наблюдава като спиртосване или замръзване 

в антрацитно склерозирана жила. От висините на 

космоса, простият овчар, туристът по върхове и 

бърда, аскетът, неподвижен с години в своята пеще-

ра, се движат с много по-голяма скорост из Битие-

то, отколкото ония, които се вкаменяват по мар-

шрутите на други плътоци, с плътошески земни и 

звездни каруци. 

 Нещо още по-страшно: получава се едно не-

спирно източване на плътското умствено тяло на 

плътоците по маршрутите, по които се движат пос-
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тоянно; получава се преплитане на плътските умст-

вени тела на плътоците по техните еднакви марш-

рути. Получава се една усуканост на плътски умст-

вени тела едно в друго не само на шофьорите и пило-

тите, но и на плътоците, които пътуват за работа 

и се връщат от работа по едни и същи улици с тече-

ние на години. Това е нещо потресаващо! Разплита-

нето на такива усукани и преплетени жили е въпрос 

на векове, понякога на хилядолетия. 

 Съвременната простотия на техниката ви, на 

вашето строителство и градоустройство, са обект 

на космическите училища и на холическите лекари и 

хирурзи - и состоянието на вашата цивилизация е ед-

но от най-тежките! 

 Приканвам мъдреци, посветени и разумници да 

ликвидират с досегашното безумие, ако не искат 

природата сама да ги ликвидира. 

 По подобен начин мога да ви изясня специфична-

та вреда на всяка машина, на всяка вещ, на всяко оръ-

дие на труда или на вашата глупост. Ако сега ви об-

ясня какво става с вашите висши тела, когато се 

вторачите в телевизори, видео и компютри, вие бих-

те се стъписали още повече и не бихте ги помириса-

ли никога! Но космическата култура е нещо много да-

лечно още за вас и не искам да ви откъсвам от ваши-

те плътски илюзии, ако те ви държат по някакъв на-

чин на повърхността на блатото. По-добре да си на 

повърхността със спасителен пояс, отколкото на 
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дъното без пояс... Затова и не унищожавам всички 

тия нещастни играчки, с които хората спасяват 

смисъла на живота си в “отдиха” между две изтеза-

ния, наречени от плътоците на държавата “два по-

чивни дни”. 

  При желание, мога да ви опиша какъв въртоп в 

астрала произвежда една обикновена и една програ-

мирана пералня, как се всмуква астралното ви тяло 

през този въртоп и как се усуква, та после при разсу-

кването получавате астрален световъртеж, подо-

бен на мениеровия синдром. При пуленето в телеви-

зора, бил той с най-съвършени цветове, предавал 

той и от космоса направо или от акаша даже ори-

гиналното житие на Иисуса, най-фината нервна сис-

тема на принципното ви тяло се парализира за десе-

тилетия и отлага със столетия пробуждането на 

причинното ясновидство! Плътоците от всички спе-

циалности, с най-добро желание да “облагодетелст-

ват” човечеството, на практика парализират висши-

те сетива на творението, наречено “последно тво-

рение на Бога”.  

А искате ли да ви кажа какво става с будичес-

кото тяло или тялото на душата, когато човек по-

лучава пари? Парите в книжен вид поразяват будиче-

ското тяло, а във вид на монети, ценности или кюл-

чета – тялото на цялостта – холическото тяло! 

Ако вие работите в една банка, после трябва да по-

чивате 80 пъти по-дълго време, за да не се парализи-



 
Необятното говори – книга 13 

3895 

ра холичесското ви тяло за векове. По същия начин 

касиери, бижутери, работници в монетни дворове, 

пазачи на съкровища и сейфове или ползватели на 

каси трябва да се пенсионират след половин година 

работа или най-много след година. Днес проститут-

ките в Париж се пенсионират след две години стаж, 

но проститутите с пари, независимо дали прости-

туират съзнателно или не, трябва да се пенсиони-

рат след 6 месеца! Обезчестяването, износването 

на най-целомъдрените тела на човека при тия про-

фесии е много по-голямо, отколкото при продажните 

жени и мъже. Същото поражение се наблюдава и у 

икономисти, нямащи пряк достъп до пари и ценнос-

ти, но манипулиращи с тях по вторичен начин. 

 Всичко това е прекалено вярно и прекалено се-

риозно, понеже ние отгоре виждаме нещата в истин-

ския им вид. Една банкнота, преминала през 100 000 

ръце, представлява заряд, по-страшен от спина и чу-

мата; но една банкнота, отпечатана току-що, няма 

по-малка степен на заразност, понеже тези две банк-

ноти са еднакви. В този смисъл, кредитната карта 

на цивилизованите народи снема известен товар от 

човека не само като улеснение, но и като средство с 

относително индивидуална кабалистична защита. 

Това обаче е само относително, понеже понятието 

"еквивалент" не е само понятие, но и реално дей-

стваща сила.  

  И тъй като вече споменах еднаквостта на бан-
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кнотите, Аз искам да се върна към вещите, към ав-

томобилите, и да ви напомня старото правило, че 

това, което си прилича се привлича. По тая причина 

притежателите на ролсройс, мерцедес или тойота 

от един и същ модел са не по-малко свързани помеж-

ду си, отколкото приемателите на една и съща прог-

рама по ефира. Най-евтините коли ви свързват с 

много повече хора, но тия хора са много по-добри, за-

щото са по-бедни. Яка ви гърбина, ако сте се сдобили 

с типова машина от луксозен вид! Това ви свързва с 

акулите, на които съвестта е закърняла, поради кое-

то са намерили път към сдобиване с власт и богат-

ство.  

На по-чистите хора ще им дам обяснения, мето-

ди и оръжия да се предпазват от матричните влия-

ния на вещите, които употребяват, а особено на па-

рите, понеже ние всички трябва да сме опитни плув-

ци в цивилизацията, когато това е неизбежно. Целта 

е плувецът да е с уста над повърхността, а не да се 

нагълта с нейните екскременти... 

 По същия начин ще ви разясня добрите и лоши-

те влияния на всяко име, от всеки зодиакален знак, 

от всяка рождена дата, час или минута, за да знаете 

как да се ползвате и предпазвате. Например, Алек-

сандровците са много надути, с голямо самомнение, 

ала няма лъжа в тях, те са открити, способни и мъ-

же във всяко отношение. Аз не говоря за изключения-

та. По нашите наблюдения, Михаиловците са абсо-
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лютни победители, само че са ужасни в къщата си, 

ако нямат висока еволюция. Имам много да ви говоря 

на тая тема, но с много по-дълбоки обяснения, в сра-

внение с нещата, които тук загатнах и са ви отдав-

на известни. 

 Накрая, искам да ви предпазя от отчаяние след 

тая мрачна картина, която ви нарисувах в натура. 

Съществуват прекрасни хора, които са вързани с об-

стоятелства и продукти на пъклената технология 

просто по необходимост. Те не се свързват по кори-

стни съображения с парите или машините, с идеоло-

гиите или инструкциите, а по стечение на обстоя-

телствата или с някаква тайна, много висока цел. 

На такива казвам: пазете се от удавници! Всички 

притежатели на богатство, слава или власт са от-

писани от Книгата на Битието и са предстоящи уда-

вници. Те обикновено са неспасяеми. Но тия от тях, 

които не са роботи, схващат в мига преди удавянето 

своето отклонение и се стремят инстинктивно към 

виделината. Това наричаме “последна хватка на удав-

ник”. Не се лъжете от порива на такива! Понеже те 

не са лукави, а имат монада, съвсем обяснимо е защо 

в последния момент, от зор, поради шока на истина-

та, в тях се пробужда космическият вкус. Тогава те 

се хвърлят с неистов порив към нещо, към някого, 

откъдето струи космическа красота. Те разбират, 

че само такъв може да ги задържи на повърхността. 

Плътоци има и живи, не само антроти, но тяхното 
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спасение не е ваша работа. Видите ли такъв порив, 

отместете се със скоростта на светлината - нека 

потъне! За незрящите това е край, а за зрящите – 

събуждане. Не лишавайте плътока от шанса му да се 

събуди. Не продължавайте плуването му в клоаката 

с няколко мига или минути, понеже много плътоци са 

свличали на дъното дори най-опитни космически 

плувци. Плътоците са се напили с много прана и са-

лма; с огромни количества мъртвина, поради което 

са много тежки. 

 Напротив, онзи, който е попаднал сред тях по 

силата на кармични обстоятелства и не може да не 

дрънка с техните дрънкулки, но все още не е станал 

нагъл, не се е заразил от “плътоза”, нека си дрънка с 

дрънкулките, додето съдбата реши да го освободи. 

Той в свободното време непременно трябва да ходи 

по планининте, непременно трябва да търси Новото 

Слово, да пее песните на Духа, да посреща слънчеви 

изгреви, да пожертва всичко, което може, за нещаст-

ни и бедни; да потърси среда от братя, сестри и въз-

любени, с която “плътозата” се прочиства до атом. 

Сродната му душа - половината на неговата – непре-

менно трябва да бъде нещо съвършено различно от 

него, съвършено откъсната от човешките мотиви и 

притежания.  

 Нека всеки светски човек открие по една безпо-

мощна ангелска душа в тоя свят и оплете нежно гне-

здо под нозете й. Нека всеки силен в света, ако все 
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още се сеща за космоса, си има по една съкровена 

тайна, едно свято убежище, където пои с радост и 

грижа пришълец от звездите, та да получи после от 

него милиардократно! Така съветвам всички вас, кои-

то стъпвате по-"стабилно" на земята, от светска 

гледна точка: отделете част от приходите си, от 

жилищата си, от храната и грижите си за новите 

същества, на които плуването в полостта на илю-

зиите не е предопределено. Не на всеки е определено 

да бъде впрегнат вол в света, който в почивките си 

може да гледа и говори интелигентно... Сега идват 

съвършено нови сестри и братя, напълно прекрасни, 

но напълно безпомощни, които трябва да бъдат но-

сени на ръце от по-долните. Те са птици небесни! 

Нека вие, които сте кедри, поотворите клоните си 

за тях, за да започне великото гнездене, великото 

мътене, от което ще се излюпят съвсем нови видо-

ве. Песента на новите птици скоро ще огласи бе-

змерни пространства, поля и гори, души и съзвездия! 

Прелетни са тези птици-пришълци! Не са от тази 

обител! Познайте ги, докато е време, понеже те са 

тука от ден до пладне и после ще си заминат в топ-

лите страни. Разтворете се за любовта и песента 

им напълно, понеже после ще дойде най-страшната 

зима. Който е сърдечен, който е добър, който има съ-

вест небесна и обич божествена, той ще разпознае 

тия приятели, ще ги приюти в дома и прегръдките 

си и ще опита какво значи полет, простор и сияние. 
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Не пропускайте шанса си – сега е моментът! Заче-

ването на плодове от пришълци е най-великото тай-

нство, което сега се извършва на Икло. Всичко оста-

нало е прах, недействителност. Някога много отдав-

на Аз съм ви казал: “Който има уши да чуе!” 

  А сега продължавам: "Който зачене – зачене!" 

          - За наше сведение, дали е заченат очакваният музи-

кант? 

 - За ваше сведение, след последния акорд на кос-

мична симфония има космична пауза... Не е добре, ако 

в такъв момент сте в състояние да проговорите. 

Понеже осиянието Ми е силно, при този акорд сега 

замлъкнаха половин милиард слушатели от невиди-

мите светове... 

 
На индиговите деца днес няма кой да се съпротиви. Както всяко от тях 
разтваря хиляди цветни пъпки от разстояние само с молба и любов, 
така и нищо не им струва да помолят бактериите да изядат всички 
ракети, оръжия и метали, всичко ръкотворно, което не е от Бога... 
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