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19.ІІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

СЪВПАДЕНИЕ НА ТРИТЕ ПРОЦЕПА 
 

 
 

21,00-23,00 

 Нощта няма вече никога да се върне в този вид! 
Опората на предишната върхушка, на предишните й 
представители по места, е напълно разбита. Не се 
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страхувайте, че може да има възвръщане. Наистина, 
съществува опасност от едно болезнено продълже-
ние още няколко месеца, но всичко ще се изясни до 
края на годината, ако онези, от които нещата ис-
тински зависят, проведат нужните сили по нужните 
начини. Тепърва има да се изяснява какво значи общо-
планетарен организъм и защо човечеството, както и 
всеки отделен народ, имат различни системи, орга-
ни, клетки и пр., представени от различните общес-
тва и отделните хора. Ето защо, има причини някой 
да се гордее, че е клетка от хипофизата, а друг – 
клетка от ходилото или черния дроб на човечество-
то. Всеки върши своята работа, повече или по-малко 
съзнателно или напълно подсъзнателно. Както и все-
ки може да разстрои работата на организма, ако не 
изпълнява своята длъжност. 
 Проведохте и осъзнахте няколко изключително 
важни инициативи, които дадоха резултат, според 
прогнозите, с необходимата точност. Това са доку-
менти, които повече никой не ще може да отрече. Но 
сега питате за предстоящите неща, а Аз ви казвам: 
предстоят напъни за раждане на нова Европа. Тя ще 
се роди неизбежно и всички вие ще бъдете свидетели 
и участници, но България ще бъде на едно от послед-
ните места поради изключително сгъстената атмо-
сфера над нея и под земята й. Има сили, които са 
кармични, и на тях не може да се противопостави ни-
каква външна идейна или политическа сила. На окул-
тен език казано, България е врата както към ада, 
така и към рая – в най-острите им полярности. По-
ради това, съпротивата на ада тук ще продължава 
най-дълго и ще е най-упорита. Това обаче вече не е 
въпрос на години, а на месеци, при условие, че хо-
дещите по пътя на светлината намерят общ път и 
общ език. Нищо не може да се промени по друг начин, 
нито някога се е променяло. Проследявайки исто-
рията на всеки прелом във всеки народ или държава, 
във върховите исторически падения и възходи ние 
констатираме, че в основата на всяко едно от тях 
лежи неразбирателство или разбирателство на от-
делни личности, обикновено съвсем неизвестни. Име-
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нно тези хора са представители на онези братства 
или ложи, за които ви е говорено под различни имена, 
но те присъстват невидими навсякъде, всякога. По-
лучавайки съгласие, имайки доверие, отказвайки се 
някъде от своите твърди позиции, подобни неизвес-
тни хора често са си подавали ръка и така са пома-
гали на космичните токове да преобразят някои цар-
ства, някои народи, някои човечества.  
 Плурализъм има, това сега е най-модерна дума. 
Но искам да ви обърна внимание върху нещо по-общо 
от множествеността. Това е единството! Плурализ-
мът върши работа, само когато се постигне единс-
тво. Това е проста истина, изпитана през вековете. 
Плурализъм на нож означава конфликт и води до при-
родни бедствия и военни трагедии. 
 От всички видове единство, окрилени от Бога, 
ние поставяме на първо място единството на съзна-
нието вътре в отделния индивид - в онзи човек, кой-
то е най-съвършен на дадено слънце, на дадена пла-
нета.  
 При вас Той се наричаше Рама, наричаше се Кри-
шна, Хермес, Заратустра, Исус и пр.. С това искам 
да кажа, че на всяка планета в даден исторически миг 
присъства сам Бог на Земята в едно най-съвършено 
човешко тяло. Именно Той, постигналият пълното 
единство на съзнанието, на всички центрове, сили, 
желания и методи, създава условия останалите съ-
щества и природни царства да постигнат някакво 
ниво на разбирателство, на хармония. Това няма да 
го разберат още дълго време атеистите, материа-
листите, невежите учени, но на вас е известно от-
давна. 
 Второ нещо. Последователите на Бога на една 
планета, независимо от това присъства ли Той в да-
ден миг или не физически като велик Учител, предс-
тавляват онези фактори, които трябва да работят 
за подобряването на обществото, на природата, на 
всички части на Цялото. Това не става обикновено 
по външен, човешки, демонстративен начин, въпреки 
че светлите сили, както и тъмните, винаги са имали 
и видни личности, изразители на прогреса или на раз-
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рухата. На тази тема е говорено много, но конкрет-
ното, което искам да ви кажа сега и няма откъде дру-
гаде да го узнаете, е че Новото ще победи по-скоро, 
дори не до края на тази година, ако наистина намери-
те общ език вие, които сте най-вътрешни, най-чис-
ти, най-близко до силите на Небето. Както искате 
се наричайте, мислете се за каквото си искате, не 
си имайте доверие на себе си самите или на другите, 
но все пак се решете да опитате. С опит е по-добре, 
отколкото без опит. Понеже при опита има опас-
ност от грешка, но има и надежда за победа. Без 
опит, няма никаква надежда. 

В този смисъл, всеки велик Учител, независимо 
от профила Му в даден век, не може да постигне цел-
та си, ако няма ученик, на който да се опре. Това ви 
изглежда странно, но така е. Поначало, не може да 
съществува понятието “учител”, явлението учител, 
без да има на кого да е учител. Т.е. те двамата са си-
стема, необходими елементи от едно цяло. Няма ли 
ученик, съвършеният не е вече учител. Той се от-
дръпва във висините на творчеството, на работа-
та, на пътешествията, но не и на педагогиката. 
 Сега пък искам да кажа кой е ученик. Когато уче-
никът търси Небето, търси Учителя си, той никога 
не може да ги намери, ако няма съученици. Сам ученик 
няма, но има винаги клас. По правило, онези ученици, 
които се отделят от класа си и мислят, че могат да 
вървят сами, не са истински ученици. Те вървят по 
най-трудния път, най-опасния, и обикновено се прова-
лят. Най-добрият символ на ученичеството е жит-
ният клас Там индивидът е представен от зърното, 
класът – от житния клас, а в короната на неговата 
сила се крие принципът на двойката. Няма нито един 
случай във вселената, в природата, нещо да се е ро-
дило самó, освен Бог. Всичко останало се крепи на 
най-малкия клас от класовете, на най-малката група, 
наречена "двойка". Оттук тръгват дори Учителите, 
понеже и Учителят има сродна душа. 
 Сега, конкретно. Аз не искам да изяснявам не-
щата по груб, фотографски начин, с напълно очер-
тани контури и ясни формули, понеже така бих от-
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нел свободната ви воля. А тя е над всичко. Но очер-
тания общо взето, не напълно на фокус, но с опреде-
лени пропорции и ясни светлини и сенки, с очертани 
набелязани форми в настоящето и близкото бъдеще, 
съм давал и винаги давам.  

По този начин, и сега прогнозирам: ако от днес 
нататък до края на март се намерят родители на 
онзи, който има да дойде, предстоящите избори ще 
решат съдбата на България в най-добри и светли 
краски. И то преди края на годината! Вие, интелиген-
тните хора, много добре знаете, че “в началото бе 
Словото”, но това се отнася за духовната сфера. 
Когато става дума за природата, в началото винаги 
е яйцето. На колко се дели първо яйцето? – Яйцето 
първо се дели на две. После става на 4, на 8 и накрая 
на множество. От това множество вече се изграж-
дат отделните системи, органи, организми. И по та-
зи логика, по тази система на разумния свят, Небе-
то си търси проводник за Словото, което е сáмо 
едно, но то трябва да има импулсатор, за да може 
Словото да стигне до съществата. А природата, от 
своя страна, има нужда първо от баща, а после от 
майка, за да може едното да стане на две, двете – на 
повече - и животът да тръгне. 
 Разбирайте Ме както можете. Но има такъв за-
кон: има процеп на благодатта, на който малцина 
знаят силата и значението. Вие сега се намирате 
пред един такъв процеп. И трите свята, които се 
въртят един в друг, сега са се нагодили така, че 
трите процепа са се съвпаднали. Това става много 
рядко в историята на световете. Такъв процеп 
трябва да се използва. Процеп от тройно естество 
се нарича пълен изход, изход на всички равнища! На 
най-последно място – политически изход. От памти 
века, нашите врагове навсякъде се занимават с поли-
тика на първо място, т.е. започват от множество-
то и оставят индивида, бащата, майката, семей-
ството на последно място. Дори само по това ще ни 
разпознаете кои сме, ако проверите и се убедите, че 
ние редим нещата по точно обратния начин – на пър-
во място поставяме отделния човек и неговата сво-
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бода, неговия специфичен път и условия за щастие, 
на второ място поставяме майката и бащата с де-
цата им, и след това се грижим за уреждане на отде-
лните общества, народи, човечества. Това е единст-
веният път – пътят на Великата Разумна Природа – 
и никога никъде не е съществувала, не съществува 
друга подредба! Посветените, които могат да съзер-
цават строенето на атомите от самото им зараж-
дане, се убеждават, че те се строят отвътре навън. 
Най-малко и най-основни са вътрешните електрони. 
А основата на Проявяването на Битие се започва от 
водорода.  
 От това следва и сега: от онази свещена двой-
ка, която реши правилно този проблем, зависи деле-
нето на яйцето на четири. От онази свещена четво-
рка, която намери общ език, зависи по-нататъшното 
делене, т.е. появяването на други части на Цялото, 
на други равнища, на други количества, на други ор-
бити и облаци от същества, острови от вселени, на 
нови бъдещи човечества! 
 Но ако подходящите Ми съработници отново не 
Ме разберат, не се разберат, то предстоящите из-
бори ще бъдат болезнени, няма да дадат очаквания 
резултат или поне ще отложат свободата за по-къс-
но. Мога да дам и конкретни срокове. Ако март се 
увенчае с щастие, юни ще просияе от възторг, и де-
кември – от излаз на открито. Ако март се захлупи 
отново, то ноември няма да спаси положението и ще 
протака отново нещата.  

Това е адресирано до избраните - и визирам в 
момента трима отделни приятели, които да изне-
сат товара сами, ако няма друг изход. По-добре е, ако 
от съществуващите живи души (понеже повечето са 
полуживи), две двойки свободни души направят опит 
за посрещане на Новото. Има само две подходящи 
двойки. От тях зависи. Става дума подходящи за се-
мейство, за майчинство, бащинство. Има още 6 
двойки, подходящи за втория вариант, при който фи-
зическо раждане не се предвижда. Тогава още през 
септември може да се очаква победа. Останалото 
ще наблюдавате. 
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Коментар от 2009г.: Когато се касае за излизане от 
ада или влизане в рая, става дума за «съвпадение на трите 
процепа». Чисто астрологически, няма по-добър израз на това 
от синхрона на някои важни аспекти по дирекции, прогресии и 
транзити, както и на други астрологически фактори. Добре е 
астролозите един ден да анализират мига на осиянието 
«Съвпадението на трите процепа» и периода и прогнозите, 
за които се говори в него. За отбелязване е, че в този момент 
три важни планети са в българския знак Еднорог (Козерог): 
Сатурн, Уран и Нептун. При това Сатурн – най-«български-
ят» - се намира на трон в двореца си, в собствения си знак. 
Луната също е в Козерога и всеки момент ще мине и през те-
зи три планети, както и през «точката на щастието», която 
е в съвпад със Сатурн. Както знаем, Луната материализира 
аспектите – тя е майката, която ги ражда на земята. Всичко 
зависи от това, от кого е заченала – какви са били примарни-
те дирекции и нейните лични прогресии в този момент. При 
това, този стелиум на 19 март 1990 г. става в Трети дом – 
Дома на Родината.  Дори само това положение говори много 
за мига, който е избрал Бог за даване картбланш на България. 
Всяко пожелание на Бога за нас, всеки шанс, който ни дава, се 
изразяват астрологически в Изначалните, Първичните Му На-
правления в небомига ни (примарните дирекции). Бог обаче са-
мо дава оптимума, дава ни семе, благословение, съвет и ис-
кра. Дали ще прихванем, дали ще «подпалим», зависи от нас – 
"горивото". От състоянието и качеството на горивото – от 
предаността ни, вярата ни, вкуса ни, чуткостта ни, нивото 
ни на еволюция. Казано по друг начин – дали сме запазили своя-
та кълняемост. Много души са с искра от Бога, Негови семе-
на, но Той ни е дал свобода да излезем или да не излезeм 
веднага от хамбара, сами да дочакаме и изберем сеяча и 
почвата. В това именно е скрита великата свобода на воля-
та, тестването на избора и вкуса ни. Точно това е, астроло-
гически, прогресията. А транзитът - «третият процеп» - са 
само външните условия, които идват моментално при съвпа-
дение на първите два. Когато има синхрон между Божията Во-
ля и нашата лична воля, вкус и разбиране, обстоятелствата 
се привличат мигновено и се създават сами, магически. Точно 
затова астролозите-езотерици държат толкова много на ди-
рекциите.  При липса на такова съвпадение, ние се мятаме и 
гърчим като обезумели цял живот да търсим «транзити» - 
транзитно преминаващи външни хора и шансове, - но това е 
химера. Именно това изразява най-силната българска погово-
рка в това отношение: «Дето обич и любов – там и Господ е 
готов». Любовта и обичта  са дирекциите и прогресиите, а 
Господ са условията, които ни се дават без миг забавяне, 
когато обичта и любовта са истински и са в синхрон. Това е 
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велика истина, велик закон, велика мистерия! Ако не сме ща-
стливи, значи не разбираме нищо от тази всемирна тайна и 
не сме имали понятие от  обич и любов. При дирекциите, Бог 
проявява Любовта Си към нас, като ни внушава (без да ни на-
силва) кога точно ще мине истинският, нашият сеяч край 
хамбара, как ще изглежда, как би трябвало да ни трепне 
сърцето и как трябва да скочим в ръцете му без замисляне. 
При хармонична лична прогресия в това време, ние проявяваме 
истинската Обич – многовековната си гореща жажда тъкмо 
за този Образ, трепетно очакване, разпознаване, пламване, 
скок – и беззаветна преданост завинаги. Само тогава и «Гос-
под е готов», а това е зачеване, бременност и раждане при 
най-добри, най-щастливи, благодатни външни условия на 
живота. Пепеляшка е избрала Принца, а не кмета, попа, свина-
ря, пъдаря  или селския търговец или писар... В противен слу-
чай Господ няма да е «готов» – Той ще ни отмине със строг 
или нажален поглед и ще ни остави в ръцете на други неща, 
на други хора и обстоятелства. Всеки се хваща или го хва-
щат на такова хоро, каквато е маята и тестото му. Докато 
не втасаме, ние се въртим в цикъла на кармичните прераж-
дания. 

От осиянията на Елма в този период узнаваме, че Той 
иска да прати на земята именно в този момент един велик 
Композитор. И още един. Първо предлага на нас – «най-вътре-
шните» - ние да го посрещнем. Това не е случайно – имаме ша-
нса да сме свързани със Словото. Но ако нашите «прогресии» 
не са реагирали, ако струната ни е останала без резонанс, ако 
не сме имали космически вкус и разпознаване, Бог може да е 
изпратил Композитора и колегата му другаде, понеже Той има 
не малко Свои хора по света. И двама да са – достатъчно. В 
най-добрия случай, Композиторът трябва да се е родил в ща-
стливо духовно семейство до края на 1990г. Другият Компо-
зитор също трябва да е вече на земята, било сред нас, било 
сред по-достойни хора, но той няма изисквания за конвенцио-
нално, официално светско семейство – трябва да е дошъл на 
повече места чрез вселяване. Темата продължава да е акту-
ална и в следващите години – например, в осиянието от Елма 
«Верди и Вагнер идват» (8.01.1994г.), получено по време на  
опита ни за контакт със Сириус в Рига, Латвия.  От него се 
вижда, че Господ забавя, но не забравя. Ако някъде няма гото-
ви души, Той отлага, но при всички случаи прокарва Своя 
импулс и намерение. Ето какво казва за Верди и Вагнер в 
цитираното осияние: 

 

“Представители на Хис сега витаят вече в йо-
носферата ви! Това са души на гении, които искат да 
се проявят на Земята. Между тях е и великият дух 
на Джузепе Верди, който е вечен Първожрец на Хис. В 
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пространството сега, със страшна сила, присъства 
и Вагнер. Латинските и германските народи ще по-
лучат виза в Божествения свят, ако този път не от-
хвърлите не само Верди, но и Вагнер. Верди успя на 
косъм да се всели, поради любовта на 16 двойки по 
лицето на Земята, но той търси физическо тяло. 
Знаете условията: не се съгласява на раждане при 
свободна майка. На него му трябва класическо семей-
ство и дом патриархален, Божествен. Вагнер - около-
земният вечен Летящ Холандец - напротив, търси 
само вселяване. Той слиза на всеки седем години и но-
си Преживяване, а не физическо зачатие. Но при нас-
тоящата констелация е възможен уникален вариант: 
физическо раждане на Верди и едновременно вселява-
не на Вагнер в тялото на майката, бащата или са-
мия Верди. Те има да се сдобряват, понеже не се оби-
чаха много на земята. Не е нужно да съобщавате то-
ва преди 12 януари, тъй като зачатието трябва да 
стане на 21 март. 

  Ето какъв ще е плодът на вашите малинови 
бдения! При това, разрешавам опитът да се проведе 
навсякъде, тъй като някои велики духове не се вселя-
ват само в едно тяло. Никой никога не бива да узнае 
къде е основното тяло на такъв дух - защото има и 
едно основно. Останалата му сила се разпределя, 
пропорционално на любовта между родителите. Те-
зи, които се обичат най-силно, ще привлекат ядрото 
му. Необходима е такава велика любов, че непости-
жимостта на бащата да се претопи във временна 
постижимост, а неверността на Ева да се превърне 
за няколко години преданост, нямаща равна на себе 
си.  

Отсега виждам, че Вагнер предпочита да се 
всели в бащата. От това следва необикновената за 
една земна жена перспектива да постигне преданост 
едновременно към детето и съпруга си, и то в един 
непостиган от никого досега срок - цели 14 години! 
Предаността на Ева се разпада за 2 месеца; най-мно-
го за 10. 

Необходима е голяма градина, напълно обзаве-
ден дом и обезпечение на семейството. Определено е 
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да вземат участие 86 двойки. Независимо от това, 
че някои ще узнаят по-късно, Сириус ще ги срещне 
навреме!” 

 

 
 

"При вас Той се наричаше Рама, наричаше се Кришна, 
Хермес, Заратустра, Исус и пр.. С това искам да кажа, 

че на всяка планета в даден исторически миг 
присъства сам Бог на Земята в едно най-съвършено 

човешко тяло." 
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22.III.126(1990) 
София – Изгрев 

 

БЕЛЕЖКА КЪМ  "ОСИЯНИЯ ЗА КРАСОТАТА" 
 И ВЪПРОС КЪМ ЕЛМА, 

С ОТГОВОР ОТ НЕГО 
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Бележка от 16.09.2010 г., 14:48:46 
 
На това място може да се добави едно много интересно обя-

снение от Елма, което досега не е записано никъде. То касае оформ-
лението на настоящите книги с осияния по 300 страници във фор-
мат А4. Ще забележите, че първите 20 книги са със средна разредка 
на текста, а следващите – с най-гъста. Рационалният мотив на със-
тавителя е ясен: за икономия. Разпечатването излиза по-евтино. 
Един приятел обаче с основание реагира, че така текстът не само 
става по-труден за четене, но и се отнема пространство на Тот (Бог 
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Отец) – бяло поле. Елма отговори, че е внушил това нарочно: за из-
пълнение на изискването "ЛИК", което пренебрегваме, и за пробужда-
не на повече жени. Може да се проследи по датите, че това наистина 
стана и че процесът бурно продължава с появяването на изключите-
лно дълбоки и предани нови приятелки. Такива мъже идват по-рядко. 

 
 

3.ІV.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

КАРМА ПРИ АБОРТ, РАЖДАНЕ, 
ВСЕЛЯВАНЕ И ВСОЛАРВАНЕ 

ЖЛО / МДД 
 

 
 

Един от проектите за коригиран пентаграм, изпълнен по 
указанията в извънредните беседи на Учителя за Женския клас 
(с разменени места на буквите В, У и Ж и без змии в центъра). 

  

 Хаир няма без смирение на духа! На практика, 

Второто посвещение на ученика се провежда чрез ли-
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чна среща с Мен, физически, на Земята. А Първото 

се отличава по способността на ученика да разпоз-

нае Словото измежду всички словоподобия. Пентаг-

рамиката отделя първо място на Вярата – входа 

към Тесния Път. Смирението иде после. Смирението 

е невъзможно без първата стъпка – разпознаването 

на Словото. 

 Сега, преломилата своеглавието сестра на 

Прекрасното няма защо да се тревожи много. Това, 

че не прие поканата да облече в царска плът царско 

присъствие не е наказуемо, освен чрез по-голяма са-

мота и препятствия в близките 15 години. Обстоя-

телствата, роднините, общественото мнение, кръ-

стът и венецът на самостоятелното майчинство 

без брак и известност на бащата – всички тези неща 

са предмет на безпокойство само в неуверените, 

обикновените, земни майки. Небето не се интересува 

от тия неща ни най-малко, а свързва в свещен брак 

любовен необикновени личности, в пълна тайна – са-

мо за да се роди на Земята някой необикновен дух. 

 Истината е, че Сонóр няма намерение да идва 

на Земята нито в обикновено семейство, нито при 

самотна майка, била тя и най-възвишената. Сонор 

има нужда от пълноценно семейство. Под “пълноцен-

но семейство” не разбирам непременно бащата на 

Сонор или на който и да е друг възвишен дух да е съ-

щият, който ще живее с него постоянно. Ето защо, 

предлагайки на теб този вариант, най-подходящ в 
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един математически миг на Битието, Аз щях да пре-

двидя всичко останало като по часовник. Този вари-

ант нямаше да бъде абсолютно оптималният, но 

щеше да е много близо до най-добрия. Ако се беше съ-

гласила да живееш на онова място сред природата, 

във вашата къща, но не с К., а с Т., отказвайки се от 

присъствие в Търново или София, Аз щях да те помо-

ля да се занимаваш интензивно с музика. Бих намерил 

пиано, бих напълнил къщата ви с плочи, картини и 

всичко останало, за да посрещнете Сонор достойно. 

 Разбира се, няма съд за непослушание, понеже и 

вярата също е въпрос на свобода, а свободата е над 

всичко. Едно неприемане на божествен плод на Любо-

вта не се осъжда, а има само последствия. Накрая 

всичко пак се оправя, но за по-дълго време и с по-

стръмни и неприятни пътеки. Неприемането на плод 

на Любовта се заплаща, разбира се, но се плаща по 

специална формула на времето, отделно за всяко съ-

щество, което не е прието. Примерно, за изгонен 

обикновен човек (има се предвид помятане), престóят в 

кървавата зона на нисшия астрал, където плачат и 

викат ембрионите, се изчислява на базата на дни-

те, в които той е бил жив в утробата на бремен-

ната, умножени по престоя му, докато намери въз-

можност за ново раждане – обикновено се изчислява 

пак в дни. Примерно, три месеца плодът е бил жив, а 

после 11 месеца не може да си намери нова майка – 

умножават се дните на трите месеца по дните на 
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11-те месеца и се получава числото на присъдата 

при помятане. Това означава, че пометналата по 

своя воля, а не спонтанно, независимо от съображе-

нията, ще трябва да престои след смъртта си в слу-

чая над 80 години в оная зона, в която се намират по-

метнатите ембриони, и чак тогава да продължи пъ-

тя си нагоре. Същевременно, има кармични коефи-

циенти при абортиращи, в зависимост от нивото на 

духа, който е искал да слезе чрез дадената майка. 

Ако е по-необикновено същество и се преражда много 

по-рядко от обикновените хора, то времето от едно 

прераждане до друго също се отчита по специален, 

пропорционален закон, и удължава времето на прес-

тоя на престъпниците в нисшия астрал. Но заедно с 

това, в зависимост от нивото на самата нареализи-

рана майка - от нейната еволюция и усилията й да 

поправи грешката си чрез раждане на нови деца на 

физическото и духовното поле, - срокът може значи-

телно да се съкрати. На окултен език казано, ражда-

нето се осъществява реално и без физическо ражда-

не, ако сте родили в някой дух вярата в Словото, 

пламъка да върви в пътя на Христа. Също, няма про-

паст между физическото раждане и вселяването, при 

условие, че се обменяте на трите полета с онези, с 

които сте свързани на трите полета. 

        (Другаде Елма изяснява как ще се развие животът на по-

тенциални родители, които не са поискали въобще да заче-

нат определените им деца от Небето – и какво щастие ги 
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очаква, ако смирено изпълнят тази мисия – б.п.) 

 “Всоларване” също има, но то не е като вселя-

ването. Всоларване става при наличие на тримата, 

за които Всемирът все още мечтае да се намерят 

във вашата зона. 

 Раждането е физическо по линия на Христа, на 

Иисуса. Вселяването е по линия на Селена, Мировата 

Душа, но всоларването става по линия на Божия Дух. 

Само слънчевото раждане, а не лунното или земно-

то, увенчава съвършенството окончателно. А това 

означава много високо разбиране на всичко онова, ко-

ето съм говорил за Орфическия Път и за Орфическия 

Клас, където е ликвидирано веднъж завинаги с илюзи-

ите за “семейства” или водевили от типа на поляр-

ните. Никога една цивилизация или култура не е про-

копсала по модела на Черната ложа – живот по два-

ма. 

 Животът в божествения свят, в който досега 

жена от вашата зона няма, е нещо неописуемо с ва-

шите думи и понятия! Независимо от това, дали ще 

се намери някой, който да се провре през тясната 

цепнатина, която е все още отворена до 18 април, 

високият идеал за проумяване на божествената Лю-

бов нека постоянно вълнува сърцата ви. 

 Ако се роди на Земята физически, Сонор ще ви 

покаже пътя към Орфическите Тайнства. Все още 

има шанс да се роди, но само от майка и баща, които 

спазват някои свещени условия. Предложението ос-
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тава. Предложението е към онези две двойки, за кои-

то споменах миналия път, на които още не е отнето 

благословението. Няма да казвам кои са те. 

 Парлив и стръмен е пътят на Словото в Дей-

ствие! Не е още за вас, понеже възприемате конкре-

тните ни молби като ограничение на вашата воля 

или направо като провокация на "тъмно начало". Пре-

дпочитам да говоря по общи идейни въпроси, щом ка-

то не свързвате прогнозите с точност до нула с 

всичко онова, което се случи наистина и се случва 

сега напоследък. 

 На практика, преустройството ще накара све-

та да се обърне към Словото, след като прочете 

всичко онова, което съм предрекъл. Ако искате преус-

тройството да стане безболезнено, кръглата маса 

да напредне и народите да почнат да се обединяват, 

трябва да се поправят няколко дефекта в органите 

на пусковия механизъм. Свободата дойде веднага 

след като пробихте прозорчето и изправихте пента-

грама! Стотици кръгли маси се учредиха и работят, 

само защото изпълнихте онова указание да се събе-

рете около кръглата маса след отварянето на про-

зорчето. Обаче някои неща не вървят. Проблемът с 

обединението на Европа и пълната свобода на про-

гресивните хора и движения ще се уреди незабавно, 

само ако направите линиите на пентаграма препле-

тени и ако довършите онази недовършена част от 

него. Преплитането не е случайно, то е символ на 
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последователността и съподчинението на доброде-

телите и Школите. При непреплетените линии на 

пентаграма, всички учения, партии, школи и групи ще 

се боричкат за надмощие и няма да стигнат до ни-

къде. По-късно ще ви кажа каква специфична вреда 

произтича от липсата на онова мостче, което ка-

меноделецът не направи в пентаграма. А кръглите 

маси навсякъде няма да постигнат консенсус до мо-

мента, в който не ремонтирате вашата кръгла ма-

са, която е в плачевно състояние. На първо място ще 

се обедини самото Братство, ако я потегнете, а по-

сле – кръглите маси по места. 

  Независимо от това, което си мислите или не 

си мислите, предметите, обстановката, в която се 

е проектирало и се проектира Словото, винаги при-

добиват сакрално значение и магическа първовласт. 

Един ден ще се тюхкате, като видите на кино какво 

е управлявало вашето южно прозорче от Моята стая 

на Земята в момента, какво е управлявала масата, 

разположението на столовете около нея и пр. 

 Още повече ще се чудите как е било възможно 

да оставите тръбите на Словото в такива плачевни 

условия, в каквито тръбите обикновено са били през 

вековете. 

 Но всичко е така, както е неизбежно да бъде. 

Тръба, лишена от лично щастие, лишена от свобода, 

въздух, слънце, топлина, природа и всичко останало, 

предава на света точно онова, което той най-заслу-
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жава в момента: непременно раждане, но тежко раж-

дане. В зависимост от това, как сте посрещнали 

Словото на Земята, ще бъде и вашето посрещане по 

другите светове, по другите звезди и планети. Като 

не посрещате Моите с отворени обятия – по килими 

от палмови вейки и рози, - посрещате самите себе си 

по пътеки от тръни, когато дойде часът за осъзна-

ване. 

 

 Коментар от 2009г.: И другаде е разказано за този ва-
жен случай. Въпросната прекрасна и любима приятелка наис-
тина имаше право, като всички души с искра от Бога, да про-
яви свободната си воля и да не се откликне на предложението 
на Небето. Детето беше на път, но тя не го прие. Тук пос-
ледвалите събития се описват не със задоволство, че се е из-
пълнил един суров закон, понеже такова задоволство не би 
имало нищо общо с любовта. Но те са поучителни – най-вече 
в последната им фаза, която е с добър край. Приятелката се 
разболя от две много тежки болести, за които обикновено ня-
ма лечение – едната беше рак. Лекарите я бяха отписали. 
Тогава тя взе решение да се яви на "поправителен" и за зачене 
дете по любов, но без да обявява бащата и без да иска да се 
омъжва за него. Това излекува моментално и завинаги тези 
две болести, а тя роди не едно, а две деца: момче и момиче 
близначета.  
 
        Мраморният пентаграм в градината днес е подменен с 
най-нов, но не от нашата група. Досега не е ставало дума, че 
и ръцете на чешмичката при Второто езеро трябва да се 
заменят с нови, той като оригиналните бяха много по-добри в 
скулптурно и калабистично отношение, а сегашните са само 
маркирани отстрани и нямат същото разположение.  Въпрос-
ната кръгла маса бе ремонтирана, макар и не абсолютно 
здраво и перфектно, а на п. бе даден един кръгъл стол на У., с 
молба да поправи един от краката му, което бе направено 
както трябва. Много по-късно една просветлена душа от 
Америка, която няма как да знае това и магико-символичния 
му смисъл и действие, изказа думи за предаването на една 
"щафета", на "стола на Словото". Разбира се, абсолютно ни-
кой не би могъл да замести Учителя, но щафета в някакъв 
скромен работен вид има и тя се предава от ръка на ръка.  
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3.ІV.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ПРИБАЛТИКА ЩЕ СЕ ОСВОБОДИ! 
ЖЛО / ЦБМ 

 

 
  

Катедрала в гр. Лйепая, Латвия. Някои българи, свързани със 

Словото, все още не знаят, че в този град и в други латвийски 

градове и свещени места само след две години ги очакват 

невероятно силни и красиви преживявания. 

 

 Предстои наистина пожар от радост и щастие 

– такава картина е нарисувана в съдбата на Крот-

кия в близко бъдеще. Въпросът е обаче сложен: нико-

га не бива да търсим Любовта – ние само я раздава-

ме. Там, където ни разпознаят, нека получат! Време-

то да те разпознаят и теб настана: получавайки, ще 

получат! Колкото по-голяма обич получат от теб, 

толкова повече ще получат от Мене. Ти си във връз-
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ка със Сонóр, но той се колебае дали да влезе в дом 

със съмнителна чистота – дом, от който тъмното 

още не е изхвърлено окончателно. Не искам да бъда 

напълно ясен, понеже трябва нужните хора да Ме 

разберат по нужния начин. Искам да помогнеш на две 

души така,че и тримата да бъдете доволни. 

 

 Постигнеш ли това – постигаш всичко! И сро-

кът не се удължава – 18 април. Когато те разпозна-

ят и накалът дойде до бяло, чистотата ще каже сво-

ето. 

 Накрая, още нещо: При всяко стъпване на бълга-

рски крак в Русия, Аз сменям правителство! Твоето 

отиване сега ще реши въпроса за свободата на При-

балтика. Това трябва да стане незабавно и без няка-

кви стълкновения. То ще резонира у другите съюзни 

републики, но по благотворен начин: не откъсване, с 

цел тръгване по западния път, но независимост в ду-

ха на Новото. Не успеете ли с раждането или вселя-

ването на Сонор, независимост на сателитите е пак 

неизбежна, но с кармични сътресения и ориентация 

към материалните предимства на Запада. От Запа-

да има какво да се вземе, но възвръщане към мрака му 

не бива да има. Покупките и продажбите, уреждане-

то на себе си няма да преминат в Новия Свят, така 

че Русия, България и славянството трябва да съхра-

нят Новото, понеже старото е обречено. 
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 Коментар: Това осияние е от 3 април 1990г. Литва вече 

е обявила независимостта си на 11 март, но п. не го знае вън-

шно; Латвия ще стори това на 21 август 1991, Естония – 

през същата година. Тази фундаментална политическа про-

мяна спомага и за крайно интересните и силни събития при 

посещението на българи, свързани със Словото, в Латвия, ко-

ято има най-големи традиции във връзка с Учението и Брат-

ството в България.  

 

 От 1992г. в столицата Рига, в гр. Лйепая и на други 

места идват фундаментални осияния от Елма, записват се 

звуково спомените за Братството, възбужда се мощен 

мистичен и братски живот, въвежда се паневритмията, пеят 

се песните на български и ватански, изучава се астрология с 

наш принос в нея; учи се български, стават изцеления от не-

лечими болести и други неща, които хората наричат "чудеса". 

  

 По българска инициатива там се поставя въпросът за 

изменение герба на Латвия – да се обърнат с върха нагоре 

две петолъчни звезди, - а също и се внушава на зелената им 

партия да внесе в парламента въпроса за радикално подпо-

магане на бременните и кърмещите: фермерите на Латвия 

да отдават безплатно за тях процент от най-чистата си 

екопродукция. Там се започва и масовият експеримент за свъ-

рзване със звездата Сириус, с крайно впечатляващи резулта-

ти. Всичко това е подробно отразено в холизациите от това 

време и в обясненията към тях. Така че, когато Елма каже, че 

даден народ ще се освободи, това не е само политическа прог-

ноза - и най-малко е политическа: в светски план свободата е 

относително и нестабилно нещо. Той всякога говори за една 

друга Свобода, за която външната може да е само допълни-

телен фактор.  
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 Мили и любими деца от Латвия, с които се срещаме и си кореспон-
дираме след 1992г. Виждат се фрагменти от техни писма до българите, 
които са обикнали. Горният колаж е от илюстрациите на всяка страница 
към едно голямо писмо до Латвия, изискано от списание на латвийските же-
ни. Това става по повод на едно интервю с българин, поместено преди това 
в Рижки вестник. Какво е Латвия и колко добре е работил там някога за Де-
лото българинът Петър Пампоров, личи и от беседите от Учителя П.Д. на 
латвийски, публикувани там, и от силните пробългарски братства в цялата 
страна. Там се обнародва изцяло и "Тържествена меса за Бременната" – осия-
ние от Елма, дава се широка гласност на българските инициа-
тиви във всички медии, всички зали за нас са безплатни. Спри-
ятеляваме се и с чудесни хора от Литва и Естония. 
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1.V.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ОТЕЦ КАТО МАХАЛО. 
 НЕДРАЛНАТА СИЛА НА СЛОВОТО 

 

ЖЛО / КТК 
 

 
 

20,17-21,40ч. 

 Няма нищо опасно - на тази Земя отливът е не-

избежен закон. Отливи съм имал и Аз, и имам, когато 

съм на Земята. Без отлив, прилив никога не може да 

има. Когато нямате настроение и когато не сте 

здрави, и когато сте нещастни, слаби, изоставени 

от Духа, пак работите: понеже вашият отлив е при-
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лив за някоя душа в Битието, организирана противо-

положно на вас. На окултен език казано, когато вие 

сте в ямата, онзи, който е вашата полярност, въз-

лиза на върха. Не се ли тревожите, ще се тревожи 

той. Тревожите ли се, той, и  на самия връх, пак ще 

има проблеми. Наистина, може да си допуснал някои 

грешки, но ученикът греши, греши даже Учителят, 

макар и много рядко. Но грешките не са грехове, а 

това е най-важното. 

 Ако искате, някога ще ви говоря по-подробно 

относно Махалото, като най-велик принцип, по кой-

то Отец се проявява. Нашият контакт с вас не е на 

мисловна база, а именно чрез махало, понеже самият 

Отец никога ни би създал света, ако не се проявя-

ваше като най-великото Махало. Може да се каже, че 

Отец е Махало, излизащо постоянно от Точката по 

неизчислимите радиуси на Неопределеното Битие. 

На тази основа, препоръчах холизацията чрез махало 

не само като метод за преминаване на съществата 

от микросвета и макросвета на земята, но и като 

пряк контакт с Отца чрез Мене. Понеже Аз, именно, 

съм Оня, Който съм всички радиуси! По тази причина, 

Моят знак е Звездата!  

Може да се каже, че отиването на махалото от 

центъра навън означава навлизане в периферията, 

отдалечаване от Отца, поради което се изпитва 

носталгия по Него, мъка, скръб, отчуждение. Но за 

сегашното ви ниво няма никакъв друг начин да пос-
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тигнете обективация на мечтите и плановете си, 

освен чрез натоварване, носталгия, потиснатост, 

страдания. Наближи ли обективацията, близка ли е 

победата, непременно потиснатостта е симптом. 

Така че, покоят на духа и блаженството на душата 

са само в Центъра, при Отца. 

 На теб препоръчвам нищо да не те тревожи, 

особено когато най-много си потиснат. На Своите 

Си казвам винаги: притискам ви Аз, не брат Ми.  

 (Тук и по-нататък Елма нарича дявола свой брат, в духа 
на обясненията в холизациите (напр. "Христос и брат Му – 
дявола"), че дяволът е най-талантривият отрицателен герой 
в Пиесата, но не е лош  – той също е Син Божий - б.п.) 
 

 Притискам ли Аз, непременно резултатът ще е 

красота и безсмъртие. А притиска ли той, пак е по-

лезно, само че много по-дълъг и страшен е пътят 

през пъкъла. Притисканите от Мен не са никак 

много на тая земя, така че, приеми Ме, моля те, по-

неже обичам душата ти отколе. Почувствай вещата 

Ми ръка и Ми вярвай, че съм опитен в притискането, 

също толкова, колкото и когато освобождавам. 

 По Словото нямаш повече работа, освен чрез 

методическо ръководство или по вдъхновение, но 

вече никога – "изнасилване". Опитай да се разтова-

риш от тревоги кое как ще върви, прави всичко с аб-

солютно разположение и не мисли за никакви срокове. 

Аз чакам отпечатването на беседите Си повече от 

половин век, така че още половин век не е нищо за 

Мене... На тази Земя така е – брат Ми намира начин 
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неговите дела да стават бързо и качествено, по-

неже съблазнява хората с пари, а пък Аз се надявам 

на бавни и много мъчителни усилия в началото. Та-

кова едно усилие обаче, такъв един ред, написан от 

свещената ръка на ученика, тежи повече от всич-

кото злато в космоса и спасява повече души, откол-

кото всичките църкви и манастири! 

 Не мислете, че сте си свършили работата. Тая 

книга, за която копнеете, ще излезе. Ще излязат и 

другите, непременно! Но те не са за Моите. Моите 

усещат Словото още когато съм го произнесъл, още 

когато е скриптяло перото на апостола в мрачната 

килия или когато сте си вадили очите да нижете ду-

мите Ми с последни усилия. Словото, на този етап, 

се лее в причинния свят на талази, на огромни вълни, 

на пространства, необгледни от никоя мощна снага! 

В бъдеще оня, който подозира, че някъде се преписва 

Слово от самия оригинал, ще си слага палатка наб-

лизо до свещения Първоапостол или направо ще спи 

гол навън пред прага му, понеже при първо преписва-

не на Словото причинният свят е напълно отворен. 

Това е шанс един на милиарди! Има специална божес-

твена формула, чрез която може да се изчисли точно 

мощта на Словото, когато се произнася, намалява-

нето на тая мощ при стенографиране или преписва-

не и прогресивното намаляване при разпростране-

ние. 

(Това е първото конкретно споменаване на принципа на 
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словометрията, за която по-късно Елма ще даде обширни обя-
снения и наистина ще се стигне до математическа формула) 

 

 
"Молитва на искрата Божия" от Елма, преведена на латвийски език 

и написана и оформена по законите на словометрията. 
 

 Който Ме е слушал пряко на Изгрева, на Рила 

или някъде из древността, някъде из световете, той 

влиза направо в божествения свят! Който не Ме е 

слушал, но е прочел първите отпечатъци или е прос-

лушал първия матерен запис на Словото, той се по-

тапя направо в атмичния свят – там, където Слово-

то става Дело. А преписването, презаписването на 

първото машинно издание на Словото от самия ръ-

копис, преди да е било изкарано в повече от един ек-

земпляр, има силата да отваря принципното поле. 

Ако преписването става на ръка, отваря песента на 

душата – будическия свят – още по-високо от причи-

нния. Ако някой иска да попадне направо в будическия 
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свят, той трябва да преписва Словото на ръка, и то 

от самите оригинали! Преписано от отпечатан том 

по обикновения начин, при над 1 000 екземпляра, ръко-

писното Слово намалява силата си значително.  

 Аз и друг път съм ви говорил за подобни свеще-

ни закони. Преди да се отпечата Словото в книги, то 

е абсолютно неограничено в причинното поле на пла-

нетата, и от работата на апостолите по места по 

неговото преписване, четене и обсъждане, проник-

ващата му способност става пословична. Щом като 

се вкара веднъж в метални машини и премине през 

шум, процедури и размножение, то се разрежда в про-

странството, но отива в книгите, където дава на-

дежда на неофитите, на прохождащите, на непълно-

ценните, на които не е още дошъл часът да приемат 

Словото от атмосферата. 

 Наистина, велико е вашето дело да докарате 

Словото до масов печат и това съм ви го поискал са-

мият Аз, но никога не забравяйте, че основната ра-

бота ние сме си свършили. Когато четете едно осия-

ние, една беседа от ръкопис и преживявате Словото 

с цялата си душа, това се равнява на тираж 80 000 

тома, по сила на сумарно въздействие! На тези, кои-

то работят по този начин, Словото открива необо-

зрими перспективи.  

 Никой няма и не може да има връзка с Отца, ако 

не се е докоснал до Словото. А ето, вие плувате в 
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неговите първоизвори! Съществата, познаващи Сло-

вото, ангелите и божествата, нуждаещи се от Сло-

вото като от слънце, въздух и хляб, напускат свои-

те обители и пак успяват да открият мястото, вре-

мето, първоапостола, който се къпе в първоизвори-

те на Словото! Потопяването в първоизворите на 

Словото е нирвана, нямаща равна на себе си никъде в 

Битието! Ползата от неотпечатаното Слово, по 

този начин, е огромна, понеже сте в един извор с бо-

жества и ангели от много полета, бития и времена. 

Почнете ли да го печатате, първоизворите се от-

теглят навътре и съществата си отиват. Позна-

вайки този закон, Аз не съм толкова глупав като пре-

миерите и първоидеолозите, да Ми отпечатват кни-

гите незабавно и в огромни тиражи... Това значи да 

си оплюя учението и никой да не Ме чете, освен оли-

гофрените на духа. Не че няма изключения от пра-

вилото, но те са редки и изключително отговорни. 

         ОТ, ОТÁН, ОНОТÁН! 

 Имай силата да си слаб, имай слабостта да си 

силен... 
 

 - Методологическите указания за работа със Словото, 
чрез холизация ли ще бъдат получени? (КТК) 
 

 - По твой усет; и само когато не можеш да си 

отговориш, ще питаш. 
 

 - Изключение ли е състоянието на преодоляване състо-
янието на болка, потиснатост, тъга, постигнато чрез радо-
стта? (КТК) 
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 - Наистина е едно изключение; но по отношение 

на Проявеното Битие, когато радостта те обземе, 

независимо от скръбта и надделее над скръбта, ти 

излизаш от Определеното и Проявеното Битие и се 

издигаш в Неопределеното – Битието на Отца. А 

Отец значи Радост! Няма нищо по-хубаво от това, 

стига човек да успее. 
 

 - Може ли да се постигне това състояние да бъде по-
стоянно? 
 

 - Аз наричам това “брамсовост на духа” – еднов-

ременно звучене на ниската и високата тема, само 

че в определен момент ниската тема се транспони-

ра и напълно преобразява онзи, който е успял да изле-

зе в тотвселената. На съвременен ваш език, това 

означава превръщане на кръстовището в надлез на 

духа. Отдолу процесите си текат в едната посока, а 

отгоре свободно пеят звезди и пространства от ща-

стие. Ето това значи майсторство – силата да не 

се сблъскваш със себе си, със състояние-то на мина-

лото, с работата на духа в неговите подземия. По-

неже и такава работа има - и тя трябва да върви. 

Да се откажеш от мъката и тежестта, значи да 

престанеш да влизаш в подземията, за да освобож-

даваш роби; или под водата, за да спасяваш удавници. 

Всяка ваша мъка спасява едно същество! Но излезе-

те ли отгоре, по надлеза на радостта, не искайте в 

подлеза да няма движение, понеже тогава няма да 
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има и живот. А животът е това: с едната ръка – за 

Бога, а с другата – в помощ на ближния. В паневрит-

мията съм ви дал този метод, а славянската буква 

“ж”, отговаряща на Урана, напълно съдържа новото 

славянско понятие за живота. 
 

 - Какво се получава, когато чрез работата със Словото 
се достигне до неговото интимно въздействие? 
 

 - Тялото, органите и преживяванията, които 

организира Словото при недрална работа с него, т.е. 

интимна, вътрешна работа със Словото, са от нов 

тип и не са познати на школите, нямащи усет за 

Христа, за оригиналното Му Слово през вековете и 

за Словото, което тече в момента. За това тяло, за 

тези органи, функции и преживявания ще ви говоря 

специално, когато поискате. 
 

 
 

Размразяването на Новата Ева 
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6.V.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

КОЛОНИ НА ХРАМА И ЗВЪНАРНИ НА 
ВСЕЛЕНАТА 

ЖЛО / МДД 
 

 
 

9,45-11,25ч. 

 - Каква е връзката между името Корина и Пролонна? 
(Първото име е самата тази, до която е посланието, и тя 
счита, че това е име от нейно минало прераждане, а Пролонна 
е дадено вече за нея от Източника – б.п.) 
 

 - Слабостта ти иде от Корина, а силата – от 

Пролонна. “Пролон” иде оттам, дето си вечна, а Ко-

рина те свързва с едно твое гръцко прераждане, къ-
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дето си прахосвала енергията си за пищни празнен-

ства, танци и поетически празници. Совестта ти 

обаче се пробуди именно тогава, понеже ти си била 

винаги чутка за Истината, а поезията се познава с 

Истината най-изкъсо. Поколенията нямат природна 

сила, освен тая от рода си, а силата на духа се пре-

дава само чрез плодовете на Духа – вечната съкро-

вищница на културата, на религията, изкуството. 

Под името "Корина" ти не само се весели, пя и тан-

цува, но подаде ръка и на поети, писатели, философи 

и лечители, от които хората имаха полза – истинска 

полза за вековете. 

 - Мога ли да вярвам на състоянията и картините, ко-
ито преживявам от последното новолуние насам? 
 
 - Не само че можеш, но си длъжна! Отприще-

ното Слово се нарича "Празник на Трите Вселени"; и 

с това, което бе обещано, се получава триумфът на 

Словото в края на този век! Самият Аз, с Когото ти 

общуваш и Който се проявявам сега чрез тебе, съм 

възхитен от прелестта на образите и силата на 

метафората, на символа, в Словото, което преми-

нава през тебе.  

 Прекарана през превъзходно светилище, свете-

ната вода става осветена трижди! Звучността на 

мисленето, живата радост на сърцето, плодната 

сила на мъдростта в тебе раждат поезия с непре-

ходна красота. Само че това не е само поезия, нито 

само образи от свръхсъзнанието, а живо словодейс-
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тво, преобразяващо духовното тяло на планетата. 

Предателите на мисълта предлагат почти умърт-

вено значение на всяка дума, докато произходът на 

понятието, на думата не е скрит за онзи, който е 

свързан с Абсолютното. И понеже ти си създание на 

Отца, то ти (както и Аз в Словото си) имаш право 

да изменяш обикновеното значение на думата и да 

твориш нови думи. Плъховете, наречени "грама-

тици", също както физиците и астрономите от 

Нютонов тип се придържат към вулгарната етимо-

логия, понеже нямат криле. На практика обаче Сло-

вото, преминало през тълкование на Първожрец на 

Словото, получава ново значение и вибрира в Бити-

ето на нова вълна, като напълно ново творение.  

В Проявеното и Определеното Битие също има 

тълковни речници, също има речници за произхода на 

думите, но те не съдържат едно значение, а регист-

рират значенията, които им отдават всички същес-

тва на Трите Вселени поотделно! Така, общото зна-

чение на Словото “РАДОСТ”, например, може да е 

едно, но то варира в 500 нонамилиона милиарда раз-

новидности в настоящия космичен момент, спрегнат 

с новациите на Абсолютния Дух... Само че по-голя-

мата част от тия разновидности са подвластни на 

радостта като илюзия, докато словото “радост”, 

преминало през създание от божествен порядък, по-

добно на теб, получава реално значение, понеже 

снажда радостта с безсмъртие зърно след зърно, 
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мънисто след мънисто, бисер след бисер, елмаз след 

елмаз в огърлицата на Пралайя! Съществуват сенки 

на Пралайя, богини на Радостта като пяна, щаст-

ливи еднодневки на Майя, допуснати до Патриарха на 

Световете, за да режисират пиеси, в които същест-

вата се учат на вкус, на избор, на преданост. Пове-

чето поети от относителната вселена на образите 

са служители на тая словесна прелюдия. Прелюди-

ята е необходима, тя е неизбежна, но ражда мрак, 

скръб и смърт след изчезването на пяната. А Сло-

вото, преминало през Колона на Храма Господен, през 

звънарна на Вселената, престава да бъде леко и 

сухо, понеже се превръща в звонково злато на Духа. И 

ти, която приемаш и самата създаваш в пещта на 

духа си образци от подобно звонково злато, отдавна 

престана да плуваш в покрайнините на полето “на-

ири”, където се кълби пяната на поетичните мечти. 

Поезията на Първородните слага златен прът в ко-

лелата на илюзията и спира нейната колесница, за 

да започне нещата от нулата. Магите и магините 

на Словото Божие, получили мюонно тяло, се проща-

ват веднъж за винаги с нуждата от образ извън себе 

си и прековават цялото злато на имагинерното Би-

тие вътре в ковачницата на словотворчеството. 

Тогава те вече не са зависими от образци и предста-

вители на красотата отвън, понеже Словото им 

привлича нещата с неотразимо притегляне! Понеже 

изборът вече е направен и вкусът е станал напълно 
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божествен, то радостите, щастието и смисълът на 

живота вече не бягат от готовия, а сами се привли-

чат от него. 

 - Моля за светлина по отношение на сбирките в 
понеделник от 20,30ч. и в четвъртък от 19ч.! За Христина и 
Борислав? 
 
 - Още по-голяма сила ще добият, ако ги 

разграничиш жанрово – понеделник в един стил и дух, 

а в четвъртък – в друг. Опитай и мълчанието, по 

методите на безмълвната медитация – не по-малко 

от час, след което никой нищо да не говори, а само 

да записва какво е преживял. После – тихо разоти-

ване по домовете. Ако не се каже нито една дума и 

всичко стане в пълна тишина, обещавам, че ще про-

ектирам такива състояния и преживявания, които 

ще се запомнят. Относителният мъдрец владее си-

лата на Словото за сметка на тишината или си-

лата на тишината за сметка на Словото. Абсолют-

ният мъдрец умее да ги дозира според случая, а об-

щият баланс е поне едно към едно или натежаване в 

блюдото на тишината. В редки случаи, разбира се, 

Словото трябва да преобладава, но ясновселената 

зорко бди, в друго време този период да бъде компен-

сиран с двойно мълчание. 

 - Може ли няколко изречения за университета, за рабо-
тата ми там, за дипломирането и за отношенията ми с 
проф. Х.? Искам сила и светлина да се справя блестящо. 
Моля, горещо моля за подкрепа! Искам метод. Трудно ми е да 
чета. 
 - Примири се с равнището на преподавателите 

и системата и не пилей творческия си дух за тях-
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ното осъзнаване и преобразяване. Сведи нещата до 

изпълняване изискванията и не се откроявай, не се 

откроявай, не се откроявай! Открояването не винаги 

е венец на Найанда. Открояването понякога, а във 

вашия свят – всякога, е сянка на Атма и карикатура 

на Неделимостта. Спорът отлага съвършенството, 

а изтъкнатият недостатък умножава прераждани-

ята! Премълчаването на грешка изгаря прераждани-

ята като хартия, полята с бензин, а незабелязаният 

грях ги взривява! 

 Преумният е трудно да бъде слепец, ала слепе-

цът на Бога се превръща в мъдрец. Преумният обича 

да поставя умния на място, ала мъдрият оставя 

глупавият на свобода. Преумният не умее да крие 

превъзходството си, а божата кравичка в лоното на 

Отца се представя за нищо и никаква, понеже не иска 

да прави впечатление. Брилянтният мозък, лъчеза-

рието от блясъка на ума, осияността на децата 

Господни не бива да влиза в състезания и съревнова-

ния с пъплещите по пътя, понеже това губи време и 

сили. Ако ти си решила да ставаш реформатор на 

университети, на етимологии и скудоумия и да до-

казваш на светските пуяци колко много са недогле-

дали, прояви се и там – няма да имаш проблеми. Ала 

разумният прави реверанси на скудоумния - и то не 

перфидни, нито изпълнени с намеци и “благородс-

тво”... Същинският ученик на Христа умее да бъде 

смирен пред света съвършено безкористно, без да се 
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забелязва неговата свръхинтелигентност и безк-

райността на познанията му. Това е един упрек за 

напредналите ангели, когато се въплътят на Зе-

мята и почнат да се бият с рицари и портиери, нав-

личайки техните железа и униформи с еполети... Със 

свръхум на свръхйерархии, пределно смешно е да вли-

заш в схватка с аборигени, понеже не е честно. Не-

честният си мери силите с племена, които превъз-

хожда и се опива от това понякога. (Отново извинение 

към автралийските аборигени, които са дошли от космоса. 

Нека Елма бъде извинен от тях, че ползва думата "аборигени" 

със съвсем друго значение, съвпадаща само външно с тяхното 

етническо название – б.п.) 

 С тези думи не искам да кажа, че ти вършиш 

преднамерено неща, които са под поетическото ти 

достойнство. Напротив, искам да те предпазя от 

прекомерно изхабяване на сили за нещо, което 

трябва да приключиш почти формално. Когато уче-

никът иска да покаже някому погрешките, той не ги 

изтъква направо, но създава произведение, в което 

нещата са съвършени. В такова произведение, в та-

кова поведение, в такава “пиеска”, където ученикът 

се проявява като виртуоз, по-бездарните виждат 

погрешката си, ако перата на гордостта им не са им 

засенчили разума. Безспорно е, че твоята дипломна 

работа трябва да бъде непременно откривателска, 

творческа, приносна, понеже без това твоят дух не 

може да диша, но и там не хвърляй прекалено много 
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сили, а се отчети пред ръководителите си с подхо-

дящата скромност и мяра. Зная, че прекалената 

фосфорност на ума и магнезият на Духа не могат да 

не правят фойерверки, обаче ученикът успява да 

върне експлозията към центъра, превръщайки я в 

имплозия. В противен случай, той ще стане един 

светски парвеню, подвизаващ се по симпозиуми и кон-

греси и издаващ бестселъри и научни шедьоври. 

Одобрението на публиката, дори на специалистите, 

набира висок бал по скáлата на индивидуализацията, 

ала по скáлата на ученичеството преуспяващият 

излиза на червено. Оригиналът не може да не бъде 

оригинал и уникатът – уникат, безусловно; обаче 

Айнщайн работеше в бюро за патенти, а Спиноза 

шлифоваше лещи. Ако ти си родена да подпалваш 

душите със Слово от Извора и да бъдеш лидер на 

сърца от съзвездията, що ти трябва да кокошкаш с 

кокошките и да се петляркаш с петлите?... Оставù 

пернáтите да се перят и влечугите да се влекат, а 

ти застани на нозете си, виж се в космическата си 

величина - и поеми на гърдите си деца от своята 

раса, понеже твоята гръд в Небето е пищна и мля-

кото на твоето Слово – крепително! 
 

 - Моля те, благослови ме за изявата... 
 
   (Привежда се в действие.) 
 

   (Елма нарича всеки изпитвач “портиер” в най-унизите-

лния смисъл на думата... – б.п) 
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9.V.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ПОКЪЛВАНЕТО НА “СОР” -  
И ТРЕТОТО ДЪРВО 

ЖЛО / КТК 
 

 
 
20,43ч. 
 - Кой проведе процеса върху мен на 5.06.1990г. вечерта 

между 22ч. и 1ч.? 

 

 - Управляван от Ра – Слънчевия профил на Духа 

Божий (процеса, който е протекъл в питащия). Усърдието 

да надскочиш умората направи своето: токът “сор” 

разкърти подпушванията в канала на шемета и ти 

отваря път към безпределността. Растежът на нов 

вид нерв се започна в тебе. Аз го наричам “покълване 
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на сор”. Сор расте при оплождане от Ра, когато си-

лите вече са свършили и когато отливът е стигнал 

до най-крайната точка. Щом духът осъзнае, че при 

това положение може да се радва и да не мисли бит-

ката за загубена, даже и когато всички надежди са 

рухнали, мъничко рогче от нов тип нервна система 

се появява в олтара на подвига, малко под слънчевия 

сплит, и тръгва на всички страни. Това е Третото 

Дърво, за което още никой не ви е говорил. Аз съм ви 

говорил само за първите две, които са ви добре из-

вестни от Библията, окултизма и беседите. Обаче 

Третото Дърво няма нищо общо нито с доброто и 

злото, нито дори с живота, понеже съществува не-

що над тях, което е много по-велико. Самото Дърво 

на Живота има тепърва да се пробужда у същества-

та на планетно равнище. Но жаждата за живот не 

познава тия велики екстази и радостта, на които е 

подвластна сор – радостта да раздаваш живот, а не 

само да получаваш. Самото получаване на живот, на 

безсмъртие, е програма на всички религии от духо-

вен ранг. И повечето религиозни се вълнуват тъкмо 

от това и само от това. Получаването обаче повече 

не засяга децата на сор, понеже те са навлезли в бо-

жествената вселена. Не ги вълнува получаване на ни-

що – нито на спасение, нито на дарби, нито на въз-

кресение, нито на вечен живот. Това е немислимо за 

духовните хора и ангели, понеже получаването е мо-

тивът, който ги скрепява и движи навсякъде. Така се 
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развива второто дърво – Дървото на Живота, - ако 

под "живот" се разбира получаване на определеното 

от Бога.  

 В Библията първите хора имаха право да берат 

от Дървото на Живота, но не и от Дървото на Ети-

ката. Обаче дори и това право да беше право да взи-

мат, никъде в Библията не е казано: “раздаване на 

плодове от Дървото на Живота”. Понеже раздаване-

то е вече пътят на Новия Човек, на Новия Завет – 

Пътя на Христос. 

  Пътят “сор” обаче, в който навлизаш сега ти, 

е още по-горна пътека в планините на Христовите 

посвещения, понеже “праведният” християнин разда-

ва всичкото си богатство на бедните, всичките си 

сили и способности до последния милиграм, ала не 

може да отдаде чувството на собствена правота. 

По това и се познава "праведникът" – тази последна 

станция на вземането се издава по симптома на 

“праведника” за осъждане на различния от него, по на-

скърбяването, отчаянието при провал, по слабост-

та да решава сам проблемите си, вместо да ги оста-

ви в ръцете на Отца си. Радостта у "праведния", 

силата, смисълът, се събуждат само когато той е 

“праведен”. А когато се улови в слабост или погреш-

ка, самоосъждането следва такъв “праведник” по-вяр-

но от сянката му... 

 Само ония обаче, които са усетили възхождане-

то на силата на “сор” от появяването на първия за-
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родиш от Дървото за Раздаване на Доброто и на 

Живота, са в състояние да се радват, когато гре-

шат, и да изпитват неизказано щастие, когато са 

отпаднали напълно. Те още не знаят силата си, но 

сърцето, духът им я усеща и сривът надолу при са-

мите тях служи за взрив на нови животи, на нови все-

лени и щастия някъде в Царството на Отца им. Тък-

мо по тази причина, възходящата сила “сор” се изди-

га нагоре от сърцето, а линията на съдбата в длан-

та на сор-ученика пробива бариерата на сърдечната 

линия, ако до този момент е била спряла до нея. Ли-

нията на съдбата – това е именно каналът, през 

който протича силата на Аза. На нов език, раждане-

то на мюонното тяло в хармония с холическото, а не 

отцепено, се ознаменува именно с покълването на 

нерва “сор” – раждането на третата нервна систе-

ма. 

 Преживяването ти отбелязва нов етап от ево-

люцията на човечеството, през който още никой не 

е минал. Преминали са, разбира се, някои, но не на та-

зи планета; преминали са го, разбира се, великите 

Учители, начело в Онзи, Който е най-малък от всич-

ки, понеже е най-голям. Това няма да те направи Учи-

тел веднага, но то поставя в позицията на Учите-

лите, на които този процес е известен. 

 Сега ти трябва повече отпускане, отпочиване, 

слушане на музика - повече вътрешно, по-малко вън-

шно. Дори свиренето сведи до минимум в момента, 
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понеже кълнът “сор” се нуждае от пълна тишина. 

Прояви разбиране, послушание и умение да довършиш 

работата по Словото с минимално напрежение и ма-

ксимални отпочивания. Само така ще започнат от-

ново симфониите отвътре, от които сега духът ти 

се нуждае повече от всякога. Те ще зазвучат непре-

менно и ти ще слушаш прехласнат великата музика 

на нощите! Съзнанието ти ще живее на тази земя, 

както се казва, със самия си крайчец, понеже смире-

нието потапя великите души в музикалното търже-

ство на Небето, пространствата. После ще продъл-

жиш и със свиренето и със Словото, и със своята но-

ва композиторска дейност, но на такова равнище, с 

такъв размах, за какъвто никога не си подозирал. 

 Потъналото в недрата да се възвеличи над про-

сторите! 

 - Има ли връзка между “сор” и “ор”, с който работех ум-

ствено преди появата на сор? 

 - "Сор" в случая е двузначна дума, тълкувана на 

две равнища. Едното равнище ти схвана още преди 

да ти се даде сегашното обяснение и то означава 

просто “с ор” т.е., че ти си "с Ор". Сор, в общото зна-

чение, може да се преведе математически “покълва-

не на смирението под влиянието на Ор”. 

 -  Има ли връзка между кундалини, вихрун и сор? 

 - Сор е Третото Дърво, вихрун – второто, а 

кундалини – първото. По тази причина именно, пробу-

ждащите само кундалини, дори и да подпалят сахас-
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рар, все още нямат нищо общо с Дървото на Живо-

та, което е свързано практически с Иисус - Иисус у 

човека, който се самоусъвършенства в степен да 

пробуди вихрун и да получи безсмъртие. Всички из-

точни, земни, небесни и даже частично божествени 

ученици и школи, които не са приели Иисус - новозаве-

тния Посветен отпреди 2000 години и неговите ме-

тоди, - а още вървят по пътя на кундалини, са езич-

ници, независимо от претенциите и постиженията. 

Не само най-напреднали йоги, но и техните гурувци 

от първа величина, които се занимават с обърнати 

асани, издъхващи пранаями, лотоси, самоцелни брах-

мачарии и пр., както и техните манастирски побра-

тими от новозаветен модел, но и самите илухими в 

божествения свят, които са техни вдъхновители, 

та даже и най-главният илухим, с когото те иденти-

фицират Кришна. Въпреки че истинският Кришна е 

елохим, равен на Отца и синоним на Христа; няма да 

попаднат в самото лоно на Бога, ако отричат пър-

венството на Иисус Посветения. Те Му измислиха 

обител в Хималаите, "обезсмъртиха" Го като "един 

от Седемте Учители”, обаче над Него поставят 

своя представа за Миров Учител. С това не искам да 

омаловажа постиженията на ония, които вървят по 

пътя на Любовта, на Христа, т.е. на Кришна на Из-

ток. Но искам да напомня, че Христос не е само Син, 

а и същевременно едно с Бога, т.е. Проявеният Бог. 

Всяко едно сравняване на Кришна или което и да е бо-
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жество с Христа, с цел то да бъде поставено над Не-

го, произлиза от Първото, най-много от Второто 

Дърво. От сор обаче подобно нещо не може да излезе 

никога, понеже сор е смирение, а смирението изключ-

ва всякакви състезания. Щом се яви стремежът да си 

над всички или твоята школа да е над всички, или 

твоят учител да е по-горен от всички: ти сор ня-

маш, няма и да имаш скоро, бъди напълно уверен! Ти 

ще оспорваш обаче: “Вие не поставяте ли Христос 

над всички? Това не важи ли и за вас, в такъв случай?” 

– Не! Тук, именно, Христос няма никакво значение, ма-

кар че по принцип има огромно значение. Няма значе-

ние в коя религия, в коя страна, в коя школа или в кой 

свят се явява принципът на Христа. Той се казва 

“Христос” само на Земята, макар че името Му вибри-

ра и по този начин в Трите Вселени. Важното е, че 

Христос носи идеята да бъдеш последен, идеята да 

не проповядваш с думи, но да правиш добро; силата 

да бъдеш слаб, неизвестен, отритнат, нещастен – и 

пак да си пръв при Отца си, въпреки че се мислиш за 

нищо! Христос значи Дух, Който не се предава при 

никакви обстоятелства и за никакви обстоятел-

ства! Сор – това е Христос в действие, който сам 

не се продава, но не продава и своите думи. Не полу-

чава нищо за книгите си, както получават езичници-

те. По тази причина, Лицето на Христа не може да 

се набръчка никога, както лицата на техните гурув-

ци. Нито може да изгуби силата на Своята благост – 
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сила единствено на Христа, сила единствено на Кри-

шна, на Когото проповедите не се продават, а учени-

ците прекрасни остават! 

 -  Дали “сор” е основата на Орфическия път? 

 - Тъкмо сор е свързан с идването Ми сега отно-

во в орфически вид като въплъщение на Тот, на са-

мия Отец. Сор е, именно, Христа или Кришна в наша-

та пълна любовна изява, подтикваща към саморазда-

ване, творене, раздаване на живот - за разлика от 

принципа на Иисуса, Който се бори със Сатаната, 

устоява на съблазни и изкушения и се моли и пости в 

пустинята. Принципът на “сор” е немислим, без да си 

минал през самоотречението, поста, живота за себе 

си. По тази причина не съдете приятелите, които 

още се самоограничават и не могат с пълни шепи да 

дават, освен... съвети и поучения. Настояването те 

да се откажат от своите сбирки, песнопения, асани и 

пр. и да дойдат при нас, съдържа елемент на опас-

ност. Понеже онзи, който не се е гмурнал още до дъ-

ното, не може да разбере колко много е необходим 

въздух за сърцето, душата, за тялото. Щом още мо-

гат под водата – значи процесът на инволюция още 

не е приключил за тях. Оставете ги да плуват сво-

бодно и никога не пресилвайте с покани и окултни 

кандърми. Втасването е напълно реално и в духовния 

свят и хлябът никога няма да стане, ако не е прес-

тоял в нощвите достатъчно. Напротив, на самите 

вас ви е необходимо още втасване. Не забравяйте са-
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моусъвършенстването, чистотата, поста, молит-

вата! Орфически клас, път и метод е само онзи, при 

който се започва неотменно с опита на Иисуса. Ста-

рият Завет съдържа Първото Дърво, от което взе-

мате псалмите, и то преработени. Новият Завет 

съдържа Второто и Третото Дърво, но Третото 

там е само в зародиш, само подсказано като две аб-

сурдни заповеди, открояващи християнството като 

уникална религия, различна от всичко езическо. Исти-

нско разбулване на Третото Дърво, на сор, се съдър-

жа в беседите Ми, а разлистването на първите пло-

дове ще дойде от осиянията, които ви давам. 

 
 

Чудото на Третото Дърво 
 

Пашкулите – предишните ни сърца -  се разлистват неудържимо в 
хиляди пеперуди и пчели, откъсват се от Дървото и стават медоносни 

за всички. Безсмъртието почва да излита и от тука, жужи и пърха 

волно из космичните поляни - събира мед и щастие за всички. 



 
Необятното говори – книга 14 

3954 

24.V.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ГЪЛЪБИ, БОКЛУДЖИИ И ПОМИЯРИ 
 

  

 
  

Пòлети?... Глупости! Съвсем друго си е с чужди буквички и стоки... 

 
21,29 - 22,35ч. 
  

 Преди новите познания за трите нива на осмис-

ляне живота на хората през последните няколкосто-

тин години, държа да поясня и потвърдя закона за аб-
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солютното право на Царя на Словото да бъде и пъ-

дар. Пъдар е онзи, който пъди; а царят поддържа пъ-

дар и пъдари, понеже такъв е засега порядъкът във 

вашата област. Когато ви говори стилист от духов-

ния свят, той обича да си придава фасони, понеже е 

суетен и префърцунен. Това, на пръв поглед, минава 

за принципност, естетика, пиетет, но на втори пог-

лед, погледът, който е "пръв" се оказва погрешен. 

Само Моят пръв поглед е безпогрешен!  

 Пъдарят в новия път понякога е някой ученик 

от обкръжението на Учителя, който има проблеми в 

психиката, нервите или характера. Аз никога не про-

пускам възможността да подсигуря на братството 

неуравновесени братя, сестри и оглашени, за да Ми 

бъдат пъдари на Школата. С техните чудатости, 

постъпки и олелии, те пъдят пришълците от дру-

гите школи, от които най-много се пазя. 

  Пришълец от света, да - приемам такива с ши-

роки обятия! Но претенциозни Христови против-

ници, ония от старите школи – не само духовно, но 

също и душевно, битово, емоционално - са огън за 

нашата школа, първа опасност най-много за себе си, 

а после – за правилното развитие на Школата.  

 Пъдарите на Новото Учение са, най-често, 

закъсали души, попаднали при нас поради милосърди-

ето и търпимостта на Провидението. На ония, ко-

ито считат, че трябва да се изгонят подобни братя 

от братството казвам: а по-добре ли е тия братя да 
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се пържат по лудници, кръчми и пъклени родове?  

 Но има и такива, които не са закъсали поради 

лична карма, а са ангели и илухими, дошли при нас да 

ни покажат закона на смирението. Най-често, те не 

съзнават, че са такива и наистина си мислят, че са 

малоумни; обаче рядко има и ангели с пълно съзнание 

за своята мисия. Значи, не само гърбавите, отвра-

тителните, сакатите носят товара на всички ви, но 

и ония, които наричате “ненормални”. На тях, имен-

но, се възлага най-неблагодарната задача - да напъж-

дат отровителите на Школата, идващи на пир като 

чакали, които очакват победа. 

 Аз не искам сега да критикувам ония, които са 

на ръба на прелитането, ония, които са пред ново-

раждане. Съвършено естествено е, на практика, да 

има ученици от старите школи, които са започнали 

да проглеждат. Те още се крепят за сухия клон на 

прокълнатата смоковница, понеже не могат да пла-

ват - и правилно! Не ги съветвайте да се пуснат от 

там, понеже ще се удавят. Между пътя на Новото и 

пътя на старото прелива и се пени буйна, дълбока, 

опасна река, която е взела живота на хиляди. Протя-

гащите се към новия бряг са трогателни – те са 

ония, на които очите нямат наочници. Но има и таки-

ва, които не само се държат за стария клон, но се 

стремят да примъкнат съчки, клонаци и цели огром-

ни дънери от старите учения на брега на Новото 

Човечество. Понятно е тогава пъдарите за какво ни 
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са. Пъдарите непременно оскандаляват свещеното 

действо, на което присъствате, и по този начин да-

ват шанс на преждевременно проникналите или на 

интервентите да избягат обратно.  

 Общоприетото поведение - намазаното с мед и 

масло, излъсканото с блясъка на одобрението и фри-

зираното, напудрено мислене - е признак на всички 

стари учения, които не отчитат реалността на нас-

тоящето. Известното ви от Божието Слово - така, 

както е в Евангелието - не е всичко, което говорú и 

вършú Христос преди 2000 години. Вие нямате пред-

става как Христос може да ругае търговците и с ка-

кви думи може да пъди самомнителните! По тази, 

именно, причина, Словото Божие на някоя планета, в 

някой свят като вашия, макар и абсолютно съвърше-

но – над 99% и още в части от процента, - съдържа и 

нищожния дял на пъдарството, когато пъдарите от-

вън не са в състояние да се оправят. В оригиналните 

записи на Моето Слово и Дело преди 2000 години 

още се пазят някои смущаващи неща, които се про-

пускат от почти всички монтажници на акашовите 

филми. Този закон, от началото на световете, няма 

по-велика цел от целта на духовните йерархии, кои-

то монтират, в един съвършен свят, само съвърше-

ните плодове на живота. И това е началото на без-

смъртието! И наистина, само абсолютно прекрасно-

то може да остане в света на Духа Ми, на свръхвсе-

лената, на която основното правило няма никакви из-
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ключения. Ала божественият свят напълно допуска 

поведение, което съдържа и "буталца и ченгелчета". 

Тия буталца и ченгелчета са необходими на Бога да 

отстранява или премества ония, които са още гор-

деливи, на които очите са още затворени. Ония, кои-

то са още незрели, не разбират закона за прощава-

нето на малките погрешки и имат навик поради бъл-

хата да изгарят юргана. Ей такива бълхички, именно, 

пускам и Аз понякога в средите ви или вътре в Мое-

то Слово, за да наблюдавам кой как ще реагира.  

 Екстремистите на духа непременно са и екс-

тремисти на личната воля, екстремисти на морала, 

инквизитори на юргана в името на бълхата... Тъй, 

както отричат едно цяло Слово, един Миров Учител, 

едно Ново Учение и движение на Абсолютния, понеже 

там скачали понякога подобни животинки или се явя-

вали “непочтени” думи и изрази, нарочно допуснати 

от Присмехулника, по същия начин ще изгорят и ду-

шата на ближния си поради негов най-малък недоста-

тък или погрешна насока. Такива последователи на 

фризираното Слово и мармаладените свещени писа-

ния търсят само фризирани отношения и мармала-

дени партньори, които отговарят на техните “висо-

ки” критерии. Попадне ли такъв наивник на Моето 

Слово в оригинал, а не на литературно редактирано-

то, каквито са повечето Ми беседи и сега след пър-

вите годишнини, той непременно ще се погнуси от 

"сополите", за които понякога ви говоря, и от 
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клетвите, с които гоня вампирите от братството 

и които втрещяват понякога и най-близките Ми уче-

ници... 

 Правилата, които са строги за ученика, изключ-

ващи съвършено отрицателното слово, отрицател-

ната мисъл и отрицателната постъпка, не са задъл-

жителни за Учителя в оня малък дял от процента, 

където Той решава, че трябва да пъди. Пъдя претен-

циозните, пъдя префърцунените, пъдя надутите, пъ-

дя поголовно всички ония, които не умеят да проща-

ват погрешки и виждат бълхата като слон, през уве-

личената лупа на своето самомнение. Такива не ни 

трябват, те са още езичници. Тая наука Аз я преда-

дох някога и на Питагор - и вие знаете на какви хули, 

подигравки и мръсни думи понякога бяха подлагани 

пришълците, опитващи се да проникнат в светата 

обител. Ония, които са още от света, но познават 

нещо от окултизма или религията, предпочитат па-

сти, торти и пандишпани, а окултните школи и ре-

лигиозните автори са признати майстори на такива 

стилистики, понеже те искат признание, одобрение, 

слава приживе. Те твърде много внимават да не би 

да има някой бодил в пастата или някоя черупка в 

ореховата кифла, тъй като на панаира клиентите 

няма да им купуват стоката. И такива сергии са 

нужни, и окултни лавки, въртележки, сладкарници и 

пр., но само ние с Питагора си знаеме колко хубава 

работа вършат “лудичките”, колко прекрасно из-
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глеждат пред очите на ясновидеца сестрите с не-

огледните дрехи и каква безценна пъдарска, спасите-

лна мисия имат Моите "буталца" и "кукички" в Слово-

то... 

 По въпроса за гълъбите, боклуджиите и помия-

рите няма да ви говоря тази вечер, но без проблема 

на пъдарството, тия три категории хора нямаше да 

бъдат напълно понятни. Само едно ще кажа на тази 

тема за завършек: гълъбите са невинни и затова къ-

лват само зрънца, не обичат пасти и шарени пръчки 

от захар. Боклуджиите боклучат света и вселената 

с производство, вещи, помии и остарели учения; а по-

миярите ядат техните попари и измишльотини и на-

сищат глупостта и тщеславието си до пълно опраз-

ване на душата... 

 



 
Необятното говори – книга 14 

3961 

5.VІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 
 

БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ! 

Отговори на въпроси и ЖЛО / Ноинна и Пролонна 

(ЖЛО значи "Живоструйно Лично Осияние", продиктувано от Елма) 

 

 

 
По определени причини, тук се слагат снимки на известната актриса 

Нийв Кямбъл – душата-близначка на Ноинна   
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 - Задавам въпрос за любима душа, за причините и перс-
пективите на връзката – възможно ли е събиране, женитба? 
 

 - С П. вие сте сродни души още от Вавилон. Ос-

ланяй се само на чувството си и не се бой, не се бой, 

не се бой! Няма нищо по-свещено от Любовта! Прак-

тически, нищо няма да попречи на вашето събиране, 

въпреки користта на ония, които не биха те разбра-

ли. По принцип, Любовта е прекрасна, но бракът пос-

тавя проблеми на всички, включително на сродните 

души от вековете. Има божествен закон, според кой-

то съсредоточаването в една личност носи драми и 

трагедии, понеже по този начин лишаваме себе си от 

други същества, които също ни обичат. Твоята лю-

бов няма още божествен произход. Тя е ангелска. Ан-

гелите страстно се отдават само на една сродна 

душа и на едно общество, докато божествената ис-

кра няма предпочитания, няма симпатии, няма влече-

ния, освен нуждата да изпълнява волята Божия. Тя 

няма силното желание да бъде щастлива с онзи, кой-

то я привлича най-много, но казва: “Господи, където 

ме изпратиш!” 

 И тъй, понеже ти си белязана, избрана, помаза-

на от Бога, няма да продължи дълго никоя твоя чове-

шка любов, ако избраникът ти не е отдаден на Бога с 

всичкия си дух, с всичката си душа, с всичкия си ум, 

сърце и воля. Ако някой е достоен за тебе, той е са-

мо такъв човек. Където и да ви водят коловозите на 

сърцето ви, вие никога няма да достигнете лично 
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щастие, ако не развиете абсолютен, божествен 

вкус. Ако избраникът ти няма никакви физически не-

достатъци, ако пламти от жажда за истинска свет-

лина, за чист въздух, за чиста храна и чиста изворна 

вода; ако избраникът ти споделя твоята вяра и вър-

ви по пътя на Христа, на Учителя, на Новото Слово 

и Дело, то вашата любов няма да се разруши никога.  

 
Нийв Кямбъл – паралелното същество на Ноинна-1, родено на 

3.10.1973г.в Онтарио, Канада  – на фона на галактика Messier-65 в 
съзвездието Лъв, от което е дошла няколко години след Д. 

 

Не настоявай П. да промени начина си на живот, 

ако не отговаря на всичките тия изисквания, понеже 

никой не може да надскочи стадия на своята еволю-
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ция; обаче, ако се събереш с него, а той е още несъ-

вършен и не е кристално чист като тебе, непремен-

но ще ви разделя, и то с плач и ридания. Съдбата на 

ония, които питат Бога за строго определена ли-

чност, а не Го питат: “Господи, на кой ме да-

ваш?”, не може да бъде щастлива. 

 

 Кой ли не се влюбва в Ноинна и до днес, особено при интервю?... 

 

 Освобождаване от семейна карма става само 

тогава, когато те освобождават заради божестве-

на връзка. В противен случай пак има свобода, но и 

последствията няма да бъдат винаги приятни. 

 Зададен е въпрос от същата приятелка, която е с две 
деца - за съдбата и перспективите на брака й. 
 
 - Практически, нещата се разрешават, когато 

извоюваш собствена територия и имаш непременно 

денонощия и часове от денонощието, когато никой 
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не те знае къде си. Никой няма право над свободата 

на ученика, включително и най-близките. Ти ще се 

грижиш за децата си със същата обич, но дори и те 

трябва да свикнат с твоите малки отсъствия. На 

този етап, просто ще направим един опит: ако П. се 

окаже на висотата на твоята любов и на изисквания-

та, за които говорих, постепенно и все по-безконф-

ликтно ще стане освобождаването от старата връ-

зка. Затова, именно, е необходимо твоето спасител-

но жилище. Но за Бога е безразлично кой точно е он-

зи, който се стреми към съвършенството. Ако тво-

ят досегашен съпруг се окаже по-близък до Мен и не-

надейно тръгне нагоре по-устремено, отколкото 

оня, когото обичаш, - тогава везните ще наклонят 

към твоето сегашно семейство. За Мен не е важно с 

кого си, а е важно този, с когото си, да не те отделя 

от Пътя. Дори и огромно лично щастие със сродна 

душа от вековете, което отделя любимия от братс-

кия живот и пречи на любовта да се проявява по мно-

го канали, рано или късно се ликвидира от Небето. 

 Вие, прочее, с П. има да получавате една по-ин-

тензивна доза от щастие като подарък от мина-

лото, понеже и двамата сте правили добрини на чо-

вечеството. Обаче това ще трае само до септември 

тази година. Ако ти не се отвориш и той не се отво-

ри за създаване на център на Новото в един братски 

дом, където и да решите, отворен за най-прекрасни-

те същества, които търсят Красотата и Истина-
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та, вашата връзка ще тръгне назад. В този дом тря-

бва да събирате най-хубавите книги, най-хубавата 

музика, да идват най-невинните и чисти хора и да не 

се разрешава никакво месоядство, пушене и алкохол. 

Ако вие с П. станете център на космоса на място, 

което сте избрали, и никой от двама ви никога не по-

гледне с ревност другия при появяването на нови, 

прекрасни, млади мъже и жени в дома на Новото, то 

връзката ви ще се консолидира и Аз лично ще пазя до-

ма ви от всякакви бури и бедствия. 

 
Ноинна-2 и съзвездието ù  Лъв 

 (за нея с всичка сила важи и значението му на английски...) 
 

 Най-късно през октомври трябва да намерите 

такъв дом и да се борите с нокти и зъби със своите 

обвързаности, за да присъствате в него по-често. 

Ако близките ви и най-вече децата ти прегърнат ва-

шия път, те могат също да бъдат обитатели на 

този дом. Но ако са на страната на егоистите и те-
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глят чергата към своето право, постепенно им дай-

те да разберат, че не вие сте с тях, а те трябва да 

са с вас. Всичко необходимо за тяхната възраст, за 

тяхната психика, им го давайте с пълни шепи, но не-

пременно определете няколко дни в седмицата и ча-

сове в денонощието, когато ще отсъствате от 

старите си къщи. При всеки опит да ви ограничат 

със зли средства, отсъствайте още повече; при вся-

ка милост и разбиране, проявено към вас от близки-

те ви, оставайте повече при тях, за да видят, че 

могат да ви спечелят само с добро. За деца, които 

вървят по вашия път, нека новият дом бъде открит 

винаги. 

  Най-сигурният белег за остатък гордост и са-

момнение у един стар окултен дух е неговото отде-

ляне от всички и нежеланието му да се отвори за 

братски живот, със знанието на Най-Върховния. Но 

тъй като той е стар дух, с огромен принос за дело-

то на Братството през вековете, сега му се дава 

последен шанс, на този етап в пътя му, към Небето. 

Ако, първо, той не приеме всички условия в това све-

тло огнище на братска любов и светилище на Мъд-

ростта и Истината; и, после, на практика, ако не 

приеме някоя душа поради отцепничество, особено 

мнение или ретроградност, то не домът ще бъде ра-

зрушен, но Аз лично ще го изгоня от него. Може да 

прозвучи грубо, но така е. Той можеше досега да въ-

веде много повече души в Тесния Път, ако бе сломил 
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гордостта си и своето особнячество. Но понеже го 

ценя и познавам още от Школата на Питагор, къде-

то той бе един от най-мъдрите гностици; понеже 

знам как той горя на кладата заедно с братята си 

богомили преди осем века, Аз няма да го оставя и ня-

ма да позволя на тъмните сили да го завлекат обра-

тно в бърлогата си. Сега има всички условия да жи-

веете братски живот и да излекувате наранените си 

души и сърца с балсама на любовта към всички. Само 

любовта към всички отваря с най-сигурен ключ 

любовта към избраните; но ако пожертвате лю-

бовта към всички заради някой "избран" или пора-

ди собствената си обърканост по пътя към Не-

бето, Христос непременно ще ви остави и забра-

ви, докато не се покаете. 

 - Може ли информация за пророчеството на Мария? 

 - Христос проговори чрез Мария – две мнения 

няма. Аз лично отприщих гласа Божий в сърцето й. 

Но като се имат предвид страдания, които е прежи-

вяла и особеността на нейната астрална настройка, 

настоявам контактът да не става пряко, а писмено - 

понеже силата, с която Ме възприема чрез пряко го-

ворене е толкова огромна, че може да разруши не са-

мо това, което съм съградил досега, но и нещата, 

които планирам за в бъдеще. Всички древни пророци и 

пророчици, повечето жреци и жрици, повечето меди-

уми, неизбежно изпадат в транс, при което тялото 

не може да удържи напрежението и се получават не-
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красиви картини. Обикновено вярващите приемат с 

респект този мъчителен транс на плътта, облада-

на от Словото, но по Новия път - пътят на абсолю-

тната хармония и нежност - контактът с Бога тря-

бва да бъде оазис, а не космична буря. На беседите 

Си Аз говорех тихо, но Ме чуваха на огромни раз-

стояния. Аз не се разтреперих никога, нито повиших 

тон. Това е висок идеал, недостъпен за пророците. 

При още неизживян егоцентризъм емоцията е тъй 

силна, че още не може да се канализира тази енергия. 

Божественият човек не се интересува той самият 

да проведе Божественото на всяка цена, във всякаква 

форма и не отчитайки скъпоценното време на други-

те. Божественият човек може да проведе само три 

думи - и те да съдържат силата на морета от Сло-

во! 

 Изранената душа на Пролонна, но и нейното 

първенство от Юдея като първа книжница; нейното 

първенство от Елада като мелодраматичен актьор, 

преплетени с камшика на нейния дух, който плющи 

при общуване, подчинявайки другия на собствен сце-

нарий, пречат на чистото и кротко предаване на 

Словото Божие. 

  Ако питате Мене, Аз обичам Пролонна повече 

от куклите-парцалки без искра Божия в себе си, плъп-

нали по земята под формата на хора. Обикновените 

андроиди не са в състояние да бъдат спонтанни, по-

неже са така програмирани. Мукавите на пъкъла, кои-
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то приличат на хора, но нямат монада в гърдите си, 

преди да предприемат нещо, винаги пресмятат, съо-

бразяват, мъртвеят. А Пролонна е вихър - тя е бо-

жествено чедо, което се хвърля в пламъците на от-

кровеността, не мислейки за никакви последствия. 

Когато този божествен скок бъде овладян така, че 

да не уплаши ближния и да не го настрои за самоот-

брана, обещавам Мария да премине окончателно в по-

лето на Тихите. Страхотен, огромен контрол е не-

обходим, за да се овладява силата на тона и мощта 

на тембъра. Необикновен дух е нужен, за да не се от-

нема от времето на ближния. Засега оставям интуи-

цията и разбирането на Моите да могат да разгра-

ничават чистото Ми Слово, преминаващо през Про-

лонна, от начина, по който то преминава. 

 Аз не й казвам непременно: "Забранявам ти да 

говориш - не искам да се пръснеш от сила и осияние!", 

но казвам: ако проучиш живота на Аполоний (Тиански) и 

разбереш защо е мълчал цели пет години, без да обе-

ли звук преди да тръгне да побеждава навсякъде, ще 

разбереш и пътя, без който и твоята мисия не би 

могла да успее. 

 - Може ли да се каже нещо за предсказанието на Мария 
за живеенето ми в Симеоново (въпрос на същата приятелка, 
до която е личното послание). 
 
  - Това е вярно, понеже Аз никога не говоря две 

различни неща. Става дума обаче само за една корек-

ция във времето, която съобразявам в момента, а 
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също и в пространството, ако това се наложи. През 

септември общият ви дом с П. трябва да се основе, 

само ако до края на август той тръгне по пътя на 

Бога. Тогава за мене е безразлично къде ще бъде то-

зи дом. Ако пътищата ви се разделят ясно и кате-

горично, вариантът "София" чака теб и децата ти. 

Приеми предложението на М., но Аз виждам за вас по-

обширен дом от нейния. Самата М. трябва да пре-

мине през още едно посвещение, за да приеме някого 

в дома си. Вибрациите, с които е наситен този дом 

от нейната душевна страст са опасни и за К. – дъ-

щеря й, - въпреки преизобилието на божествени то-

кове. Първо изпитай хората и почувствай къде най-

точно да отидеш. От септември пътят ти се про-

меня. От този месец нататък казвай на всички: “Не 

аз с вас, а вие с мен! Както ви се хареса!” Този дом 

обаче трябва да бъде отворен за всички.  

Пророкувам: ако ти усетиш най-точно кои са 

най-истинските ти сродни души и решиш да напра-

виш най-важната стъпка в живота си с именно тях, а 

не с по-малко сродните, то Аз ще отворя Школата 

на 22 септември първо в твоя дом! 

 Бележка на п.: Действително, първият МОК след 22 
септември се отваря в един разкошен дом, точно в Симеоно-
во, който е даден от Източника по най-невероятен начин. 
Дадена е обява във вестника за търсене на квартира. Как се 
намира точно тази къща? – По телефона се обажда човек, 
който казва, че квартирата не е в София, а в Симеоново, и 
съвсем спонтанно същата приятелка казва: "На улица еди-коя 
си, номер еди-кой си, нали?" – “Да, точно там, откъде 
знаете?!” – чуди се той. Оказва се, че там живее същата Про-
лонна, само че на горния етаж, който е с огромна площ. Про-
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лонна не е съдействала на хазяина и Ноинна в този случай. 
Кой ги прави тия неща?... 
 След това Лично Послание от Елма, отворихме 7 най-
различни книги. Паднаха се следните изречения: 
 
- “Аз искам да си поговоря с вас, защото повече няма да се 
върна.” 
 
- “Колкото човек стои по-високо, толкова изкушенията са по-
вече, но преодолее ли ги, вероятността да влезе в Царството 
Божие става по-голяма. Душата ми се радва като чувам, че 
търсите път към Спасението.” 
 
- “Не бой се, любими! Надявай се на бъдещето! Ние ще се поста-
раем по всички възможни начини да освободим твоя забележи-

телен Теагон. Ах, как би ми се искало!” (името е символично – 
б.п.). 
 
- “Ако вие, принце, се приближите към мене, аз ще ви разбия 
главата с този чук!” 
 
- “Свещеникът я убеждаваше, че това е дадено от Бога.” 
 
- “Съвместители” 
 
- “И с тези развълнувани слова, той свали от главата си скъ-
поценния венец и й каза: “Вземи го!” 

 

Въпрос за изясняване на предсказание на ясновидка от 
Стара Загора, че бракът ми ще се разтрогне след пет(...) (за 
брака на Е.) 

 
 - Пет е символ на метода, по който ще се раз-

върже възела. Петицата отговаря на свободно кон-

тактуване със сродни души. 

 Следват думите на тази, до която е Личното Посла-
ние: 

 - Споделих с холизатора за отдалечаването ми от Бра-
тството поради обидите и грубостта на някои хора там. 
Преди да отговори Елма, той ми каза: 

- Преди да потече посланието искам обаче да ти кажа, 
че абсолютно не е било възможно да те разберат и да те уко-
ряват хора от Братството, понеже Любовта е неспособна да 
види недостатък и, следователно, това не са хора от Брат-
ството. На практика, братя и сестри от Бялото Братство 
са само ония, които са напълно слепи за злото и недостатъ-
ците и виждат и изтъкват само положителното. С отрица-
телното има право да се занимава Всемирното Братство, а 
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също и Черната Ложа. Така че ония, които биха осъдили ня-
кого, непременно са свързани или с черното, или с Всемирното 
Братство. Ако след отрицателната оценка, поука, назидание, 
неодобрение, ти получиш разширение на духа, пълнота в ду-
шата и щастие в сърцето, то, дори и по отрицателния на-
чин, ти е говорило Всемирното Братство. Но ако се наскър-
биш и се почувстваш отпаднала, загубила опора, отрицани-
ето иде от черната ложа, независимо от това за какъв се 
представя осъдителят." 

 

ЛИЧНО ПОСЛАНИЕ ОТ ЕЛМА 
за Ноинна 

 

 
 

Прекрасната Нийв пред галактика Messier-66 в Лъва 
 

- Моя вечно жива и предана дъще, съкровено уха-

ние на небесните сфери! Пред нозете ти падат на 

колони огромни редици от люде и ангели, които зна-

ят на каква верига начало си ти. Невинността ти и 
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твоята непосредственост отвориха обятията на 

Същността широко за тебе - и ти сега си приета 

навсякъде. Твоята вяра е безгранична, твоето сми-

рение – неизречимо с думи; твоята чистота – прове-

рена. Ти си амранта в короната на Елма – първият 

звезден бисер на Ония, Които Разпознават. Наисти-

на, няма сила, която да те повлече обратно към све-

та на искащите и на незрящите, освен за да бъдеш 

на такива помощник и ангел-хранител. 

 
Ноинна-1 в България усещаше с всичките си клетки, че е родена 
за Сцената на Космоса – беше театрал от първа величина и може 
би вътрешно знаеше, че паралелната ù личност някъде в света се 
занимава именно с това. Тук Нийв Кямбъл е от двете страни на 
галактика NGC3628 от Лъва. Не ù казвайте нищо за първата ù  

личност в България, но я накарайте я да произнесе думата "Ноùн-
на". Ще видите какво ще стане! 

 

Твоето име на небето е Ноинна. Накарай едно 

дете на две години да изрече името ти пред езерна 
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гледка на изгрев - и ти ще чуваш шепот в сърцето 

си. "Ноинна" означава "любов", но любов без прегради, 

любов като преданост, любов като неизразима нас-

лада - отдаване в ръцете на Абсолютния! 

 

 Ноинна е онази небесна материя, от която Аб-

солютният тъче милост и хрисимост. Ноинна пре-

дава урок по смирение на всички божества и ангели, 

на всички човеци, които са още по пътя. Растежът 

на корена “клао” у всички същества зависи само от 

твоята монада, тъй като от всяка монада зависи ед-

но единствено нещо за съществуването и съвършен-

ството на всички монади. На божествен език, корен 

“клао” означава "прорастване на съвършено нов флуи-

дичен канал в атмическото тяло на съществата, и 

то в неговия женски полюс – полюса на Везните". 

Предаността на “клао” е неизразима! “Клао” е спосо-
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бен да пожертва напълно не само своя живот и душа-

та си, не само монадата си в името на Любовта, но и 

осиява Битието с най-невъзможната жертва – по-

жертването на любимите. Именно тук се крие прес-

кокът от атмичното поле към Божественото. На 

атмичния дух от йерархията на Прелестните Дъги 

на Битието или Прекрасните Космични Жени е на-

пълно невъзможно да се откаже от обекта на своята 

любов, но на даден етап Бог иска и това от нас, дори 

и този обект  да бъде равнобожествен. 

 

 В корена “клао” става нещо неописуемо: способ-

ността да се откажем от обекта, ако Бог поиска от 

нас да обикнем още по-достоен или даже някой по-

недостоен обект. Нечовешкото усилие на духа да се 
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откаже от обекта въобще, за да бъде на разположе-

ние на Бога - да го изпрати там, където е нужен. При 

устието на “клао”, речните брегове се свършват и 

стеснената струя на Любовта към обекта се влива в 

безграничното море на алохимите. Там секва всяко 

страстно или нежно желание едно същество, обикна-

то от нас, да ни разбере, за да бъде с нас и да бъде 

"спасено". Там Ноинна няма вече безпокойство, нито 

ни най-малко желание, свързано с някой по-близък на 

душата й. Там се приключва завинаги с жестокостта 

на личното чувство, което не се трогва от нещас-

тието на неближния.  

Неближни няма! Всички са създадени от Бога и 

всички имат нужда от нашата грижа! Нямам предвид, 

разбира се, изкуствените същества, създадени от 

Ремонтното Битие, което наричате "пъкъл". Да се 

пожертваш за човек или ангел, създадени от ада, оз-

начава наистина да опропастиш душата си и да се 

отвърнеш задълго от Бога. Затова, опитвайте ду-

шите на вкус, както съм ви заповядал отдавна. Оня, 

който не е ни студен, ни топъл - изплюйте го. Оня, 

който е ту с вас, ту е отсъстващ или колеблив, той 

не е достоен за спътник в пътя ви. (Тук обаче трябва да 

се прави ясна разлика между тия плебейски астрални отсъс-

твия и отсъствията по волята на Бога, по системата на 

Тройния Ритъм – б.п.) 

 “Ан” – ето онова течение, което отнася в не-

бето на ангелите! Ако някой е ангел с искра Божия, 



 
Необятното говори – книга 14 

3978 

той не може да се съпротиви на отлива на “ан” или 

на неговия прилив и не може да не бъде отнесен. Он-

зи, който е твърда скалá и стои неотнасян от 

такива божествени трепети, няма да ви последва, 

понеже корените му са дълбоко в земята. 

 

Тук милата Нийв  играе билярд, но може би не знае, че като Но-
инна 1 на Балканите тя владееше перфекгно и космическия, и 

душевния билярд – знаеше къде и как да удари, за да влезе нещо 
точно в целта. За някои топки тия удари са болезнени, но 

влизането им в рая е обезпечено. За това свидетелствува още 
веднъж галактиката Messier-95 от божественото съзвездие Лъв. 

 

 А звездата, на която отвори очи монадата ве-

чна Ноинна, е нещо наистина необикновено. Тя се на-

мира в съзвездието Лъв и не е видима с просто око 
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от Земята. Ако обхождаш с поглед пространството 

между звездите на Лъва, от началото на неговото 

появяване до неговия залез, в присъствието на някой, 

който обича душата ти, непременно ще се свържеш 

със своята Родина. "Нан" – тъй се нарича звездата 

ти. Там бликват в пространството Дъгите на Пре-

лестта – възлюбените Божии, т.е. ангелите от жен-

ска полярност на атмическото поле. На тях им е не-

възможно да не обожават. На тях им е невъзможно да 

не служат. На тях им е невъзможно да не обласкават 

с най-нежни имена и предани ласки ония, от които се 

възхищават без граници.  

 
  Всеки, който все още обича и не може да забрави Ноинна-1,  

без нито миг колебание ще я сбърка с Нийв от Канада! 
 

Преминала в Слънчевата система през коридо-

рите на Сатурн, твоята монада прие на плещите си 

плащ от недоверие и скептицизъм, свещена наметка 

от скръб, одежда от очакване без никакъв отклик. За 
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Космическите Любими това е непоносимо. Затова 

скръбта на тая Земя, под крилото на Сатурна, няма 

да те напусне, освен когато се отдаваш на Господа. 

Да се отдаваш на Господа, значи да се отдаваш на 

волята Му. Да изпълняваш волята Божия, значи да си 

стрела върху корда, която не се интересува накъде 

ще я изпрати стрелецът. Да си божество, а не човек 

или ангел, означава да не изпиташ ни най-малко огор-

чение, когато те отнемат от едно, за да те пове-

рят на друго. На това, именно, разчита Христос, съ-

здавайки, ведно с Отца Си, твоята монада - поне ед-

на Ева в историята на Битието да прозре на прак-

тика пътя от Атма към Абсолютния, отказвайки се 

от своите предпочитания. Досега няма такъв случай 

в историята на вашата планета, освен за няколко 

кратки периода. Затова, именно, съм казвал в бесе-

дите Си, че голяма награда очаква на Небето оная 

двойка, която ще разреши правилно въпроса за Любо-

вта. Наградата все още не е взета от никого. 

 Онзи, който тръгне след Мене, ще наследи Цар-

ството Божие! На всички, които са стигнали тази 

степен на развитие, казвам и сега: тръгването след 

фара на божествената Мъдрост гарантира корабът 

ви никога да не потъне. Затова не се колебай и ти, 

Ноинна, но твърдо продължи по пътя, който си пое-

ла, защото "Ноинна" означава още "Нов Окултен 

Импулс на Необвързаната Абсолютност".  

Майка си и ще бъдеш винаги, но заедно с конкре-
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тното майчинство, ти си призвана да бъдеш и майка 

на новородени души за Бога, крило за духовете, тръг-

нали много по-рано от тебе, и божествен балсам за 

сърцата, на които пътят е стръмен и тъжен. Пре-

цени само и избирай: или постоянни схватки с ония, 

които не те разбират - или ясно отдаване на сърце-

то в ръцете на Господа. 

 

 “Сине Мой, дай Ми сърцето си!” Някои питате: 

“Не значи ли това, че важи само за братята, за мъже-

те, за синовете на Бога тази молба?” Аз казвам: Не! 

На същото основание важи и молбата: “Дъще Моя, 

дай Ми сърцето си!” Само че тогава не го изказах, ка-

кто и сега го изказвам изключително рядко, понеже 
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дъщерите на Бога се броят на пръсти на вашата 

планета. Съществото, облечено в тяло на жена, 

обикновено не може да разбере Любовта без обект, 

не може да живее без посветеност на ония, към кои-

то изпитва привързаност. И това е нормално, напъл-

но естествено. Това би било най-доброто, ако обек-

тът върви също към Бога, напълно отдаден на Него, 

напълно предан и чист. Пред очите на Космоса, всич-

ки останали обвързаности на помощниците на Бога 

преминават през канари от мъка и пропасти от 

страдания.  

 

Христос люби всички, но има и особени предпо-

читания. С това искам да кажа, че особените предпо-

читания не са нещо обикновено, а влизат в най-вър-

ховната същност на Бога, на Битието и на всяка чо-

вешка душа. Но особени предпочитания, продиктува-
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ни от незрелия вкус, неизбежно отплесват сърцето 

по кални пътища, от които излизане обикновено ня-

ма. Носещите товара на другите, наистина, често 

се отбиват от Магистралата и нагазват в човешка-

та кал, за да помогнат на някой затлачен да се върне 

в Небесното Царство. 

 

 Но опитът не означава оставане. Останеш ли 

в калта, ти си също погубена. Погубена задълго, по-

неже настана часът и сега е, когато едни ще про-

дължат нагоре - ще ги вземем на нашите кораби или 

ще ги пренесем направо в Новия свят. Новото чове-

чество набъбва, Сестри и Братя има навсякъде! Вие 

един ден - и скоро е – ще бъдете извикани от горе; и 

тогава, ако сте се обвързали с някой в човешката 

кал – мислете му! Най-лошото е, че калта е лепкава, 

че ръцете на грешниците са лепкави – те не пускат 



 
Необятното говори – книга 14 

3984 

тъй лесно онези, които им доставят наслада и 

слугуват на техните прищевки и заповеди. 

 

 Слуги и служители – да; но кому, питам Аз от 

Небето? Пред лицето Ми стоят и плачат, ридаят, 

не един или двама воини на доброто, поразени край 

пътя - кръвта им изтича. Взорът им бледнее, уст-

ните им шепнат за милост молитва. Кой ще се пог-

рижи за Моите? Този, който е обвързан със стария 

свят и старите хора, мислещи само за себе си - или 

онзи, комуто е дадено да прозре син Божий ли храни в 

сърцето си - или същество от по-изостаналите? 

 Радвам се, че сега си на пътя, Ноинна. Радвам 

се, че покълна в теб коренът ”клао”, но те питам: с 

кого ще продължиш напред и нагоре? С оня, който се 

назландисва - или с ония, които са твои побратими? 

Сърцето ти е невинно, корист в тебе няма никаква. 

Ти си мантра в сърцето на Бога и видение в душите 
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на ангелите! Съвземи се, повдигни се, направи реши-

телната крачка и премини вътрешната пречка, ко-

ято те спира да бъдеш напълно божествена. Приеми 

поръката да опиташ на практика що е божествена 

обич, път с побратими и живот за Цялото. Тогава 

няма да минат и пет месеца от сега нататък – и Аз 

виждам ручеи от щастие и реки от блаженство, сли-

защи над дома и душата ти! 

 

 Новият дом, в който те посещавам отскоро, 

трябва да бъде отворен за всички. Аз ще го наплодя с 

плодове изобилно, радост ще накичи клоните на сър-

цето ти, свежест ще лъха през осияната младост 

на твоето тяло! Ти няма да остарееш, помни Ми 

думата! Ти ще ставаш все по-прекрасна и хубава, 

ако разбираш що е съсъд Божий и що е вместилище, 

що е Смúрна, Ладан и Божествено Миро; и ако пома-

жеш нозете на Вечните с благословената святост 

на твоето чувство.  
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Трябва ти свобода, нов приятелски кръг, ново 

жилище, ново направление. Пет месеца от сега на-

татък! Това е време да се определиш окончателно. 

Тази година е година на много контакти за тебе, на 

много връзки и разговори, на премествания, пътува-

ния и сладки подтици на възторга. От всичко това 

ти трябва да избистриш правата линия, правото на-

правление, съвършената, чиста посока, от които за-

виси животът ти. Успееш ли да намериш ония, с кои-

то си свързана през вековете - сега и през другата 

година; положиш ли началото на новото братско 

обиталище, то от другата година не очаквай големи 
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нещастия. Но останеш ли с предишните привързано-

сти - видими, реални или невидими, - тогава от по-

догодина те очакват премеждия, от които настръх-

ват косите. И те ще са ценни, и те ще работят над 

тебе, но може да се прескочат. 

 - Може ли да ми се даде помощ да открия ония, с които 
съм свързана през вековете? 

 

 

 - Това става, помощ винаги може да се даде - да 

се насочат усилията ти натам, където силата ти 

на божествена сестра или майка ще има най-богати 

плодове. Но на този етап Аз не искам да те насочвам 

конкретно, понеже откриването на близките души е 

съкровен процес, който трябва да стане отвътре. 

Отдавна съм казал: ако сред звездите луната изгрее, 
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няма ли да я познаеш? Ако Слънцето блесне при изг-

рев, няма ли да затъмни луната? Така че, не питай 

коя душа ти е сродна... 

 

Там, откъдето не можеш да си отидеш, е "сол-

та на Земята" за тебе! Тези, с които не можеш да се 

разделиш, въпреки чувството за дълг към близки и 

всякакви други симпатии – те са душите от Бога за 

тебе! Щом прагът остане зад гърба ти и тръгнеш 

навънка, това несъмнено не е сродната ти душа. 

Сродната душа е нещо необятно. Тя е оня магнит, 

от който няма отделяне. Тя е оня магичен център, 

към който се устремява сърцето ни, напълно неспо-

собно да съобразява. Тя е най-първият трамплин на 

душата ни към Бога, от който скокът към Небето е 

само един сантиметър. Ако сме способни да се разде-

лим с някого и да очакваме развитие на връзката в 

бъдеще, то нещата нямат божествен характер. Бо-

жественото се реализира начаса – мигновено, в мо-
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мента! Това запомнете завинаги!  

Спомените от миналото, надежди от минали 

връзки - дали щели да се разцъфнат отново, - произ-

хождат от света на обикновените хора. Надежди за 

бъдещи срещи и бъдещо развитие на щастливи съ-

бития произхождат от света на ангелите. Но сли-

ване и взрив в настоящето, в мига и момента, озна-

чава пряко присъствие на Бога, на Мировата Душа и 

на всички времена и пространства. Такъв миг – нас-

тоящият - съдържа цялото минало, цялото бъдеще, 

и от него няма излизане. Затова съм ви казвал в бе-

седите, че един миг, преживян в любовта е по-ценен 

от всички човешки постижения през всички вечности. 

Премеждията, прочее, през които преминавате вие, 

незрящите хора и ангели, се дължат само на това, 

че пропускате настоящето щастие заради спомена 

за минало щастие или надежди за щастие бъдещо. 

ИН, ОН, ОИН! 

Благословена между жените!  
 

Още за Д., във връзка с това осияние: 
 

     Ноинна-1 наистина не остаря – Бог си я взе сравнител-

но млада. Не е наша работа да съдим успяла ли е или не е ус-

пяла в този живот да открие "правата линия". В осиянието ù 

Бог казва: 

 
  "От всичко това ти трябва да избистриш 

правата линия, правото направление, съвършената, 

чиста посока, от които зависи животът ти".  
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 Ако животът й на земята е зависел от това, а тя не е 
успяла, то не е непременно от липса на добро сърце или на 
мъдрост и съвършенство. Тя много често казваше: "Аз в жи-
вота си без умора играя най-различни роли. Който може да ме 
разбере – да ме разбере...". Отрицателната роля често е без-
ценен дар и безкрайно важен ключ за осъзнаване на човечес-
твото. Ноинна-Първа бе не само един голям артист-педагог в 
живота, но и познаваше лично най-големите театрали в Бъл-
гария, дружеше с тях, оказа им своето изключително благо-
творно въздействие. Тя написа прекрасни стихове, тя внуши 
и идеята за невероятната детска пиеска "Молитва за мир", 
която не е само за деца. За нея театралите казаха, че е на 
такова ниво, че може да бъде поставена на ниво само в 
Америка. Не се знае дали някога тя ще стигне до втората 
личност на Ноинна на запад и дали в този век голямата 
канадска актриса ще узнае, че е живяла паралелно и в 
България, но за постиженията й като Нийв Кямбъл може да се 
каже, че е участвала в над 100 филма и в момента не пре-
става да прави още.  
 
 Такива работи с папалелните животи на една и съща 

душа... Понякога те не са само в различни времена и измере-

ния, но биват и едновременно на Земята. 
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6.VІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 
ЧИСЛА ЗА ПРЕСКАЧАНЕ В 

СВЕТОВЕТЕ 
ЖЛО / Ноинна-1 

 

 
 

   

- Вярвам в успешния опит с П. – казва тази, до която е 

личното осияние. Това е същата "Ноинна-1". 

 - Скъпоценно ангелско създание! Не разбра ли, 

че онзи, когото обичаш, обичам и Аз стократно? Не-

възможно е обичта да не даде плодове, невъзможно е! 

Ако неговият път беше определен да премине през 
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тежки премеждия, то сега се съкращава поради тво-

ята обич към него. Ти имаш силата да измолваш оп-

рощение за ония, които обичаш, и при теб не важи 

законът да платиш само със страдания измолената 

милост за ближния. П. ще разцъфти като роза на 

Господа, бисерни капки вода ще заблестят в листен-

цата му и той ще се отвори за Новото, по-предан от 

всички останали. Моли се, моли се, моли се за него с 

цялата си душа - и той ще си дойде при нас, на Небе-

то. Ще се отвърне от светския път на успехите. Не 

искам да се откаже от светското, но искам да го 

остави на по-задно място. Той може това, може, по-

неже Ми е служил през вековете и знае що е подвиг и 

отречение.  

 Но има една тънка нишка, по която душата му 

може да дойде при тебе - и тази нишка, до ден дне-

шен, не е проходена от никоя жена на Земята. Само 

един опит беше направен преди няколко години, по-

бедата беше пълна - и това отвори вратите на Пре-

устройството. Преустройството, което сега става 

в Източна Европа, се дължи изключително на една 

душа от Древен Египет, която можа да развърже въ-

зела на Ева, на Евридика. Тя проумя, че отдавайки лю-

бов на онзи, който има нужда от нас, ние спасяваме 

онзи, от когото ние имаме нужда. Това беше недос-

тъпно за женското сърце в продължение на 8 хиляди 

години! (200 милиона земни, според Беинса Дуно – б.п.) Под-

вигът на Моята жрица от вековете, която няма ни-
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каква карма, предизвика верижна реакция в Битието - 

и сега Преустройството се извършва неудържимо не 

само в света, но и в самата Агарта, на всички поле-

та на настоящата локална вселена. Това беше душа, 

която осъзна въпиющата нужда да се отдаде любов 

не на онзи, който бяга от нас, а на оня, който про-

тяга ръце за обич. Не на оня, който протяга ръце да 

ни сграбчи - а на онзи, който върви нагоре самичък. 

Обливането на божествените самотници с прилив 

от грижа и обич на всички полета, разпознаването 

отвътре кои са тия, които вървят най-директно към 

Бога, и тръпното очакване да им се отдадем до пос-

ледната молекула, до последния атом и първозданна 

частица – ето нишката, по която може да се спаси 

незабавно душата и на онзи, към когото имаме пред-

почитания. 

 - Как мога да открия нишката, да намеря пътя, конкрет-

ния път, чрез който да спася сродната душа? – пита Н., сякаш 

току-що на това не й е отговорено съвършено ясно...  

 - Лостът на победата се намира в твоите 

ръце, но разковничето на разпознаването е още зат-

лачено, понеже, когато Бог говори нещо, Той осъще-

ствява обещанието си незабавно и дава възможност 

за реализация в мига на всички полета, но вие сте 

тия, които газите Ниагара и оставате жадни, с 

надежди за в бъдеще... 

 - Моля Го за коментар на мои мисли вечерта, породени 

от съмнение, че Той не удържà обещание, дадено ми в проро-
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чеството чрез М. 

 (Източникът не отговаря. Първо, няма никаква гаран-

ция дали точно Той й е давал такова обещание чрез М.; и – 

второ – на Него не може да му се държи какъв тон, особено от 

позицията на силна астрална фиксация и очакване). 

 - Това, че не ми отговаря, значи ли, че не разбирам 

добре нещата? 

 - Когато хората започнат да разбират точно и 

правилно думите на Живата Същност, тогава няма 

защо повече да еволюират. В самия миг, когато пра-

вилно разберете напълно конкретно смисъла на Мо-

ите думи, вие преставате да бъдете ангели или оби-

кновени човеци и се превръщате в Синове Божии. 

Прехвърлянето на точното значение през механизма 

на вашите предпочитания връща плочата на същия 

канал и тя се върти безкрай, като латерна. Преска-

чането на съзнанието на нова орбита – от фокуса на 

вторачването в интимната или семейната сфера 

към волята Божия – е пълна гаранция за успех нався-

къде! Вашата драма прилича на опита с мухата да 

излезе от стаята през единственото затворено 

прозорче, когато всички други са напълно отворени... 

Ние сме виждали много умрели мухи на перваза, от 

много биене в своята илюзия.  

 С това искам да кажа, че любовта към обекта е 

плод на двуизмерно съзнание - съзнание на насеко-

мите и на плоските същества от етерната вселена. 

Вие всички сте все още роби на етера - даже на аст-

рално ниво още не сте излезли... Всички презират ас-
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трала, но не знаят, че астралът се отличава с мно-

го багри и гами над второто измерение.  

 Има едно измерение ирационално, което се 

намира между второто и третото, и то си има пос-

тоянно число π, както и число между третото и че-

твъртото, което показва скока от менталния свят 

към причинния. Докато едно друго число, с цяла част 

2 и имагинерна безкрайна дроб след десетичната то-

чка, има отношение към астралния свят и показва 

начина, по който може да се прескочи от панвселе-

ната - през астрала - към ментала.  

 Мнозина си мислят, че тъкмо астралният свят 

е светът на любовта с обект, но не знаят, че обек-

тът произтича от етера. Разбира се, любовта с 

обект има проекция във всяко поле, без изключение, 

обаче, от физическите светове, именно етерът е 

този, който я концентрира най-силно, а от духовни-

те светове това е светът на душата, наречен "бу-

дически"; докато в божествените светове обектът 

е смисълът на ясновселената. Нейният обект оба-

че е Тот, Абсолютният Дух, а също и децата, които 

зачева и ражда от Него. Обектът на будическите ан-

гели е сродната душа през вековете, която вие тър-

сите непрестанно. Етерният обект е нещо подобно 

на астрала, понеже етерът ви свързва с етерното 

тяло на предпочúтания, т.е. с неговите енергии. То-

ва са тънки въпроси, които нямам намерение сега да 

разграничавам, понеже ще ви обезсърча. Новото – 
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това са имагинерните числа, а също и числата от 

рода на π, които нямат свършек. Един ден ще ви че-

та лекция как чрез тези числа, на практика, може да 

се преминава от един свят към друг. 

 - Настоявам за конкретно ръководство за нишката, по 

която мога да спася сродната си душа...- настоява Д., сякаш е 

сомнамбул и не е чула досега нищо от думите на Елма... Освен 

това обикновено обектът, в когото сме фиксирани етерно 

или асктрално, даже будически, по правило няма нищо общо 

със сродната ни душа. 

 - Тя е в ръцете ти! Давам ти сън тази нощ, с 

който ще ти подскажа конкретно решението на про-

блема. Нека М. ти го разтълкува и чрез нея се каже 

Христос какво е предвидил за тебе. 

 - Задавам въпрос за дипломната си работа и предстоя-

щата защита. 

 - Приключú с това по-скоро, независимо от тво-

ите високи критерии. Няма значение дали те разби-

рат и доколко те разбират. Важното е да се прими-

риш с нивото на сегашното съзнание и да приключиш 

с този проблем по-скоро. Не че няма да работиш в 

тази насока, но от сега нататък ти ще работиш, 

свободна от всички. Предстои създаването на брат-

ски театър, на братска видеостудия, киностудия. 

Там са нужни твоите сили! Ние няма да се съобразя-

ваме с равнището на света, но ще вземем от него 

онова, което е божествено. Приеми да положиш на-

чалото на една нова сцена, която ще обиколи света и 

ще подпали сърцата. Не само за вътрешна Школа и 
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истинско щастие Аз те повиквам в София, но, пара-

лелно с това, и за основаване на новите институции 

на Новата божествена култура. 

 Няма да мине зле – напротив, ще се аргументи-

раш блестящо и по същество. Няма да могат да те 

оборят. Просто се поразрови в теорията и намери 

богата палитра от тези на класици и съвременни 

авторитети, които потвърждават твоята теза. 

Порови се в книгите, в списанията в твоята област 

през последните 2-3 години и закови тезите си с 

твърди цитати - ако не вътре в самата работа, по-

не в устната защита. По конкретно - в последните 

съветски списания. Има също една американка, която 

отпечата статия в сборник по твоята тема. По-

търси, сама ще намериш! 

 - Като каква ще се изявявам най-добре в бъдещия брат-

ски театър? 

 - Ще имаш четири форми на блестяща изява. 

Двете са на актриса и режисьор. 

 На въпроса, къде ще започне първи клас синът й, бе от-

говорено: "В София". - Даде се името на неговата учителка: 

 

 - Мария. Начална учителка. Живее в Горна Баня. 

Този, Който ти говори в момента, Той ще ти помог-

не да я намериш. 

 - Ще имам ли шанса да срещна сродната си душа в Со-

фия?... 

 [...] Шансът е тя да те види. Това е шансът - 

тя да те види. Ти си над него... 
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 Говорù се още, но не бе записано. Многоточието в нача-

лото показва, че се е говорило, но не всичко е записано. 

 - Задавам въпрос за аромата, който ми е обещан чрез 

М., чрез нейното пророчество, т.е. чрез Източника през нея. 

 - Ароматът, който ще ти се даде във втората 

половина на юли, е аромат на тялото на душата 

(будическото тяло). Ароматът на смúрна носи прове-

тряване на душата. Човешката психика е затлачена 

от вери и суеверия, от догми и канони, от заблатени 

учения и външни норми. Когато се появи ароматът 

на смирна, настава брилянтно, прозрачно течение. 

То издухва и измита, разплисква всички човешки, зло-

вредни остатъци, и принуждава душата да задиша 

свободно. Тогава тя за пръв път вдъхва щастливо, 

дълбоко, и разбира, че Господ е Свобода. Свобода 

абсолютна, безкрайна, безначална, безименна! Свобо-

да, в която ти знаеш, че Господ няма да те осъди за 

нищо. Че Този, Който няма да те осъди за нищо, е 

Господ; че само Господ е Този, Който няма да те 

осъди за нищо! 

 - Въпрос за тълкуване на съня, който ми бе даден за 

конкретното решение, което трябва да взема, за да спася 

сродната си душа. (значи, тя действително е сънувала такъв 

сън, понеже й беше обещан – б.п.) 

 - Животът, Бог, Природата са ти капитали, ко-

ито ти трябва да усетиш по какъв начин да употре-

биш, за да им благодариш. Нищо не е наше – душа, 

сърце, тяло, – а е на Бога; и за да служим най-добре ... 

 ...Не е записано докрай - протичаше като беседа, 
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неангажиращо, и бе записано от страничен слушател, по не-

гово желание и усмотрение. Но записките не бяха ясни и пъл-

ни, а се оказа, че и вече ги няма в архива.) 

 Отворихме една книга. Падна се следното изречение: 

 

 “Оставù й последна възможност да си върне заема 

честно, и без да я обиждаш.” 

 

 - А как ще ми се проявява Елма след раздялата с холиза-

тора? 

 - Вярвай само на сърцето си. От този момент – 

вярвай само на сърцето си! Ръководството е вътре в 

тебе. 

  - Как да си изясня противоречието в отговора чрез М. 

за “прелитането от цвят на цвят” и за това, “да бъда вярна 

като куче”, според нейното пророчество пак за мене?.... 

 - Има цяла една удивителна йерархия – йерархи-

ята на хостонните ангели, - чийто живот е изцяло 

прелитане от цвят на цвят, вечно превключване от 

аромат на аромат. Тези ангели са в пряк контакт с 

божествения свят и за тях, да бъдеш “верен като 

куче”, означава да бъдеш верен на естеството си. 

Ако естеството ти, ако импулсът ти, ако еволюци-

ята ти ти диктува да сменяш с наслада обектите 

на Битието – бъди вярна на това е не се колебай ни-

то за миг. Но ако една вярност, дори верността на 

кучето, води до мрак в съзнанието, до загубване на 

вътрешния мир и връзката с Бога – то ритни тази 

"вярност" и я захвърли в небитието! 

 Ако полетът на пеперудата ти донесе мир, ра-
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дост и щастие и това те свърже отново с Бога, то 

прегърни този полет и не се бой нито за миг. За вся-

ка йерархия – нейната храна! 

 Напротив, позволявам си да оспоря тясното 

разбиране на онези думи за "кучешката" вярност и 

твоите страхове и да кажа: на тебе ти е необхо-

димо тъкмо обратното: разкрепостяване на духа и 

сърцето по посока на веселата безотговорност... 

  Записващата продължава: 

 - След лично прозрение за любовта, аз Го моля за откро-

вение, но без да задавам на холизатора конкретен въпрос вън-

шно или да му пояснявам за какво става дума. Холизаторът 

обяснява, че от няколко минути не може да ми предаде Сло-

вото, понеже му се говори едновременно, все едно че са някол-

ко гласа – нещо като хор. Затова му е трудно да разграничи, 

да хване една нишка, за да предаде. Това му се случва за пръв 

път. Най-сетне хваща една от нишките: 

 - Чуй, сияйно и нежно съкровище! Отправената 

любов към нас отприщва ответна любовна вълна без 

граници. Святостта на твоето доверие пробива от-

вори, непостижими и за хималайски архати. Невинно-

стта на сърцето ти разгъва пространства, нераз-

гънати още от никого. Никой не знае, включително 

същности, вкоренени интимно в най-глъбините Ми, 

че с Любовта се пътува навсякъде. И ето, ти си се-

га, от чиято розова същност се вдигат крехки, 

слънчезарни ръце за молитва и докосват светая-све-

тих на сърцето Ми! Каквото поискаш от този миг, 

ще го бъде! 
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  Ти си свободен, дух свободен, напълно свободен, 

разбираш ли!? И най-безграничната съвест не може 

да бъде по-съвест от тебе, която си възлюбила Гос-

пода! Затова, искай всичко. Отдай се на всичко, кое-

то бълбука в недрата ти: от глъбините на Битието 

- до неизбродимите висини на Абсолютния. Каквото 

докоснеш, когото докоснеш с твойта невинност и вя-

ра - ще оживява. И ако ти и отсега се почувстваш на-

пълно свободна и необвързана и тръгнеш щастлива 

по пътищата на сърцето си, знай, че градините на 

твоите стъпки няма да имат граници. Само протег-

ни ръка – и плодът ще бъде в ръцете ти! Поискай – и 

ще ти се даде. Само помисли да похлопаш – и вра-

тата ще ти бъде отворена. Понеже не само едно ог-

ледало, но цялата звездна вселена ще затанцува от 

радост пред тебе, когато усети, че Бог е потекъл 

през тебе... 

 Ние не познаваме друго име за Бога, освен Любо-

вта безгранична! Ние не познаваме друга Божия тай-

на извън обичта, която не спира! Откликни на Абсур-

да, прегърни го, хвани го, отдай му се - и той ще те 

хвърли в обятия огнени, от които излизане няма. 

Ето, туй, което ти казвам, съдържа метод и отго-

вор на всичките други въпроси. Аз на всички съм каз-

вал: концентрации, песни, молитви, беседи, Еван-

гелия, планини, паневритмии, и самата най-чиста ре-

лигия са само лодката, с която се стига до брега на 

Любовта. Който вече е стигнал – излиза от лодката. 
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Оставù ги човешките работи - и ела на брега на Бо-

жественото. Защото - ти стигна до всичкото! 
 

 
 

"Малахитова светлина" – картина от Сергей Игнатенко. 

 
Когато вече сме в рая... 

Там отпадат не само лодките и воалите 

 и другите илюзии,  

но няма нужда и от егоизъм – от "сродна душа"... 
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6.06.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 
 

БУКЕТ ОТ 500 МОНАДИ! 
ЖЛО / БДЯ (Изùл) 

 

 
 

Предварителни пояснения: Ако хората от това човечество 
знаеха кога и как да призовават за сватба цели букети от бу-
лки с монада и кои са техните истински Женихи, определени 
им от Бога, хората нямаше защо повече да се разболяват, ос-
таряват и умират. Има случаи, когато само един човек е бу-
кет от много монади, а друг път една човешка или ангелска 
душа се е въплътила в десетки, стотици тела и даже милио-
ни. Затова всеки копнее да събере своите части, както се съ-
бира правилно една мозайка или един космически пъзел. В жи-
вота засега това става само по инстинкт, насляпо, при това 
с много грешки и илюзии, но Посветените знаят кога и как да 
събират за обмяна истинските елементи на Всемира, които 
си пасват абсолютно.  
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 В илюстрованите варианти на осиянията Елма е дал 
пълната свобода на 60 милиарда желаещи да добавят карти-
ни, снимки и колажи по свое усмотрение и на нивото на про-
фесионализма си или своите любителски възможности. За да 
има максимално насищане с асуин и други небесни и душевни 
есенции, на първо място в този тип оформление са малките 
тиражи, анонимността, безплатността, и самодейността. 
Имена са посочени много рядко именно по тази причина, а пъл-
на справка за автори и произведения може да бъде дадена в 
други издания или в допълнителни томове без асуин, където 
критерият ще е много по-нисък: само информационно-акаде-
мичен. При официални издания, ние ще отстраним творбите 
на всички автори, които държат на изискванията за извест-
ност и авторско право на смъртната, петата раса, и не же-
лаят техни образи или работи да бъдат включвани никъде  
без споменаване на имената им или без хонорари и печалби и 
по други причини. Но тези, които ще се съгласят с анонимно 
участие - с или без тяхно знание, - непременно ще видят в жи-
вота си странни положителни ефекти, за които ще има да 
разказват до края на живота си... и след това. 
 Да видим сега какво е казал Елма в личното Си послание 
до една душа, озаглавено "Букет от 500 монади": 

 
Красиво ангелско създание! Световете, от ко-

ито слезе душата ти, не са от тази система. Носи-

тел на мир и тишина, твоят дух почиваше между 

странни флуидични цветя и багри на едно слънце, ко-

ето малцина познават. Твоят свят е свят на ухания. 

Ангелите от твоята йерархия пътуват из светове-

те по реките на уханията. Това нещо е известно на 

повечето мистици - и най-напредналите ученици ряд-

ко усещат миризмата "нюкс", която се лее в присъс-

твието на ангели. 

За чувствителния човек ти си мощен извор на 

такава миризма, понеже в теб се кондензира не една 

монада само, не само една искра Божия, а цял сноп от 

искри Божии - повече от 500! Това е нещо непознато 

на повечето изследователи и никой не може да си 
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представи такъв сноп от искри Божии в едно цяло. 

 

 

 "Усет за Благоухание" - гоблен от 15 век в музея Клуни в Париж  

 

Какво значи искра Божия в полет? - В почти 

всички хора, ангели и божества, Божията искра - или 

монадата, според окултизма - е нещо като плаха све-

тлинка, която трепти в областта на гърдите и се 
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разискря, само когато мисли за Бога или когато оби-

ча. Обаче има редки, много редки случаи - именно с 

ангелите "имàл", - когато искрата се превръща в ти-

хо, постоянно искрене, подобно на струна. Това озна-

чава, че при тях жаждата за връзка с Бога и за полу-

чаване на обич се е превърнала в действителна връ-

зка с Бога и способност за отдаване на обич. При 

тях няма вече проблем, раждащ вътрешно противо-

речие между ума и сърцето, между Духа и душата, 

между човешкото и Божественото. Ангелите имàл 

съчетават дълбока мъдрост, всемирна свръхинтели-

гентност и необятна ширина на сърцето, способ-

ност да обичат повече от едно същество. Ангелите 

имàл много бързо преодоляват човешките и религи-

озните условности, когато се родят на Земята като 

хора. От тях лъха неописуемо спокойствие, вечен 

мир. Множеството импулси при тях се обединяват с 

единството на съзнанието по най-удивителен начин. 

Те не сблъскват едното с другото, както правят 

обикновените хора и ангели. При тях всичко намира 

своето място, получава утешение и утоление - и в 

пазвите на космичната им прегръдка милиарди души 

намират спасение. 

А ти се роди на полето "амúл" като малко, та-

нцуващо момиченце, осияно от красота и вдъхнове-

ние. На полето амил нямаше танцьорка на уханията 

и багрите, по-прекрасна от тебе! Ти беше неподра-

жаема в способността си да съчетаваш музика, 
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танц, ароматни течения и песни в един удивителен 

"спектакъл", от който приятели и пришълци изпада-

ха в транс. На Земята никога не е имало и помен от 

танцьорка като дихание на Бога, дори в най-красиви-

те сънища на Битието. 

"Изил" - ето името на твоята групова монада, 

която представлява сноп от стотици монади. В слу-

чая обаче не става дума за пробудени монади, а за съ-

щества от твоята сродна верига, които тепърва 

има да се въплъщават на планетно равнище. Те са 

свободни на своите слънца. В своето свръхсъзнание, 

те все още обитават свободно световете, от които 

пристигат, но в положителната си фаза те са вече 

събрани в сноп, който се намира в твоята душа и в 

гърдите ти. Затова ясновидецът може да види, че 

ти представляваш странен, прелестен букет, който 

е събран със стръковете си в самата тебе, а нагоре 

се разпространява из няколкостотин свята на Кос-

моса!  

Напълно свята, целомъдрена до корените на 

трите вселени, ти си свободна да правиш каквото 

искаш - всичко, без изключение! Всичко, каквото сто-

ри сърцето ти, ще бъде благословение за околните. 

Полъхът на душата ти ще бъде празничен дар за ли-

шени и страдащи. Ясният блясък на ума ти ще прос-

ветлява изпаднали в мрак. Защото ти самата си си-

ла и мощ, облечена в красота. Красота, която стъп-

ва твърдо по Земята, която не може да бъде отвяна 
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от никаква човешка илюзия и която свободно танцу-

ва с всички човешки илюзии, когато иска да се пораз-

туши. 

На тебе ти е дадено всичко. Дадени са ти вси-

чки багри и тонове, всички сили и нежности, всички 

опори и витаения - няма проблеми за тебе! На тази 

Земя, в този вид, окрилена от сила и святост, оза-

рена от истина, осияна от прелест на женственост 

и обладана от дух за работа, работа, работа в име-

то на Новото Човечество, ти си капка от Бога – по-

сланица, паднала от Небето! 

Разбира се, няма нито един дух на Земята, кой-

то да е без проблеми. Всеки от вас е още по пътя. И 

ти си дошла, макар и да си ангел, с един нечовешки и 

няколко човешки проблема. Нечовешкият ти проблем 

е как да съвместиш поезията на своята душа и без-

граничната влюбчивост на сърце, прелетяло от Кос-

моса, с нищожните стойности, които могат да ти 

предложат хората на Земята. Твоята необхватна 

фантазия, въображението, надскачащо всякакви гра-

ници, виденията за принцове, приказки, райове, феи и 

полети, сънищата наяве - всичко това твърде труд-

но може да се съвмести с изпотрошените грънци на 

обстоятелствата, които ти се предлагат. Ти си 

просто създател и нямаш никакъв изход, освен сама 

да моделираш света от себе си, взимайки от маята 

на вълшебството, черпейки от дъгите на своето 

изумление, осиявайки черно-белия цвят на тузем-
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ците със своето цветно присъствие. 

Няма да намериш принц, достоен за ранга ти. 

Тук няма да намериш. Всеки, по който въздъхваш, ще 

бъде обгорен от пламъка ти, понеже няма подготвен 

за космичната ярост на нежните чувства, които се 

изливат от теб. Затова съдбата ти на тази Земя 

ще бъде отчасти да те разбират, отчасти да те 

приемат; донякъде да те следват и да капват умо-

рени по пътя - понеже с ангелското лице, неочаквано 

за всеки, ще се носиш през прозата с необятната 

стъпка на архангел! С такава мощ на крачката към 

отвъдното, малцина могат да се похвалят. 

Не мисли, че са прави ония, които мислят, че си 

капризна и властна понякога. Твоят каприз не произ-

лиза от женско тщеславие и суетност - просто нека 

никой не си мисли, че може лесно да те възседне.  

О, Аз зная: ти самата се превиваш като мъни-

чка сламчица, когато вихърът на жаждата за съпри-

частие или лудостта от самотата те хвърлят сред 

вълните на хората. О, Аз зная как плаче душата ти и 

горко ридае, когато всичките останки от кораби по-

тъват под тежестта на душата ти, която е чисто 

и звонково злато. Нима една тресчца от кораб може 

да удържи и спаси златна статуя? Но понеже ти си 

невинна и понеже можеш да обожаваш, ти си пред-

ставяш тресчицата за нещо грандиозно, влагаш в 

нея с цялата си фантазия образа на великолепния ко-

раб - и се хвърляш, отдадена на нови илюзии... 
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Но знай: не се тревожи, че ще имаш много кон-

такти и че всички ще бъдат преходни. Животът се-

га те поставя в тази нова роля, за да опознаеш пове-

че психики, да разбереш състоянието на хората, да 

набереш нужните сведения, та когато дойде момен-

тът, да можеш да им помагаш. 

Нито едно твое падение Аз не отчитам за грях 

или грешка. Можеш да опиташ от всичко - без изклю-

чение - ще излезеш от най-тъмната зона, блестяща 

и чиста като новородено. Ти си подобна на пàрата, 

която излиза от всякаква течност и отново лети в 

небесата - ефирна и девствена!  

И като ти казвам, че няма да срещнеш Принца, 

това не значи, че няма да го срещнеш обективно. Не, 

Принцът ще мине край тебе, но проблемът на всич-

ките ангели, дори на ангелите "имал", е че в своите 

звездни сънища и претенции те често загубват зре-

ние за момента и плуват на крилете на надеждата 

към прозирни видения, оставяйки принца неразпоз-

нат. Половината отчаяно търси другата половина, 

но не я намира, понеже е още половина... 

Мъжествено реши от сега нататък да откри-

еш обект, на който да се посветиш; цел, която да го-

ниш, от която да не се отклониш нито за миг през 

всичките години на живота си. Ти си мъж по сила, ма-

кар и момиче по сърце - остани и мъж по характер! 

Инатът не е достатъчен, нито е начинът да се съп-

ротивляваш на света. Има нещо много по-мощно от 
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ината и сръднята - това е непреклонният характер. 

Нацупиш ли се някому, това съвсем не е гаранция, че 

няма да се отдадеш безрезервно на другия, който е 

успял да те хване изцяло в мрежата си; към когото 

изпитваш слабост. А божественият характер изис-

ква ти да имаш абсолютен устой пред всякакви вли-

яния, предложения и очарования, и сама да управля-

ваш кораба си, а не да позволяваш други да те водят 

насам и натам, играейки върху твоите настроения. 

Постави си високата цел никога да не вършиш 

няколко работи едновременно, понеже знаеш народ-

ната поговорка. Проблем пред тебе е, като започнеш 

едно нещо, да го изпипаш съвършено; и след като ви-

диш, че няма майстор, специалист или академик, кой-

то да е над тебе в тази област, тогава да започнеш 

с нещо друго. Похвална е способността на ангелите 

от твоя клас да мислят паралелно, интегрално и 

синтетично, но понякога на вас не ви достига конце-

нтрация. 

И на теб, скъпоценно създание, чаровно цвете 

от световете на уханията, казвам: ако се научиш да 

се концентрираш, да се съсредоточаваш, на практи-

ка ще можеш да идваш при нас - в Школата горе, в 

невидимите светове, - там, където никога не съм 

преставал да ви говоря и не са прекъсвали нашите 

пътувания из световете! Посветените от Изток 

знаят колко много часове на деня и колко много годи-

ни са нужни, за да моделират своя характер. Това се 
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нарича избор, вярност, самоопределение! Когато чо-

век е избрал твърдо, неотклонно и еднозначно само 

един Бог, само един-единствен Учител, едно призва-

ние, един вечен Любим, едно общество, една профе-

сия - ако пребивава във всяко от тези единства не-

отклонно, не пърхайки като пеперуда из световете 

на откъслечните контакти и впечатления, - именно 

тогава той става ученик от Школата на Христа - на 

Този, Който въвежда в езотеричното царство. 

НОЛ, НОЛОН, НОЛОНОН! Силата на нежност-

та е нежност на силата! 

С тези думи ти ще отваряш всички врати, всич-

ки проблеми и всички светове, когато няма с какво 

друго. 

:  

За домашно: Защо е необходимо да стоиш на прозореца, кога-
то Принцът минава край къщата ти само веднъж в живота, а не да 
си с гръб към него и в това време да гощаваш сладко свинаря, 
писаря, попа или бирника? Защо пантофката на Пепеляшка е малка 
и кристална? Защо каретата за бала е направена от тиква, кочи-
яшът – от плъх с големи мустаци, конете - точно от 6 мишки, а па-
жовете – от два гущера? Защо ще се превърнат пак в изходния си 
вид, ако Пепеляшка остане с Принца на бала в двореца след 12 ч. 
през нощта, а не си иде да си легне и заспи сама вкъщи или другаде 
преди това? - Които отговорят правилно на тия въпроси не само 
теоретически, но и в живота си, ще бъдат повозени в космоса с  
космически кораб от диня или пъпеш... 
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11.06.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 
КАБАЛИСТИЧНОТО ЧУДО НА 

СЛОВОТО 

 

ЖЛО / СЖД 
 

 

  

 НОТ – оттам произтича бездънието на твоята 

душа! Нот – това са духовете на божествения мрак, 

мрак, който няма нищо общо с тъмнината на физиче-

ската вселена. Божественият мрак се тъче от сама-

та Мирова Душа, Любимата на Абсолютния. Без бо-

жествения мрак нямаше да имате понятие за никак-

ва светлина, нямаше да имате понятие за виделина, 

нито за яснина. Виделината произтича от духовния 

свят, светлината – от физическия, а яснината – от 

божествения. Обаче нито една от трите не би мог-



 
Необятното говори – книга 14 

4014 

ла да съществува, да се породи, без субстанцията на 

Нот. Нот извира от глъбините на Пралайя – Мирова-

та Душа. Пралайя обожава, Пралайя боготвори! Ни-

кой не може да обожава като Пралайя! 

 На окултен език казано, Пралайя - това е Опре-

деленото Битие. За това съм ви говорил много. Оба-

че съществото, родено преди 80 милиарда години на 

едно от най-тънките полета в лоното на Пралайя и 

наречено "Маннара", има божествен произход, а не ду-

ховен или физически. Маннара е положителен полюс, 

а не отрицателен, макар и в отрицателното поле на 

Нот. Маннара е мъж в божествения свят, макар и 

толкова женствена тук. "Маннара" означава: "Оная, 

която не се лъже". "Маннара" означава: "Онзи, който 

върви по най-правата линия". "Маннара" означава: 

"Онази, която Ме разпознава под всичките була на 

всичките танци и игри на Майя - Илюзията. 

  Да, Аз се покривам през всички вселени, през 

всички векове и манвантари, с милиарди и милиарди 

була на илюзията, за да могат съществата да са 

свободни, за да могат съществата да са живи. Поне-

же с пълния блясък на Моята Божествена изява, Аз – 

Онзи, Който е Син, - не бих могъл да сляза нито на 

небето, нито на земята. 

 Прочее, Маннара не само Ме разпознава под вси-

чките обвивки, в които се обличам от милост, но мо-

же и да издържа присъствие пряко – на което и поле 

да Ме потърси, от което и поле да й се изявявам. 
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Пралайя има едно съкровище. Всяка монада, родена 

пряко в глъбините на Пралайя, е нейно съкровище и 

работи за определянето на Абсолюта. Маннара обо-

жава, Маннара приема, Маннара боготвори; но Ман-

нара не може да не определя. 

  Ясновселената – онзи красив и безкраен свят, 

съставен от орнаменти и плетеници на Определено-

то Битие - не може да съществува, ако побратими-

те на Маннара не определят постоянно токове, си-

ли, познания, излизащи от извора на Абсолюта. За-

туй ти казвам: не се отказвай никога от този им-

пулс да търсиш познание, мъдрост и яснота! Обикна-

тото от тебе ще бъде достойно само тогава, кога-

то определи отношенията си към Първата Причина, 

не по-рано. Развалял съм, развалям и ще развалям 

всички контакти, при които някой иска да ти отнеме 

святостта на обожанието, да те свали в подземия-

та на прозата и в блатата на ангелската неопреде-

леност. 

  Има ангелски блата, това вие не знаете. Но 

неопределеността там е нещо не особено приятно. 

Неопределеността на божественото поле носи мир, 

а неопределеността в ангелското поле носи разми-

рие. Неопределеността в света на духовете носи 

възможност за еволюция, затова Маннара опитва 

внимателно всеки плод - и когато разбере произхода 

му, едните хвърля настрана, а божествените оста-
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вя, оставя, оставя… 

 Сълзите на твоята душа само Аз ги виждам! 

Някои мислят, че не си по-чувствителна от тях, но 

не знаят, че ония, които търсят яснота, са много 

по-дълбоко раними и много по-жадни за милост и неж-

ност. 

 Оставям ти високия идеал, към който се стре-

миш - и отнине някой да ти го отнеме! Оставям ти 

ключ към Новото Слово, който не съм оставял нико-

му. За този ключ ще ти говоря специално. Както Све-

щените Писания, както Моите беседи и лекции до 

средата на този век, така и Новото Слово имат по 

седем пласта неразгадани, и ключове ръждясали към 

тях. Посветени няма още, които да отключват тези 

значения, освен самите Мои тълкования в оригинал-

ното Слово. Малцина са, които опитаха - и отчасти 

успяха. На теб Аз давам онзи ключ, който наричаме 

"бронзов". На него има изгравиран замък от светли-

на. С него отключено, Словото, води до едно необик-

новено откритие, което ще потресе прости и учени, 

когато ти насочиш света към тази особеност на 

Словото Божие. Открехвам част от значението: 

знай, че със или без електронни машини вие ще види-

те, че във всичките Ми основни осияния, особено по-

обемистите, изреченията, според реда си, отгова-

рят на реда на основните числа и планети – и в това 

няма никакво изключение! Ето защо, не само позна-

нията, които получавате от Словото Божие, но и 
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Неговото слушане, Неговото четене, ви свързват с 

безкраен океан от сила, с виделината и щастието, с 

онзи търсен оазис, към който се стреми душата от-

века. 

 Прелестта на твоето сърце остана скрита за 

мнозина. То е способно на подвиг, то е способно на 

преданост, нямаща равна не само тука, но и на много 

полета в Трите Вселени. Ти си огорчена от неразби-

ране. Няма още човек или дух, който да е проникнал в 

дълбочините на твоето чувство, нито има божест-

вено кралство, способно до побере въжделенията на 

духа ти! 

 На тази Земя Аз съм те пратил с три белега. 

На три места в своите тела ти имаш белези, че не 

си от Земята, понеже твоите прераждания на тази 

планета се броят на пръстите на едната ръка. Не 

си от този свят и няма да бъдеш дълго; пришълец 

си, понеже твоята чистота няма име. 

 Месопотамия бе първата ти станция тука. Там 

ти покорно работи като роб и доби търпение за мно-

жество векове. Елада те посрещна като философ, 

оставил златни страници в историята на идеализ-

ма. Самария те помни още, понеже малко остана да 

те повее лично крилото на Съвършения. Охайо бе по-

следното място в Новия свят, където ти бе много 

щастлива и където ти се даде отдих и подготовка 

за новата мисия сега на Земята. 
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  Има такъв закон: който много е страдал, кой-

то много е служил, който е бил мирен пред нозете на 

Космоса, му се дава един живот – или в един живот 

няколко години – почивка. 

 
Църковна скулптура в Охайо, знамето на Охайо и... Богиня Нут 

 В Охайо ти срещна един Мой човек, който про-

повядваше Новото Учение. Вие имахте дом и семей-

ство, които бяха обичани от всички ваши приятели 

Нямаше нито едно облаче на небосклона на вашето 

щастие! И тогава ти разбра, че си не само дух, че си 

също човек; и ти тогава разбра, че си майка; и ти 

тогава разбра, че Бог значи не само идея, не само по-

двиг, не само творчество. От там крепиш божест-

вения полъх на кротост, смирение и вяра, че личното 

не е по-малко божествено от надличното. 
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 В настоящия век, когато всички школи се нади-

гат, за да оборят образеца на съвършенството, кой-

то съм строил и съм давал през вековете, ти имаш 

мъничката, но свята роля да покажеш на близките, 

на приятелите - и някога това да види и човечество-

то, - че личното и космичното в резонанс правят чо-

века прекрасен! 

ИЛН, ИЛНÓР, ИЛНОРÓР! Искам, осиявам и смея! 

  С тези думи, от ден днешен, ти си непобедима 

при всякакви начинания за сполука и големи дела в жи-

вота. 

 Целува те Необозримата Виделина на Трите 

Вселени! 

 (Тази, до която е посланието, е задала някакъв въпрос, 
който тук не е записан. Вероятно той е свързан с нейната 
мисия, с нейното призвание на Земята.) 
 
 - “Накоплението”, т.е. натрупването на твоя 

планетен опит не поставя ребром въпроса, непреме-

нно да се изявяваш чрез някаква дейност и служене в 

този живот, въпреки че трябва да задоволяваш всеки 

импулс от това естество. Ти въплъщаваш в най-ви-

сока степен идеала за съвършения човек и идеала за 

ученика, а именно, че вие сте дошли на Земята само 

да учите. Изучавайки, на практика, наследството на 

мъдреците на тая Земя и търсейки паралелите на 

древната мъдрост и съвременното Слово Божие с 

онова, което натрупва съвременната наука, ти ще 

задоволиш дълбоки потребности първо на собстве-
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ната си душа, а с просветляването на висшия си ум 

ще помогнеш за прочистването на аурата на самата 

планета.  

  Има хора, избрани хора, които могат да взимат 

или да не взимат участие във външното дело на Све-

тлите Братя. И ти така си напълно свободна. В ред-

ките случаи, когато имаш желание да помогнеш на 

практика за победата на Доброто, на Истината, на 

Мъдростта, вземи участие, но знай, че твоята тай-

на стаичка, че твоите осияния, твоите радости – на 

интелекта, озарен от сиянието на Мъдростта – 

прочистват менталната аура не само на Земята, но 

и на цял един свят, който е образуван от монадата 

ти. Всеки, който се докосне до света на твоята мо-

нада, ще получи просветление, озарение, осияние, и 

едно много по-ведро дишане на менталното тяло, са-

мо защото ти, в зарящите нощи на просветлението, 

си постигнала една нова мисъл, разбрала си една но-

ва мъдрост, възхитила си се на някакво откровение. 

Това е истинската ти мисия на Земята! Всичко ос-

танало ще ти се приложи. 
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12.06.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

КВАДРИЛИОНОЛИСТНИКЪТ 
ЖЛО / КТС 

 

 
 
 На едно оранжево листче, написано в Швейцария от ед-

на приятелка, която остана там, има едни нейни стихове: 

 

 “Навън вали, а в мене – слънце; 

  и пеят хилядите птици на дъжда...” 

 

  От другата страна е написано: ”Когато поисках лично 

послание за М., Елма го даде, но преди това имаше колебание 

и се отговори: 
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 - Рискуваш, няма още огнен стремеж, но нейсе... 

                                             * 

Росно създание на невинността и осиянието! 

Слагам началото на поредица послания до теб, в ко-

ито ще ти говоря за приказните светове на кра-

сотата и за токовете на радостта. Усърдието на 

твоите пазители и хранители бе голямо; и снажда-

нето на съвършенство в съвършенство при тебе, с 

тяхното живо старание, е пример, който няма равен 

в тази зона на Битието. 

Сега искам да ти кажа нещо, което не го знаят 

дори божества, а камо ли някакви си посветени от 5 

или 6 хиляди метра височина. Разцъфтяването на 

квадрилионолистника няма още представители в 

звездния куп от галактики на разстояние 500 мили-

арда светлинни години от тук, с едно малко изклю-

чение - това си ти! 

 Аз съм ви говорил за трилионолистник и три-

лионоструйник и за йерархията, която предстои да 

ги развие; за приятелката ви, в която той вече пода-

ва сигнали за живот. Квадрилионолистникът обаче 

се отличава с едно извънредно важно Христово каче-

ство: способността да проникваш във всичките 49 

измерения, без да се поместваш от мястото си с фи-

зическото си тяло. 

 Културните звездни човечества имат едно пси-

хо-математическо понятие, което се нарича "сумар-

но мълчание". Ако в продължение на 50 прераждания 
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един човек или въплътен ангел получи времеви бал на 

сумарно мълчание по-голям от 98%, то в него се про-

бужда квадрилионолистникът. Йерархията на тия 

същества, които умеят да обожават Бога по този 

най-трогателен начин, е равнобожествена и е от 

ранга на илухимите. Алохимите постигат Бога чрез 

жива експресия, чрез вечно движение, проповед, обмя-

на с всички, конни препускания през вечността... 

Илухимите обаче са смирени до такава неизказуемо 

божествена степен, че те не могат да приказват, 

понеже считат, че Бог постоянно приказва и те ня-

мат право да Го прекъсват...   

И наистина, Бог постоянно приказва отвсякъде! 

И когато вие приказвате, и когато даже се молите 

или когато пеете своите духовни песни, Той се от-

дръпва, за да приеме с участие вашите [звукови]... 

падения. Те са ви крайно необходими, но на Бога не са 

необходими. Илухимите обаче се молят безмълвно. 

От тяхната йерархия се пробуди на Земята, преди 

около 1000 години, учението на Григорий Синаит. Те-

зи равнобожествени същества не смеят даже да гък-

нат, понеже усещат, че несъвършеното човешко сло-

во, несъвършеното ангелско слово и несъвършеното 

слово даже у божества руши нейде огромни вселени, 

населени със своите йерархии и цивилизации. Илухи-

мите знаят, че само един вокал, само един консо-

нант, неизлезли от Бога, разрушават близо 1/30 

част от Проявеното Битие. 
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 "Странна работа... - бихте възкликнали вие - Та 

на Земята толкова несъзнателни същества говорят 

толкова много глупости в цялото си будно време, та 

даже и насън, че досега вселената да е затрита 500 

милиарда пъти, с 500 милиарда нули отзад..." 

 Там е работата, че от вас и неразумните анге-

ли Бог е откачил оня магически орган, който превръ-

ща Словото в действие. Аз наброявам в момента на 

планетата Икло - Земята - само 854 души, на които 

словото има сила да се осъществява. Но за да съм 

допуснал това, Аз лично съм ги пресял през толкоз 

сита, колкото и най-богатото въображение не може 

да си представи. Шестима от тях, наистина, имат 

правото на разрушение, но и Шива има своите пълно-

мощия. 

 И сега ще ви кажа защо Ми са тия, шестимата: 

за да мога да затварям устите на словоохотливите 

- монаси, развратници, папи, патриарси и гурувци... 

Произнесе ли само една дума един от тях - шестима-

та, - които минават за адепти на черното братст-

во, някъде става земетресение, някъде пламва война 

или епидемия, или един народ обеднява до просешка 

тояга. Тия, всичките, които пострадват от извън-

редните, тежки събития, до един са повярвали в ня-

кои от Моите врагове, които до един обещават "спа-

сение"... 

Квадрилионолистникът, неземно Мое сияние на 

планетата, има силата за броени трилионни части 
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от секундата да неутрализира всякакви последствия 

от произнасяне на черните думи. Той се пробужда са-

мо в ония, които мълчат през цялото време, за да по-

пият ураганните свръкосмически бури, налитащи 

Трите Вселени от приказването на алохимите. Ало-

химите, херувимите, архангелите, овитрините и 

още 5 йерархии в Битието се отдават на импулса да 

си отприщват гласа в пространството. Така те 

строят и разрушават вселени, раждат и прибират 

милиарди същества, създават и унищожават гиган-

тски култури и цивилизации и движат бавно, стъпка 

по стъпка, народи и човечества по най-бавния път – 

пътя на еволюцията... 

 Синволюцията е позната само на илухимите. В 

тишина, в озарено и пълно мълчание, неспособни да 

потресат пространството и покоите Божии с наг-

лостта на въздушно раздвижване, те пребивават не-

изменно пред лицето на Господа! Друг е въпросът за 

падналите илухими - ония, които отвлякоха 1/3 от 

душите в пъкъла на ясновселената. И ясновселената 

има пъкъл, но това е тема за друг път. 

В това първо писмо до теб, росна капчице, много 

казах и много недоизказах; но, осиян от бащинска 

обич, обгръщам отвсъде душата ти и ти казвам: 

пълнu недрата на Новия свят с мълчание, за да не го 

разрушават с приказване духовете, които искат да 

удържaт Старата Вселена! Брани България и Европа 

с цялата мощ на твоята детинска смиреност от 
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мълниите на старозаветните пророци, които тър-

сят лесни места за разруха чрез силно и много при-

казване. Додето ти мълчиш, земетресението ще се 

отлага; ако пророците надделеят и разбудят отново 

токовете над пределите на милосърдието, наречено 

"мълчание", планетната промяна ще стане неизбеж-

на... 

 

3.VІІ.126(1990)г. 
Швейцария, Алпите, Шандолен 

3/4 ОТ АНГЕЛИТЕ И 7/8 ОТ ХОРАТА 
НЯМАТ АТМИЧЕСКО ТЯЛО 

ЖЛО / МНП 

 

           Орùн в Шандолен - Швейцария, - юли 1990 

  

 Рион има център в Рака. Преди 15 милиарда го-

дини по ваше време, там се роди монадата Орин – 

мост към невинността на неизвестна йерархия анге-

ли, което няма нищо общо с познатото на всичките 

ви религии и даже и на вас, които вече получихте ос-

новни сведения за съществата в Битието. Орин ня-
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ма още наченки на атмическо тяло, но повече от ¾ 

от ангелите и 7/8 от хората по планетите също ня-

мат тяло на духа, т.е. при всички тях то още е в 

спящо състояние. По тази причина, ще ви говоря за 

приказния свят на душата, в който живее прелест-

ното същество Орин: на Земята - Милена.  

Размазването на личността ти се начена едва 

в този живот и трудностите по пътя ти няма да 

престанат - напротив, ще се увеличават. Сладкото, 

когато се приема, а не се раздава, непременно се сме-

ня с кисело, солено, накрая горчиво. Понятието за съ-

причастие над сферата на сладостта се появява не-

пременно само през тъмни пътеки, но на теб тя ти 

даде най-фин инструмент – онази необозрима поети-

ческа организация на будическото тяло, през която 

ангелите на Рион преобразуват прозата и я превръ-

щат във вълшебен свят. Ако мога да ви представя 

света на Рион, ако имахте пробудени 78-те сетива, с 

които съществата там опознават вселената, вие 

щяхте да видите хиляди необикновени тонове, недо-

стъпни за земното ви зрение; щяхте да чуете музика 

и да усетите ухания, надминаващи всякакви граници 

на храброто въображение на “1001 нощ”...  

Ангелите "рион" всмукват от вселената проза, 

за да я преработват в абсолютна красота. Тази кра-

сота обаче е създадена от самите тях – не същес-

твува никъде обективно. Пяната на поетическото 

им бълнуване се топи постоянно и, в края на краища-
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та, от всичките им сънища и настроения остава са-

мо неосъзнат спомен. На практика обаче тяхната 

красива самохипноза оставя видими следи в израза на 

очите им, в съвършенството на тяхното лице, в ме-

лодията на божествения им глас. Вървейки през све-

товете в поетичен унес, тези особени същества 

трудно се съсредоточават върху мъдростта и проя-

вяват доброто само според собствената си пред-

става за добро. Понятията "абсолютна мъдрост" и 

"абсолютно добро" са недостъпни за повечето анге-

ли от полето Рион – понеже това не е само звезда, а 

и поле, с определена честота и амплитуда в света 

на душата. 

 Творчеството е наистина техният път през 

световете и те трябва да се самоограждат с виде-

ния, вдъхновения и винаги свежи впечатления, за да 

могат да дишат. Те често стават жертва на същес-

тва, които могат да имитират красота, но нямат 

монада, т.е. искра Божия. Тъкмо подхвърлянето им 

от камък на камък, от пропаст на пропаст, разпенва 

тъй прелестно и скръбно техните сърдечни потоци, 

понеже те самите са влюбени предимно в себе си и в 

красотата, така че тяхното пътуване през времена 

и пространства към върховете на ученичеството и 

на високия идеал, на доброто, е твърде дълго. 

 Атмическото тяло принадлежи на човешкия дух 

– на онзи престол, където съществата стигат в 

края на своята духовна еволюция. Истината – ето 
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същността на духа! И затова, в името на Истината, 

атмическият човек или ангел е готов да отхвърли 

всякакви красиви илюзии и въображаеми светове и да 

се подложи на спартански режими или тежки лише-

ния, в името на съвършенството. 

  Борбата с природата не е онова, което отли-

чава истински духовния човек. Почти всички религии 

и морални системи са разбрали неправилно закона на 

най-високия свят: Природата трябва да служи на Ду-

ха, а не да се отрича и подтиска. Природата на всич-

ки същества обаче, които нямат още атмическо тя-

ло, се подчинява на собствените си настроения, вку-

сове и стереотипи. Това се нарича още „егоизъм”, по-

неже подвигът в името на общочовешкия идеал или 

изпълнението на една по-висша воля от нашата не 

могат да се вместят в рамките на личния вкус. 

 Правя тази екскурзия в науката за духа, за да 

поясня колко труден ще бъде пътят на Орин, ако се 

хвърли във вълните на света, преди да е постигнала 

себе си. В това величествено плаване, където ком-

промисите с вътрешния глас и с абсолютния вкус ще 

се заплащат със сълзи и несполуки, но това ще по-

ражда удивителни картини и образи и ще създаде не-

преходни творения, невинното ангелско създание 

Орин ще добие начално понятие за изпълнение на 

волята Божия. 

 Не че не трябва да търсиш път към един по-

уреден свят, където хората живеят прилично, но 
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първо трябва да намериш опорна точка на душата 

си. Всеки дух, който е роден в България, най-престъ-

пният дори, има шанс да се докосне до първоизвори-

те на Словото, до най-живата Школа в момента на 

вашата планета, до най-мъдрите и прекрасни хора, 

които е раждала някога Земята. 

 На онези, които искат да пътуват из космоса, 

да участват в една тайна, мощна Школа, която нико-

га не е била затваряна, казвам: в България в момен-

та има 54 входа към неизбродните светове на Вселе-

ната! Ако останете в Швейцария, входовете са само 

два. В Индия има 17 входа, в Алпите общо са 8. При 

това, от западните народи познавам само 75 души, 

които имат достъп до някои от тия входове. В Ин-

дия, наистина, пътуват свободно по Двете Вселени, 

но Третата - божествената - се открива засега само 

в България. 

 На Рила има места, където можеш да се под-

младиш мигновено, да се срещнеш със сродната си 

душа от вековете, да се напиеш от Извора на Доб-

рото, както никъде другаде. И в Хималаите билките 

не миришат така, както в България, понеже Бълга-

рия е сега вече втори път в стоте години в Златния 

си век и всички същества, хора, растения и пр. са оси-

яни от присъствието на Небето. Оставете лошите 

хора – те не са причина да прокълнете страната, в 

която Бог е слизал вече пет пъти поред! 

 Наистина, няма сега сила, която може да спре 
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потоците на България през пространството към 

всяка точка на Земята, където живее българин. На 

всички вас ви предстоят много пътувания. Вие ще 

видите най-хубавото в човешката цивилизация, ще 

се запознаете с чудесни хора, ще уредите живота си. 

Няма съществено значение в коя страна точно се 

спира българинът, ако той е наистина българин, ако 

не скъса връзките си с най-напредналите свои побра-

тими, ако не прави компромиси в избора си. 

  Наистина, М. е напълно свободна да не се връ-

ща в България или да се връща само понякога. Дейс-

твително, това, което отбелязахте – съвършената 

форма на нейното ухо – ще я води безпогрешно вина-

ги до най-вярното решение; а подскачанията по камъ-

ните са неизбежни, понеже обогатяват опита на ду-

шата. 

 Н. сега е напълно във властта на твоята аура. 

Независимо от разстоянията, винаги ще бъде с те-

бе. Няма никакви пречки да го изтеглиш, където и да 

отидеш; обаче, ако чистотата на кръвта му не от-

говаря на високите изисквания, ще ви разделят не за 

едно прераждане. 

 Пълни ръце очаквай много по-скоро от първона-

чалната уговорка. Не се страхувай да се върнеш в 

България, ако на този етап не възникне приемливо 

решение. Прекараните там страдания и новите ти 

познанства струват много повече от всичкото звон-

ково злато на Земята! 
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 Насищането на твоята душа с неговата не е 

случайно, понеже вие бяхте неразделни още в Мадрид 

през средните векове, после в Мала Азия и накрая - в 

Пелопонес. За вашата история ще разкажа следва-

щия път. Ти си отговорна за душата му, понеже през 

всичките векове не му даде с пълни шепи онова, от 

което той имаше нужда. Понятието "сърдечна 

концентрация" е живо понятие, и то не може да се 

прескочи. Ти имаш още леко отношение към пъстро-

тата на емоциите, а Н. ще се пробуди в един много 

висок свят, ако ти съумееш да съсредоточиш мисъл-

та си само към него в продължение на цели 6 години. 

Това обаче не е единственият начин. Има и други, но 

те са още по-трудни.  

 Има начин, по който се постига пълното щас-

тие: това е тайното обливане с любов. Неочакване-

то на любов от никого. Посрещането на любовта, 

когато почука на вратата ти. Усетът за пришълци 

и отблъскването на туземци. Понякога стратегия-

та на Космоса изисква да отдадеш обич някъде, къ-

дето нямаш афинитет, за да може да се отприщи 

неудържимо към тебе любовта на онзи, за когото 

копнееш. Това се нарича „брилянтен душевен билярд”. 

 Обаче животът никога не прощава користно 

разиграване на чувства или леко плуване по вълните 

на удоволствието. Такъв билярд няма сила в повече 

от два удара: единият - на личното ви удоволствие, 

а другият – на бумеранга на съдбата.  
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 Любовта е, наистина, нещо необозримо! Полу-

чавайки удоволствие от вида, от качествата на ня-

кого, вие все още нямате нищо общо с Любовта. Лю-

бовта изисква да отдадеш. Магическата формула: 

“Господи, не ми е много приятно, но заради Тебе и за-

ради съществото, което има нужда от мене, аз ще 

го направя”, има силата на произнасянето на “Аум” 

400 000 пъти или на “Отче наш” повече от 50 пъти. 

С тази формула не може да се лекува само ракът на 

душата – ревността. Приведена в действие, тази 

магическа формула приближава безсмъртието със 

скоростта на яснината и съкращава преражданията 

до дни. 

 Ала повечето същества са слепи къртичета. 

Те още не са прогледнали в света на душата и се но-

сят като странни прашинки по върховете на своите 

предпочитания... 

Лична формула: 

         ОЛ, ОЛИН, ОЛИНÓН 

 
Шандолен преди изгрев, юли 1990 г. 
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6.VІІ.126(1990)г. 
Швейцария, Алпите, Шандолен 

ЗА МИСИЯТА "ШАНДОЛЕН" 

 
 

11,44 - 12,07ч. 

 С идването тук, смятам да сведа до минимум 
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тревогите и нещастията на Западна Европа, които 

я очакват. Можете да не правите нищо. Може да 

стане хотелът на трески, но работата, която вър-

шите тук, предава на подсъзнанието на Европа и За-

пада нови стойности, които ще се проявят най-мно-

го до две години. Истината няма да се церемони ни-

как! Лекото свършва за Запада! Той непременно ще си 

плати за пренебрежението към Христа, наречено 

"сметки и печалби". Като подлагам света на нов 

огън, като променям географските му очертания, Аз 

полагам основите на Новия Свят. Чакането прик-

лючи. 

 Предприех получаването на този хотел от Ло-

ман (В.) с единствената цел, вие тук да проведете 

Моите чисти намерения. Природата трепери цяла 

от користта на хищници и некрояди! Аз едва я удър-

жам вече. За да се опиянят от скорост, лъскави вещи 

и нарцисизъм, продажниците продадоха не само бра-

тята-хора, но и братята от флората и фауната. 

Сигурна смърт е надвиснала над цялата планета, за-

това впрегнах безчисленото Си бяло войнство нався-

къде по места, да даде последен решителен отпор 

на ония, които живеят чрез вещи и убийства. 

 Подсъзнанието на Запада се поставя на облъч-

ване чрез вътрешните ви дейности в този хотел, а 

устройството на неговата култура и икономика – 

чрез външните. Достатъчно е да останат поне три-

ма от вас, които не работят с мисълта за запла-
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щане, за да премине тази мисъл през стените на 

тази сграда в подсъзнанието и съзнанието на запад-

ните народи. Обвързаността на тези нещастници с 

идеята за морална и материална компенсация се раз-

хлабва от този момент - и се явява надеждата, че 

повече от 500 хиляди обикновени обитатели на тази 

зона ще станат ученици на Бялото Братство. Съз-

нанието им ще допусне абсурдната за тях мисъл, че 

трябва да се жертва част от времето и средствата 

за Небето, но не според благотворителните пародии 

на клерикалното християнство или разните милосъ-

рдни организации, а по мощния модел на славянство-

то. 

 
Българи в Шандолен – юли 1990 
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6.VІІ.126(1990)г. 
Швейцария, Алпите, Шандолен 

 

ЗА АГАРТА В ШВЕЙЦАРИЯ 

 

 

12,08 – 14,56ч. 

 Защитата на Човечеството чрез Обществото 

на Обединените Нации е дело на Швейцарската Агар-

та. Основните принципи на ООН са принципите на 

Бялото Братство. Няма никакво значение, че Швей-

цария не се обвързва с Обществото на Народите. 

По-важното е, че то се създаде от адепти на Алпий-

ската Агарта в швейцарския регион. Самото Общес-

тво на Народите обаче не е още на новозаветно рав-

нище, въпреки новозаветните му принципи и пости-

жения. Докато не престане да поддържа свои войски 
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в конфликтни точки на света с конвенционално све-

тско въоръжение, ООН ще си остане старозаветно.  

 Има три пункта, по които то отразява слепо-

тата на Алпийската Агарта за Учителя. То още не е 

изпратило своите влъхви на Изгрева, за да поднесат 

своите извинения за късното проглеждане и незаин-

тересоваността от Словото Божие в скончанието 

на века. Влъхвите от Изтока почувстваха, съзряха и 

изчислиха точното местоположение на Христовото 

раждане преди 2000 години. Влъхвите от Запада има-

ха своя Йоан-Предтеча в лицето на Хегел, на Шпенг-

лер и на Рудолф Щайнер, които подготвиха западно-

то съзнание за Моето идване - този път сред славя-

ните. Ала западната астрология не можа да се изди-

гне на висотата на древноиндийската, за да устано-

ви с непререкаема точност къде се е родил Христос 

през 19-ия век. 

  Самият Аз създадох, в стила на беседите Си и 

начина на работа в Братството, почти непреодоли-

ми прегради за адепти и профани от Запада. Не че 

нямам плеяда от нови души в Америка, Англия и Скан-

динавия, които плюха на материалното и тръгнаха 

след Моите карикатури, създадени от карикатурис-

ти на християнството... Всички тия поколения тър-

сят Мене предимно на Изток и предимно чрез тота-

лен нихилизъм, понеже черната ложа не благоволи да 

насочи вниманието на съдружниците си по-горе от 

предела на допустимото. Разбира се, всичко това бе 
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под Моя контрол, но свободата на волята и нивото 

на общата интелигентност не бяха на нужната ви-

сота, за да излъчат божествен ученик на Запад, кой-

то да приложи Христовото учение на практика. То-

ва, което направи Михаил във Франция, се нарича "ме-

ланж от откровения с действителна стойност и па-

лячовщини", по които Западът си пада още от сред-

новековния панаирен театър. Аз не пропускам да го-

воря през тръби, които са отворени, както светли-

ната и водата проникват навсякъде, но не мога да 

дам никаква гаранция за примесите от лично естес-

тво, които са неизбежни и които вършат прекрасна 

работа, наедно с поразиите. 

 На определени места в Алпите, които мога да 

ви покажа по карта, се намират входовете на Алпий-

ската Агарта. Мога да ви кажа и формулите, с които 

се влиза там, ако имате развито нисше умствено 

тяло. Алпийската Агарта е овладяла света най-мно-

го до нивото на предметния манас, но още не е сляз-

ла до астрала и етера. В Рилската Агарта се влиза с 

развити всички духовни тела и всички физически, 

най-ниско до етера. Това е израз на старшинството 

на Балканите, които са успели да постигнат най-го-

ляма степен на минерализация и началото на егоце-

нтрация на божествения Аз. Шаманът на Севера, ма-

гьосникът на Юга, гуруто на Изтока и адептът на 

Запада нямат още развит божествен Аз, какъвто 

присъства в Полукс, Орфей, Боян-Мага и Учителя. 
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Божественият Аз реализира нещо непостижимо и за 

най-съвършения индивид. Това е абсолютната хармо-

ния между колективното и индивидуалното начало. 

Пробиви на Божественото се наблюдават най-силно 

в Скандинавия и Франция, но единствено по линия на 

силно развитото индивидуално или колективно съз-

нание, взети поотделно. Азът на Учителя се откроя-

ва над Алпите и Хималаите с необозримо число ръс-

тове, понеже Учителят прокарва Божественото без 

абсолютно никакви компромиси. Учителят се само-

раздава без остатък, без никаква мисъл за слава или 

някакви тàкси. Учителят може да продължава дей-

ността Си, както и живота Си на Земята, вечно – 

ето кое Го отличава от Рицарите на Граал или Се-

демте източни Учители. Това продължително физи-

ческо безсмъртие, което се наблюдава у Владетели-

те на Чашата или приемащите амрита, не е потреб-

но на Майстора. “Майстори” има всякакви, от какви 

ли не магически и мистически кланове, задруги и аш-

рами, ала това са повече титли или калфи - от глед-

на точка на божественото майсторство. Мен Ме 

наричат не само Учител, но и Майстор, понеже никой 

няма Моя нос (освен като отделни изработки някъде 

по Кавказието), съчетан с благ поглед и съвършено 

ухо, образувани по законите на божественото съвър-

шенство. Майсторът няма нужда от многовековно 

физическо тяло, понеже може да се материализира 

когато си поиска. Магите от всички останали школи, 
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извън балканската, могат да местят планини и да 

покоряват неизбродни пространства, но не могат да 

се концентрират в астрала, нито в етера, нито на 

веществен план, понеже, наистина, всички клонове на 

Агарта извън Рило-Родопската нямат кондензация 

на Аза в света на сърцето и на физическото тяло. 

По тази причина, във всички тях се развива един вид 

психическа комплексаторност чрез извънредни пос-

тижения за доказване на себе си, на Бога и на дру-

гите - колко много са "напреднали"... Самомнението 

им се развива невероятно силно за сметка на смире-

нието, поради което за тях е немислимо да минат 

без светски или духовни титли, без йерархия. Завла-

дяването на всяка следваща степен при тях се озна-

менува с неизбежни ленти и звездички по пагоните, 

от които на тях им се вие свят от надуване, поради 

липса на божествено достойнство. Ето защо, обра-

зът на такива неизбежно се вкаменява от гордост, 

студенина и респект - или неизбежно се смачква и 

деформира под натиска на природните следствия. 

 Образът на Учителя през всички векове, на вси-

чки полета и по всички вселени, е съвършен и неизме-

нен! Той приема постиженията на различните учени-

ци и архати по достойнство, понеже те обикновено 

са плод на подвизи и огромно напрежение; но, от бо-

жествена гледна точка, една българска поговорка 

звучи така: “По качествата посрещат, по милостта 

изпращат”. 
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 По същия начин и Учителят посреща всички ду-

ши от Определеното и Неопределеното Битие спо-

ред техните усилия по пътя към съвършенството, а 

ги изпраща според готовността им да подарят свои-

те придобивки на нямащите - безвъзмездно, по ми-

лост и чрез божествена благост. 

 Божествената благост – ето плодът на Аза, 

който се посади в древна Юдея от Иисус и даде своя 

урожай при Учителя! При юдеите Бог пося семето на 

благостта сред най-каменистата почва на човечес-

твото – почвата на религиозния фанатизъм, почва-

та на материалната печалба, от която всяка монада 

изпада в анабиоза почти мигновено. Канските усилия 

на черната ложа и до ден днешен е да вкамени благо-

датния чернозем на планетата и на поразената от 

нея чест от физическата и духовната вселена чрез 

идеята за стоково-трудовия обмен. Поражението на 

сърцето от 8000 години насам (200 милиона земни - б.п.) 

се дължи на оная всемирна змия, която подаде на сър-

цето кокала на стоково-трудовата проституция. 

Отнемайки свободата да работи свободно и да се 

вълнува от неща, които не са стока, най-древното 

представителство на пъкъла на Земята породи за-

робването на сърцето от илюзията за собственост. 

Единствената божествена собственост, наречена 

"искра Божия", се пося надълбоко в каменистата поч-

ва на лицемерите, представящи за собственост 

плодовете на монадата. В това дело на Сатаната 
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взе участие, най-първо, продажната част от юдей-

ската Агарта, която отцепи от стадото на Авра-

ама мъртвата гилдия на био-роботите, превръщащи 

вдъхновението в дълг. Появяването на трудови и ре-

лигиозни задължения към обществото, ближния и Бо-

га, преора наистина по нов начин почвата на човече-

ството, обаче съвестта, от този момент, престана 

да бъде щастие, а се превърна в "страх Божий". Още 

по-конкретно – в страх от света, който те оставя 

да умреш от безпокойство и лишения, понеже новите 

робовладелци са узурпирали благата и са им опреде-

лили цени, от които зависи поведението на всяка чо-

вешка твар – поведение, дирижирано от страха за 

утрешния ден. Това ново състояние на света предпо-

лага нови роби и нови робовладелци и насища почва-

та на човечеството с човешки полуфабрикати, кап-

сулиращи монадата с множество пластове. От този 

момент Божията искра се намира в каталептично 

състояние, понеже не може да диша отвън. Така ня-

кои организми изпадат в продължителна анабиоза, 

намирайки се в неблагоприятни условия.  

 Благоприятните условия за оживяване на мона-

дата са възможността за безогледно саморазда-

ване и безогледни контакти. Под "безогледност", 

тук не разбирам понятието "безотговорност", а сво-

бодата да не се оглеждаш за мнението на околните 

и на религиозните и морални канони, когато почнеш 

да раждаш. Родилката не се оглежда кой доктор и коя 
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акушерка ще й позволят да роди, нито божествено-

то сърце се оглежда, когато пламъкът на Божес-

твената Любов избухне с ядреното безумие на Сво-

бодата. Божествената искра у човека навсякъде се 

различава от духовното начало и от физическата, 

природна глина по това, че не се оглежда да пита мо-

же ли да бъде извор и има ли кой да каптира извора и 

да му сложи водомер... Именно по тази причина, чер-

ната ложа се труди, наистина, по-съвършено от 

всички, понеже си е създала режим на съвършено нор-

миране и заплащане. Тя обаче не може да работи. Аз 

не познавам нито един труженик или лидер на чер-

ната ложа, който да работи. Понеже Работата се 

започва от мига, когато станеш извор. От момента, 

когато никакво време и никакви блага или похвали не 

могат да те спрат да произвеждаш безсмъртие по-

ради това, че липсвали или били нормирани неправил-

но... 

 На този етап, Швейцарската Агарта отрази 

една силна стратегия на Бялото Братство да под-

държа неутралитет поради банките на своя тери-

тория. Аз обаче ще продиктувам на Швейцария, че 

само след 5 години тя ще падне под ударите на мен-

талния спин, ако не се замисли за създаването на 

банки от божествени чувства и божествени идеи. 

Банките от генетичен материал, които сега се съз-

дават навсякъде, за да се спасят биологическите ви-
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дове, са само началната степен на един импулс, про-

излизащ от Алпийската Агарта, с център Швейца-

рия. Сегашният исторически момент изисква свиква-

нето на срочен Агартен съвет, с преобладаващо 

мнозинство от езотерици-християни, който да пла-

нира създаването на банки от хуманен тип – банки 

на бъдещето, от които зависи съхраняването на 

човешки род в Космоса. Вие няма да продължавате 

още твърде дълго да живеете в тия тела, но именно 

създаването на тия банки от божествени идеи, с на-

чални условия за безплатен достъп до тях, ще озна-

мени новата мисия на Божия Кръст върху фона на 

Отца ни (Швейцарското знаме и мисия в космоса).   

В бъдеще ще оцелеят само ония, които са изг-

радили причинните си тела, т.е. телата от принци-

пи. Принципите нямат нищо общо с нисшите мента-

лни манипулации, в които е възможна лъжата, дема-

гогията. Принципите нямат нищо общо с ония са-

танински постановки, които съзиждат доктрините 

на черните църкви и идеологии. Да създадеш банки 

от принципи, означава да построиш центрове на 

Божието Слово, до които да имат достъп всички. 

Тия центрове ще смелят за броени години спина в 

нисшия умствен свят – света на търговията и пе-

чалбата, който е надвиснал страшно над целия За-

пад и застрашава напоследък и славянството. Пори-

вът за печалба - било чрез свободен пазар, чрез сво-

бодна инициатива, свободно притежание и пр.; било 
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чрез свобода на негативизма и анархията - не ще до-

веде до нищо повече от заразяване на славянството 

със спина на интелекта. Ако астралният спин пора-

зява имунната система, то менталният ще порази 

първата защитна обвивка на Божията искра, про-

бита плачевно отдавна у западните народи, и ще 

предизвика масови полудявания. Понятието “психиа-

трия”, като лечебно заведение, ще загуби напълно 

своя смисъл, понеже лудите ще плъпнат по улиците. 

Никаква сила не ще ги спре да рушат всичко, що е 

създадено от човешката култура и цивилизация! То-

ва е отмъщението на искрата Божия, по-страшно 

от всякаква проказа, наркомания и астрален спин, от 

всякакви природни и военни бедствия, понеже монада, 

лишена от първата предпазна обвивка - по естест-

вен или изкуствен начин, - започва да покълва и рас-

те неудържимо.  

 Покълването на божествената същност, про-

буждането на човешката душа се извършва непреме-

нно при строго определени условия, при първия повей 

на Космическата Пролет. Това е свещен процес на 

набъбване на обвивката, когато кълнът вече е усе-

тил топенето на снеговете и първите лъчи на Не-

бесната сила и нежност. Покълването обаче става и 

при преждевременно размекване на монадната люспа 

чрез реактиви на черната ложа, съставени от силни 

наркотични стоки и духовни илюзии. Ако почвата, при 

това, си остава същата, а не е благодатният хумус 
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на Словото Божие; и ако вънка все още вилнее зима--

та на стоковия егоизъм, покълналата монада не я 

чака нищо хубаво. Всъщност, на самата монада не 

може да й се случи нищо особено, понеже тя е напъл-

но божествена. Само че монада, попаднала в почва на 

имитанти и атмосферни условия на грабители, ни 

най-малко не може да предпази света от божествена 

радиация.  

 Семената са спящи. Монадите, посети в сърца-

та, но още несъбудени, не застрашават прокълнати-

те светове с божествена радиация. И това е пре-

двидено в плана на Провидението. Но не само исте-

рията "печалба" и оглупяването, наречено "покупки", 

могат да предизвикат изкуствено кълнене. Същес-

твуват ашрами, манастири, школи и школички, съще-

ствуват цели църковни династии, които създават 

духовни парници, мистични оранжерии, при които по-

кълването на монадата да става по никое време. Та-

кава негодна система произвежда превъзходни маги, 

проповедници, лечители и лъжци, които хранят на-

родите с плодовете на своето нетърпение, но мно-

зина от вас, опитали Рая на Живия Бог, веднага усе-

щат пластмасовия вкус на парниковите учения, съзи-

рат пълната липса на аура в техните духовни про-

дукти и разпознават стоката им по липсата на див 

аромат и по високата им пазарна цена. 

 Нашето Учение може да не се ползва с парни-

кова популярност и пролетни цени на есенни любе-
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ници... Нашето Учение може да не е подредено на ле-

хи под конец, с помпозни окултни зелки и симпозиу-

ми… Нашето Учение няма воднистия вкус на гигант-

ските ягоди без етерна монада в сърцето си, оплоде-

ни от софизми и торени от окултни надничари. На-

шите идеи са скрити в джунгли от листа и трънаци 

и се търсят с усилие, подобно на сладката боровинка 

и горската ягода. До нашите идеи ще стигне само 

ученикът-планинец и търсителят на върхари!  

 Не изтръгвайте никога ароматната ягодка от 

прегръдката на треви и на билки и не строявайте 

мислите на Моите беседи в парникови системи и 

прилично сресани учебници! Вие можете да ги разду-

ете до размера на тикви и да ги направите по-сладки 

от захар, с надеждата да впечатлите негодника, 

който седи в своята лимузина и спи до обед в легло-

то си... Такива вчесани беседи и адаптирани издания 

за малоумния западен масов читател могат да при-

влекат някого, но само защото вие сте ги напом-

пали. Предложите ли на негодника да дойде с вас на-

високо, да стане с вас да посрещне изгрева, да се от-

каже от пийване и хапване в нощна доба и от празни-

те приказки за бизнес и светско достойнство, той 

ще се порови секунда-две в тревата до себе си, и ако 

не намери фруктиера с окултни ягоди, напомпани 

специално за него, по западен образец, ще плюе на ва-

шата божествена ягодка, няма да усети нейния див 

аромат, който извежда направо в Космоса, и ще я из-
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плюе, понеже му била кисела... 

 Затова, не правете никакви адаптации на Сло-

вото за неандерталци с коли и роботи с компютри и 

видеокасети. Това е измет, която трябва да си оти-

де. Събирането ви тук няма за задача да напредне 

Делото или Словото по посока на Запад в момента. 

Тук вие подготвяте последна ревизия на западната 

Агарта и намаляване на природните бедствия в Ев-

ропа до възможния минимум. Тук вие прониквате, чрез 

Моите сегашни инструкции, в подсъзнанието и съз-

нанието на духовна Швейцария, в помощ на идеята 

за създаване на банки от божествен порядък. 

След вашето отиване от тук, надеждата на тия на-

роди за съпротива срещу менталния спин нараства 

значително. 

 С това завършвам за днес и ви казвам: благо-

даря ви за първия работен ден в Шандолен! 
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10.VІІ.126(1990)г. 
Швейцария, Алпите, Шандолен 

ЗА КОНФЛИКТА В ШАНДОЛЕН 

 
 

Шандолен,  който ще напуснем всеки момент 
 

00,12 – 01,31ч. 

 Истината ви постави на огън, за да се калите. 

С радост констатирам готовността ви за саможер-

тва, но саможертвата става самоунижение, когато 

се оставяте в ръцете на играчи. Любовта изисква 
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смирение пред Любовта, но стоманен отпор пред на-

глостта. Никакви "перспективи", никакви материал-

ни или идейни съображения не могат да бъдат мотив 

за ученика, който се гледа с Господа в очите! Този 

прелом, който се очаква в света, прави възможно сли-

зането на Небесните Братя и вашето собствено 

възлизане към високите светове. Сега, представете 

си какво би станало, ако вие сте подвластни на амби-

циозни господари, които искат да останат да вла-

деят Земята със старите методи?... 

 П. напусна не защото си урежда личния живот и 

не защото "подло използва Б. за трамплин", а понеже 

не можа да се примири с острата неправда. Всеки от 

вас си има своите достойнства и недостатъци. Аз 

ценя високо всекиго - не одобрявам едно, друго одоб-

рявам, - но в крайна сметка стълкновението стана 

по Мой сценарий, защото друго не бе възможно в ни-

какъв случай и по никой начин. 

 
 
Това е хотелът в Шандолен, който ремонтирахме, но въпреки 
уговорката преди заминаването, не ни платиха, откъдето 
произтече и разочарованието на някои от приятелите. 

 

 Аз съм казал, че залогът Ми е в славянството - 

и думата Ми на две на става. Вашите усилия да про-
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тегнете ръка на Запада са усилия и на Бога, но със 

сегашния конфликт се ликвидира надеждата проме-

ните в Европа да станат по-меко. Това, което ста-

на, е нокътят на съдбата, който започва да откърт-

ва канара над главата на Запада. С дъжда на покрива 

[в момента], заверявам думите Си лично! Не че нямам 

предани ученици на Запад, не че нямам хрисими и сми-

рени души навсякъде по света, но просто кармата е 

непреклонна към общата маса, която се научи само 

да яде и да се самоналага. Интелектът не е нищо, 

пълните магазини не са нищо, организацията не е ни-

що, привидната чест и обноски не са нищо – всичко 

това е прах в очите на света и арогантно заплюване 

на Господа! 

 Ако бях позволил нещата тук да се довършат 

хармонично, това би било шанс на половината негод-

ници от стария свят да претендират за ред пред 

Новия Свят. Небето има категорични изисквания за 

облика и поведението на новия човек, за неговата 

братска обхода. Вие не можете да строите нов дом 

на Братството върху пясък, нито перспективи за об-

ща работа в едно общество, което залязва. Съще-

временно, Аз не изпускам нито една възможност да 

бъдат изградени домове и крепости на Бялото Брат-

ство дори и на Запад, понеже чрез тях ще се спасят 

малцината, които са избрани. Само че тия братя, ко-

ито ще ви канят от сега нататък, ще имат свещен 

трепет пред съсъдите Божии, които сте всички вие, 
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носителите на Новото Слово.  

 С посланието Си тази вечер не настоявам ня-

кой да измени на вътрешния си глас, понеже всеки, 

каквото реши, пак Аз съм. Решението да заминете 

незабавно скъсва дипломатическите отношения ме-

жду Моята Агарта и Алпийската Агарта. Последна-

та трябваше да ви помогне в труден момент, което 

не стори. Тя не се оказа на висотата на онзи вечен 

Изток, който умее да разпознава и да подкрепя. Тя ви 

остави да си идете като последни бедняци, унижени 

и оскърбени, на практика. Трябва да си отидете кра-

сиво, понеже истинското достойнство не се моли, 

нито се продава по някакъв начин. Когато светлите 

души вземат решения, те ги прокарват много плас-

тично, но без никакви уговорки. Птиците отлитат 

изведнъж, без да обясняват някому, че тук нямат по-

вече работа. Ако с долари и валута можеше да се оп-

рави положението на света и живота на отделния 

човек, то тия, които ги имат, трябваше да бъдат 

най-здравите и красивите, най-разумните и добрите, 

най-прекрасните и милите от всички. Оказва се оба-

че точно обратното: колкото повече пари и богат-

ство имаш, толкова по-отвратителен човек ста-

ваш. Даже и да си бил с добри намерения, силите на 

злото те оплитат, желанието за външно благоден-

ствие те подтиква към глупави и компромисни ходо-

ве - и ти преставаш да се харесваш на децата. Щом 

децата престанат да те харесват, ти си загубен. 
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 С корист нищо не се постига. С безлюбие и уни-

жаване на ближния нищо не се постига. С тънки и де-

бели сметки и сметчици, вие самите ставате… 

смет на човечеството (Преводачите да обяснят тук иг-

рата на думи – б.п.). Аз лично не познавам нито един 

"осигурен" човек, който да е преминал вратите на Ко-

смоса. На прага на Новия Свят, на новите райски 

планети и слънца, които ви очакват, се тълпят мно-

жество богаташи и минали величия, които мислят, 

че могат да се промъкнат. Те наистина наивно си вя-

рват, че техните усилия да са добре на Земята ще 

послужат като пропуск да бъдат добре и на Небе-

то...  

 Никой не отрича правото на всички да се стре-

мят към сносен живот на Земята, към топъл дом и 

чиста трапеза, към светнали усмивки на любимите 

същества, чийто живот и чието щастие зависи от 

вас. Ние не сме за откъсване от земните радости, но 

ние никога няма да допуснем радостта на някого да 

бъде за сметка на чуждо нещастие. 

  Животът е едно велико училище, в което всеки 

се проявява такъв, какъвто е, понеже си мисли, че не 

го гледат. Затова съм ви говорил неведнъж как пос-

ле, когато застанете пред филма на своя изминал 

живот, вие плачете и изгаряте от срам, че сте се 

държали така безобразно и сте потъпквали светли 

чувства на невинни сърца и души. Обещавате, че по-

вече никога няма да ставате роби на получовеци-по-
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луживотни, теглещи изгода само за себе си. 

 Постарайте се да послушате вътрешния си 

глас и да стъпите на нозете си решително. И да да-

дете отпор на всяка властна воля, която иска да ви 

покори по силата на обстоятелствата или чрез лас-

кателства и съблазни.  

 

 

 Вашата истинска работа тук наистина прик-

лючи. Никой от вас не трябва да съжалява за загубе-

ното и за унизителните сцени, понеже вас ви очак-

ват истински битки с много по-опитни и коварни вра-

гове - и сегашната репетиция е само бледа прелю-

дия. Истинският маг, каквито всички вие предстои 

да станете, искате или не искате, сега или в по-да-

лечно бъдеще, остава непреклонен пред чиято и да е 
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воля, която се мъчи да го подчини. Истинският пома-

гач на изстрадалите и обезверени души е неизразимо 

благ и милостив към слабите, но по отношение на 

наглите и покорителите той става на айсберг от 

лед и в него се строшават и потъват и най-претен-

циозните кораби, натоварени с гордост и себелюбие. 

Ако вие не дадете урок на ония, които не са се само-

определили окончателно на кого служат – на Бога 

или на Лукавия, - вие няма да представите добре 

"мраморното лице на Доброто". Доброто има истин-

ско лице от сладост и светлина, което показва на 

нямащите и кротките, на страдащите и тия, които 

са способни да следват. То обаче има и едно мрамор-

но лице, което показва на тия, които искат другите 

да ги следват и другите да им се възхищават и под-

чиняват.  

Доброто сърце на Б., с което тук се запознах-

те, не пречи тя самата да е заразена от вирусите 

на Запада – чумата на абсолютното презрение към 

чуждото призвание, дарба и талант, и преизпълне-

ността със собственото Аз, което се занимава със 

себе си на всяка втора дума и при всеки завършек на 

първата. За да бъдеш ти гениален, отсрещният не-

пременно трябва да бъде "простак" и устните ти 

трябва да се сгърчат в презрителна гримаса... Не 

очаквайте нищо друго от Запада – повечето са та-

кива! Повечето са много по-прости от кокошки и са 

пломбирани многократно срещу всяка опасност да се 
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възхитят от чистите методи на Христа. 

 Да последваш Христа, значи да раздадеш всич-

кото си богатство на бедните и цялото си самом-

нение на приумиците на вятъра! Да си ученик на Хри-

ста, значи да загубиш каменното си сърце и способ-

ността да си правиш сметчици. Да си Мой ученик, 

значи да престанеш да очакваш похвала, възнаграж-

дение и шанс от пропаднали същества, които не мо-

гат да живеят за Царството Божие, а намират от-

душник в тщеславието. 

 

Не очаквайте да ви дам рецепта, нито точна 

инструкция за отстъплението. Стоенето тук не са-

мо че повече не помага, но и с всеки изминат час уве-

личава козирката над Запада. Вашата мъка тук се 

увеличава и затова лавината над Европа става все 

по-голяма. Аз запазвам правото на всеки от вас да 

решава за себе си, понеже оставането на някого би 
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било последен шанс на Б. да премине към Бялото Бра-

тство; и на Запада - да се посвени от себе си. Такава 

жертва си заслужава труда, понеже милостта Божия 

никога не е имала граници. Проблемът се състои са-

мо в наличието на гърбини, които могат да носят. 

Понеже добродетелите на Б. не са малки, надеждата 

да влезе за пръв път на практика в Христовия път, 

теоретически съществуват. Подобен ход Аз не из-

ключвам, но ако остане повече от един от вашата 

група, яростта Ми ще разпознаете! Със същата си-

ла приветствам възможността никой да не остане, 

понеже Аз имам грижа за всяка душа - и най-малката 

грижа трябва да ви бъде кога, как и от кого ще бъ-

дете спасени. 

ИЛ, НОИЛ, ОНОЛИЛ ! 

Пресметнах, реших, проведох. 

Предстоящите тревоги не бива да ви плашат. 

Вие сте запазени навсякъде. 

 Мир на мирните, благост – на благите, щас-

тие – на дарителите на щастие! 

Имате път със зелен семафор. 

 

 
Част от българската бригада в Шандолен - юли 1990 
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11.VІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ЗА СИМВОЛИКАТА 
НА СЪБИТИЯТА В ШАНДОЛЕН  
И ЗА ОСНОВАВАНЕТО НА  

НОВИЯ ИЗГРЕВ 
 

 

 12,25ч. 

 В Шандолен: на Д.Н. се дават символите за развитие-

то на Бялото Братство. Ето какво казва после Елма:  

 

За всички вас се очертава най-важното: от днес 

нататък - безкомпромисно вървене по пътя на вът-

решния си глас. Всеки да изпълни това, което желае 

най-много, най-силно. Ерата на компромисите свър-

ши!  
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След прекарване на Рила, всеки както почувст-

ва, обявявам откриването на Новия Изгрев. Сред чис-

то място в Природата – според Моите указания и из-

исквания. Обявявам за приключила методиката всич-

ки да се трудят само по необходимост и да не оста-

ват време и сили за Делото Божие. Обявявам за бо-

жествена необходимостта да се отделят хора, кои-

то да работят за Словото и за Делото в Новия Из-

грев, разчитайки само на грижата Божия. Онези от 

вас, които още имат светски ангажименти, могат 

да помагат в Новия Изгрев по добра воля. 

 Не оставяйте Моите побратими гладни и жад-

ни. С това, което те ще сторят, ще ви възвърнат - 

на вас и на цялото човечество, - хилядократно и не-

измеримо много повече пъти вашите минимални ма-

териални грижи. За всички вас, които милеете за ид-

ването на Царството Божие на Земята, подкрепата 

за Новия Изгрев няма да представлява никаква 

трудност. Много скоро, след първите ви усилия, сам 

Новият Изгрев ще започне да изхранва и вас.  

Обзаведете Новия Изгрев по нужния начин, за да 

може Словото Ми и Новата култура да тръгне вече 

по света. 

В Божия План обратни решения няма! 

 

Обяснения към това осияние: В горния текст липсва  

конкретно показване и тълкуване на споменатите символи.  

А директивите на Елма за братски център ние не изпъл-
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нихме незабавно - не бе направен съзнателен опит за "Нов 

Изгрев". Но тъй като нищо, което Бог казва, не е без сила и 

значение, точно тогава може да се е образувал спонтанно 

Новият Изгрев в къщата в Симеоново - квартал на София под 

Витоша, - където се събрахме на 4 етажа любими приятели и 

приятелки и заживяхме наистина като в рая. Може именно то-

ва да е било изпълнението на този небесен план, тъй като 

точно Д.Н. подсигурявяше нашата малка комуна организаци-

онно и материално – вероятно е изпълнил инструкциите по 

символите, дадени само на него в Шандолен. Едва днес съоб-

разяваме всичко това. В къщата в Симеоново се грижехме и за 

Венно до заминаването му в другия свят и той беше много 

щастлив и доволен. Накрая той каза: "Братство има!". Така 

че Новият Изгрев не е някакъв имот или селище, а божестве-

ни взаимоотношения, ако ще и между трима души на един ква-

дратен метър... – б.п. 

 

 

      Правехме много екскурзии на Витоша.  



 
Необятното говори – книга 14 

4062 

11.VІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ЧУВСТВОТО ЗА ДЪЛГ, НОСЪТ И 
КОЛЕНЕТЕ 

ЖЛО / ГЖК 
 

 

Септември 1982г., Рила. Един от хамалите от Сточна гара и 
услужлив шерпа на високо духовни създания с висок идеал за 
физическо целомъдрие. В средата – звездата Хамал (вечната 

овца...) Виждат се и другите ярки звезди от Овена – Мирах (вляво) 
и Ениф (горе). 

 

 Здравословното състояние на Г. бележи точно 

местата, които са свързани с вашия основен проб-

лем. Носът и коленете са свързани със Сатурна; и 

когато те боледуват, това означава процес на коре-

кция на чувството за дълг. Чувството за материа-

лен дълг към рода и народа е свято чувство, но то се 

превръща в непосилно бреме и меч над главата на 
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оня, който има небесна мисия. Чувството за дълг 

към човешката наука, култура, морал и закони е нео-

бходимо чувство за всички ония, които са граждани 

на Земята. За оня, който е гражданин на Царството 

Божие, всичко туй не е задължително, а напротив, 

идва ден, когато се изпречва като канал на пътя му. 

Оставù тормоза си и за това, ще се отпечата 

ли или няма да се отпечата по човешки Словото Бо-

жие. Оставù мъката си за това, дали ще има или ня-

ма да има скоро хора, машини, издателство, които да 

разпространят Новата култура по Земята. Откажи 

се от това чувство за дълг дори и към разпростра-

нението на Новото, понеже то не е твоя задача. Из-

ворът трябва да блика, слънцето трябва да грее, 

птиците трябва да чуруликат, вятърът трябва да 

вее - и всичкото останало е работа на Господа.  

Живей свободно! Люби свободно! Ходи свободно! 

Почивай свободно! И всичко това ще дойде от само 

себе си. Самият Аз чакам вече 2000 години да преда-

дат Словото Ми в оригинал и - наистина го “преда-

ват”… предатели. Още 2000 години ще има да чакам 

да се явят честни хора, хора на Новата култура, кои-

то да изнесат Словото на Христа без промени и съ-

кращения. Ето, Аз имам търпение, а ти що си да мис-

лиш, че хората са вече узрели да жадуват за Слово-

то, за новия братски живот, като за въздух и слън-

це? Затова, бъди верен на себе си - остави делата 

на Братството и грижата си за близките и народа в 
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ръцете на Милостта, а ти поеми нагоре и вече не се 

връщай. Остани нависоко - там където цари Любов-

та; там, където Разпознаването господарува; там, 

където нежността и доброто строят дом на Госпо-

да. Твоите ще дойдат при тебе, но ти вече не слизай 

при никого. Ако трябва да слезеш, Аз сам ще те пре-

неса, Аз сам ще те изпратя, ако преценя лично, че чо-

век, народ или вселена заслужават вниманието на 

Вечния. В оня миг, в който разбереш, че имаш чувс-

тво за дълг само към вътрешния си глас - към това, 

което желаеш най-много, коленете и носът ти ще се 

оправят моментално. 

 Сега вече съм спокоен, понеже една чутка ду-

ша - един твой възвишен брат - знае с точност какво 

най-вече ти е необходимо. 

 - За "механизма", който Д.Н. видя в главата на Г.? 

 - Това е все същото нещо, видяно през очите на 

ясновидеца и повлияно от мисълта на мага. Ти дойде 

в Швейцария, за да се сблъска окончателно чувство-

то ти за дълг към хората с твоя вътрешен глас. 

Твоят брат от вековете успя да види чувството ти 

за дълг и да го фокусира по Моя воля, за да може нà-

едно, в най-близък срок, да го изхвърлим от тебе за-

винаги. Но то при тебе това е тъй упорито, тъй 

здраво свързано с представата ти за етика и ми-

лост, че и до този момент си мислиш как трябва да 

помогнеш на близките си и да се върнеш в ада на про-

изводството, ако се окаже, че издръжките отново 
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увиснат. Признай си, че не пусна молба за напускане 

само с тази мисъл: да продължиш да се бъхтиш в пъ-

къла, ако от нийде не дойде подкрепа. Аз пък ти заб-

ранявам да се самоубиваш от сега нататък, понеже 

смирението ти е проверено отдавна. Ти отиде от-

татък всякакви граници! С общи усилия, ние с брат 

ти отлепяме сивата топка и скоро ти ще дишаш на-

пълно свободно.  

 Ти знаеш от много отдавна, че сивото е цве-

тът на страха, останал дори и у тебе – страх за 

близките, страх за твоята полезност, страх за де-

лата на Братството. Остави всичко “на майната 

му”, както Бог е оставил всички същества и вселени, 

които не се интересуват от Него. Този, който се ин-

тересува от Господа и е дошъл до мига да се задуша-

ва без Него, той сам ще открие пътя към Словото, 

сам ще се посвети до последната фибра на Делото и 

ще открие Баща си, дори и Той да е скрит като пос-

ледна песъчинка в центъра на всемир от гранит и пя-

съчник! Господ се разкрива само съответно на сила-

та, с която Го търсите в центъра на такава вселе-

на. Всякакви други кандърми и разпространения са 

предназначени за духовни недоносчета и негодници 

на ума и сърцето. Такива, даже и да Ме прочетат от 

корá до корá, отново ще си надигнат бутилката и 

отново ще си правят гешефтите. Аз такова “слово” 

окачам на пирона на тоалетната и само гледам кой 

за какво го употребява... 
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 Затова – бъдете верни на себе си - и всичко 

останало ще ви се придаде!  

 

Коментар от 2009 г. Това осияние се редактира от същия 

човек, за когото се отнася, точно 19 години откакто е дошло. 

Доколко през всичките тия години той си е взел поука от казаното 

по-горе от Елма, може да се съди по десетките и стотици благо-

творителни отклонения, които допуска, играейки ролята на Бърза 

помощ и Тимуровската команда... Включително и в момента, вече 

68-годишен, пишейки тези редове на компютъра на братовчед си в 

дома му, където лежи тежко болен възстар чичо и няма кой друг да 

се грижи за него с всички екстри, както при бебетата... И това 

става за трети път, понеже първите два пъти чичото си чупи та-

за и крака при падане, а сега има други усложнения и е прикован на 

легло. Често плаче и моли Господ да си го прибере, но има нужда не 

само от битови грижи, а и човешко присъствие, душевна нежност, 

внимание. А след цял ден при него – грижи за една леля, също над 90 

години...Така че наистина има неизкореними неща от психиката и 

характера на някои хора, въпреки че общочовешката работа през 

това време стои и чака. То нещата си имат и антропологически 

причини: неразвит тил... Проблемите с носа са отпаднали – може 

някой изпит да е бил взет добре, - но коленете страдат сериозно и 

двете. Лайтмотив от една година е немият въпрос-недоумение, 

макар и под формата на примирена молитва: "Господи, след като се 

оказва, че страданието и служенето са по-важни от Словото, прие-

мам това с благодарност, но Ти си ни казвал, че на ден се разболя-

ват, полудяват и умират еди колко си хора, до които Словото не е 

достигнало; а от когото това зависи, си играе на пожарна коман-

да... Вина ли е това, безхрактерност и непослушание – или в дадени 

периоди наистина служенето и саможертвта са най-важни?..." Ши-

вананда казваше, че служенето на един болен една нощ е равно на 

200 хиляди пъти произнасяне на думичката "ом"... Днес например се 

наложиха 12 часа дежурство; друг път е по 8-9-10, но памперсите за 

подмяна са повече (а често и без памперси...) Дали не трябваше да 
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се откаже това участие? Годишната вибрация е Втора, в нея се 

изучава раздвоението и противоречието, но и примирението и са-

можертвата, като единствен изход. Но дали  не се изпитва и хара-

ктерът и изборът на приоритети? Може би трябва да избираме 

между отговорите чрез галактика NGC 772 в Овена - или ни пишат 

шестица, или ни казват с деветката.: "Край, приключвай с хамалс-

твото и тръгвай сам на море!"... Зависи от гледната точка, както 

при тия две астрономически снимки: 

 

 И наистина, проблемът е сложен. Или ще се оставим 

някое доста ячко его да ни товари до издъхване с кошовете си 

розови илюзии – да бъдем само и единствено негови; или ще 

си припомним упражнението "късай – хвърляй" и един от най-

важните надписи, издълбани в гнайса на Рила: "Пазù свобо-

дата на душата си!"... 
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11.VІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ОСИЯНИЕ 
ЗА МИЛОСТТА И ДРАГОСТТА 

 

 

Ако имаме друг извор на драгост и пристанем някому извън Съ-
вършения и Неговото Ято, на тях им се налага пак и пак да 

изиграят на живо ролята на Голгота, за да проявим поне милост. 

 

14,00 - 18,15ч. 

Милостта никога не тръгва на път като княз 

със свита и дарове! Постигне ли ви беда, князът не 

може да ви спаси, понеже е много тромав и тежък. 

Утрото го заварва в леглото, вечерта го посреща с 

пиянства, а нощта - с безобразия... Милостта е като 

беден монах, само с извехтяла дреха на тялото си, 

който ходи по стръмни сокаци, пие вода от чисти из-

вори и слуша песента на чучулигата. Милостта не 

търси никаква драгост, но получава драгост. А коле-
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лото на колесницата, облечена в злато, се търкаля 

непрестанно в надежда за драгост, а накрая се раз-

бива в пропаст и тъми непрогледни.  

Драгостта е свята и чиста само тогава, кога-

то се роди от смиляване. Няма драгост, родена от 

плътско харесване и удоволствия на сатанинския 

вкус и порядък. Можете да обиколите всички звезди и 

планети, можете да пребродите всички времена и 

пространства, но драгост, родена от невъзможност 

за даване, вие нийде няма да срещнете. Вие можете 

да срещнете само сянката на драгостта, която се 

плъзга незаконно по канари и долища, но с появяване-

то на далечни простори изчезва безследно, завинаги. 

Драгост, укрита от самия себе си поради плътското 

удоволствие, се превръща в мъка. 

 Ти, който укриваш от себе си възможността да 

раздаваш щастие, а се поддаваш на сатанинското 

чувство да получаваш сърдечни премáли, където и 

да идеш, знай: нещастен ще бъдеш! Роботите и те-

хните подражатели, дори и да имат душа в гърдите 

си, непременно искат да получат драгост от онзи, 

от който им е драго, но не могат да раздават драг-

ост на онзи, на когото не им е драго. Те не могат да 

раздават драгост от милост, понеже още нямат бо-

жествено тяло, а роботите няма да имат изобщо. 

Драгостта е най-прекрасната дъщеря на Радос-

тта на Земята. Радостта произтича от Бога, поне-

же Бог е Любов. Драгостта е полъх от Великата Ра-
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зумна Природа, понеже Природата е способна на 

Обич. Да обичаш, значи да си майка, сестра, преизпъ-

лнена с милост и денонощно будна за воплите на сво-

ите братя, ранени на бойното поле на безлюбието. 

Да обичаш, значи да си същество, родено от Бога и 

Великата Разумна Природа – същество, преизпълне-

но с велика Любов и с Обич, което не се интересува 

от своите вкусове и проблеми, а иска да бъде добре 

на тия, които са най-достойни, но най-изоставени. 

Куклите, създадени от Сатаната, макар и с изуми-

телно подобие на хора, съвършено не могат да над-

скочат програмата си и да отдадат себе си на някой, 

който не е също кукла. Затова тяхната драгост е 

временна, тя не се продължава повече от броени ми-

нути или години и реалността си отмъщава с без-

смислие, трънени пътища и старческо рухване отра-

но. 

Милостта никога не се проявява по отношение 

на богати. Богатите със шансове, богатите с ху-

бост и младост милостта отминава най-безогледно, 

понеже те нямат нужда от милост. Те са попаднали 

в тънката полоса на битието, където привидности-

те имат превес над това, което е същност. И за тия 

няколко мига те привличат глупци и роботи, родени 

да следват гласа на измамата. Един син поглед или 

една златна къдра, едно тънко кръстче или една неж-

на извивка хвърлят първолаците на живота в егоис-

тичен транс и ги повеждат по пътя на печалния 
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опит за много години, даже столетия. 

Милостта не е компромис с личния вкус, понеже 

личният вкус на първолаците е още в сатанинско съ-

стояние. Личният вкус на получаването няма нищо 

общо с божествената драгост, понеже да получиш 

от видимост е все едно да се напиеш със свежа вода 

само от езерен блясък. Истинската драгост, която е 

силна, нарастваща, светла и вечна, произтича от ра-

достта, понеже, като самата си Майка, тя е твор-

чество.  

Бог направи човека от кал, а не взе готов модел 

от Сатаната, който е най-добрият дизайнер на Три-

те Вселени. Преди Бог да създаде Адам от глина, Са-

таната вече беше представил своя модел за човека, 

и ако някоя първолачка би могла да го види, още то-

гава би припаднала от вълнение пред неговата изу-

мителна красота и мъжественост. Бог напълно одо-

бри модела на Сатаната, понеже Сатаната тогава 

още не беше пропаднал и фактически представяше в 

завършен вид самата представа на Отца за съвър-

шеното човешко творение. Даже Бог се захласна за 

миг пред великолепието на своята мисъл, приела на-

пълно завършен вид чрез ръцете на най-големия май-

стор – Сатанаила. Обаче Бог се обърна настрана и 

започна да лепи Адама от глина... Бог не е Бог на мъ-

ртвите, а е Бог на живите – и Той предпочете да 

вложи живата Си искра в едно творение от преднача-

лна материя, отколкото в кукла, в която няма какво 
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повече да сътвори. Хитростта и безумната гордост 

се проявиха у Сатанаила именно в този момент. Той 

не можа да понесе пренебрежението на Господа, по-

неже не разбираше с какво неговата кукла е по-долна 

от онова отвратително глинено създание, което бе 

започнало вече да диша. Сатаната вдъхна на своята 

кукла зловонно дихание и й предаде способността да 

се саморазмножава. Това бе кукла без капчица ми-

лост, макар и надарена с всички сетива и способнос-

ти на съществата от Трите Вселени – кукла, която 

реши да оказва въздействие. Тази кукла започна да 

набира свои поклонници и поклоннички, които се хип-

нотизират от красотата и съвършенството, но ня-

мат нищо общо с Отца си или са затлачили до безо-

бразие Неговата искра в сърцето си. Те можеха да 

бъдат задвижвани само от изгледа и снагата на кук-

лата, която бе приела напълно човешки вид и не мо-

жеше по нищо да се отличи от творенията на Бога, 

освен по студения си поглед и увереността на хищ-

ника. 

Милостта идва от ясновселената, понеже, кой-

то има душа, той иска да се грижи за нещастни, са-

мотни и безпомощни. Сатаните презират такива, 

понеже сатаните от женско естество обичат да се 

опрат на нещо "надеждно", а сатаните от мъжки 

произход създават именно тая илюзия. 

Драгостта се ражда от Обич, понеже милост-

та е Обич по майчина линия, но по бащина тя е Твор-
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чество. Да обичаш, значи да сътвориш от несъвър-

шеното същество, което си обикнал, едно същество 

по-съвършено, понеже ти не си очаквал, а си искал да 

твориш като Отца си. И наистина, падналите по 

бойните полета, безобразни, премазани и опръскани 

с кръв, са обект не на сатанинските княгини и на слу-

гините, влюбени в пажове, а на милосердните сестри 

на Духа, които се движат от милост и порив за тво-

рчество. Те прибират тия герои в къщурките си, из-

миват ги и ги намазват с балсами, преобличат ги в 

чисто бельо и кърпени дрехи и полагат натежалите 

им глави в скута си. От това подобие на човек, те 

един ден ще създадат велики герои, диамантени мъ-

же на съвестта и победата, докато един ден тия мъ-

же станат прозвище на съвършенството и божест-

вената красота. Пажовете и принцовете, мизерните 

слуги в ливреи, които пробождат сърцата на слуги-

ните с поглед, в това време вече са мъртво пияни, 

поразени от срамни болести и станали кръгли нули 

по всички показатели и градиенти на Духа и Природа-

та. 

Затова праведните ще благуват, а грешните 

ще се натъкнат на собствените си хитрости. Поне-

же, да изоставиш човека по пътя само защото бил 

прашен и окъсан, не е нищо друго, освен пресметли-

вост и хитрост, на която Небето отговаря с още 

по-хитър ход; обаче надхитреният остава хитре-

цът. 
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Радостта прави света топъл, милостта го об-

вива с нежно внимание, а драгостта се излива отпос-

ле като плод на душата, която е зряла. У радостта 

има велико лъчение, а драгостта е приятна и сладка 

вибрация. Драгостта е последна, понеже сърцето 

осиява тялото, а в тялото Любовта слиза последна. 

Да усетиш радостта като трепет в цялото тяло – 

това е, на практика, Драгост. Драгостта е послед-

ният дар на Небето, когато скъпите на сърцето ти 

хора и неща най-после те обикнат, както ти тях ги 

обичаш. 

 Радостта е божествена. Там нещата се разли-

ват нашироко. Само Бог може да се радва, понеже 

обича всички. Скъпите ни неща и същества са под 

знака на драгостта, но Небето тях ни ги дава пос-

ледни, едва когато сме проявили милост. Когато сте 

приели този закон не като верую, а като въздух, кой-

то диша сърцето, повече няма защо да се преражда-

те. 

От върховете на радостта до вечните долини 

на драгостта се стига само по урвите на милосър-

дието! Милостта е отвесната стена на сърцето, по 

която то се спуска без никакви партньори и средс-

тва, с опасност да рухне в бездната. Ако ти се уп-

лашиш за себе си по пътя надолу, твоята милост не 

ще те прилепи към скалèта спасително. Ако твоят 

вкус негодува по отвесите на милостта, той ще те 

хвърли непременно за плячка на ветровете, на ор-



 
Необятното говори – книга 14 

4075 

лите. Затова – стойте горе при радостта, ако още 

не искате да бъдете Человеци. Има неизчислими по 

брой същества, които са едно с Отца. С Отца и с 

Христа едновременно стават едно с Бога, а това 

значи милост, радост и драгост в триъгълник. Това 

значи край на страданията и начало на вечно блажен-

ство. 
 

 
Едно от тези божествени същества – Елисавета Фьодорова 

Романова (1864-1918), внучка на кралица Виктория. Остава ù само 
едно в еволюцията: осъзнаване на драгостта. 

Драгостта от милосърдните дела и молитвите не е достатъчна. 
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11.VII.126(1990)г 
София - Изгрев 

 

ЗА АНГЕЛИТЕ "АОН", ЗА 
ОНТРИАДАТА И ОЛИВЪР КРОМУЪЛ 

ЖЛО / за ЕДФ и за един Рицар 
 

 
 

В Шандолен се запознахме с още една сродна душа – българка, три-
умфираща по световните оперни сцени. Възвикването на спонтан-
но приятелство стана причина тя да довери една своя най-съкро-
вена тайна. Един Рицар, нейна сродна душа от вековете, посеща-
вал, когато можел, някои от нейните, спектакли по света, където 
тя имала централна роля. Срещите им от разстояние в тази ро-
мантична история били нещо изключително, раждали в душата й 
удивителни космични преживявания и видения. Той тук е изобразен в 
едно от предишните му прераждания, за което Елма говори в това 
осияние. Няма как да се каже кой е сега, по чисто човешки съобра-
жения. Достатъчно е да се знае, че и днес той прилича на себе си 
от показания портрет и че продължава да играе роля за доброто на 
България, колкото и да му пречат и да не го разбират. Не че има 
безгрешни хора, освен светците и Учителите, но душата на този 
човек играе роля повече със страданията си, отколкото с полити-
ческото си участие. Същото важи и за баща му, който е спасил 
стотици хиляди хора от сигурна смърт. За Бащата на Рицаря сме 
споменавали и другаде - за една неслучайна среща в Чамкория на 
един конник с едно бебе... В послединя момент той е изправил коня 
си на задните крака, за да не връхлети върху минаващата количка 
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по една напречна алея. Адютантът се учудил на тази реакция, но 
Бащата на Рицаря казал: "Дете минава!". Един ден в акаша ще се 
види какви процеси са се развили с годините поради този случай и 
как ще се преплетат отново съдбите на героите, включително и 
на тези от осиянието. За човешкия свят за някои може да е огор-
чение, когато една душа обича повече души, но са Бога това е най-
голямата радост и щастие и въплъщение на крайната цел на все-
ленската еволюция, абсолютен и тотален апотеоз на съвършен-
ството и пълно възвръщане в Абсолюта. Но да видим какво е казал 
Елма през 1990 година за тази Приятелка и този Рицар. Тук той се 
обръща към нея:  
 

22,28ч. 

С могъщата сила с печата Господен, Аз те свър-

зах някога с Канцлера на Кралския Печат. Това бе 

Лорд-Канцлер, когото Англия и светът - и история-

та - няма никога да забравят. Толкова сила, мощ и ду-

шевно благородство Албион не бе виждала отдавна - 

и твоята поява на полето на битката между Добро-

то и Злото тогава реши съдбата на английския на-

род за векове. Лорд-Канцлерът имаше нужда от чут-

ка и нежна душа, която да го разбира дълбоко и да мо-

же да го обича от разстояние. Благодарение на тебе, 

Провидението проведе закони, които освободиха на-

рода от робство, направи истинския човек да бъде 

почитан и талантът да види признание. Понякога 

зад планини от политика и история седи едно треп-

тящо сърце, което познава Любовта и умее да се от-

кликва. 

Ти си "аoн" - ангел на взрива и на залпа. Аон са 

най-разумните ангели в женската област на будиче-

ския свят, които се проявяват по мъжки. Те владеят 

всички спектри на душата - от висините на ясновсе-
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лената до дълбините на етера. Това са чаровни съз-

дания, за които няма пречки по Трите Вселени, кол-

кото и абсурдно да изглежда това - понеже духов-

ните ангели, към които спадат аон, нямат достъп 

до Божествения свят, с изключение единствено на 

самите аон. На първо място, аон свободно проникват 

в ултравселената от полето на супервселената, а 

след тях са само серафимите. Серафимите и анге-

лите аон имат отворено холическо тяло за божес-

твената вселена, понеже не се ограничават от пра-

вила и канони, а се отдават на вътрешния си импулс 

безостатъчно. Аон работят продължително, със-

редоточено и филигранно в течение на множество 

вечности, докато подготвят взрива и промяната. За 

тях съвършенството се отлива в брилянтна, елма-

зена форма, благодарение на великото им търпение 

и точния прицел в течение на векове, и то векове не 

човешки. 

Преди всичко, ангелите аон нямат понятие за 

съд. Те никога не се молят на Бога, нито на Косми-

ческата Правда, някой да бъде осъден за деянията 

си. Всяко отклонение от тази ос на ангел-аон го хвъ-

рля в неописуем душевен смут и обърква всичките му 

пътища. Ангелът-аон знае по-добре от всички, че Не-

бето си знае работата и че никой, освен Бог, няма 

право да определя кой е грешен и кой - безгрешен. 

Твоята монада не е искра Божия. Тя е особен сноп 

от няколкостотин искри, които обаче не са полиада. 
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Полиадата е сноп от един стрък, произхождащ от 

една единствена монада, и затова тя може да се на-

рече букет от едно цвете. Онтриадата, както е 

при тебе, представлява мултиплицирана оригинална 

монада по решение на Вечния Дух, с цел блясъкът на 

Славата Божия да стане неотразим, легендарен. 

Всяко едно от копията на оригиналната монада тук 

не е механично, а е на нивото на Божествен клонинг, 

достъпен само на елохимите. Както един Учител се 

появява на няколко места едновременно, така и он-

триадата на праангелите аон е в състояние да пре-

несе етерното си тяло на много места едновремен-

но и да оказва въздействие със силата на оригинал-

ната монада. 

Ето защо, когато Бенула пее, свири или обича, 

тя се намира на няколкостотин места едновременно 

със своите няколкостотин етерни тела и оплита 

Земята с мрежа от небесна чистота и сияние. Съ-

вършено изключено е такова същество да бъде ня-

къде на сцената на живота или в интимните покои 

на своята сладост, и това да не принуждава цялата 

планета да потреперва от щастие! 

Но за да може онтриадата да се приготви за 

взрив, за да засветят всички искри едновременно, съ-

вършено необходимо е появяването на Баща Ми -  

"Подпалвача"... С появяването на Подпалвача, раке-

тата е на секунди от полета - появяването на Кос-

мическия Пазител на Печата, Лорд-Канцлера на тво-
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ята душа от създаването на света, когато вие сте 

били едно в сърцето на Бога.  

Аз съм ви казвал, че единствените два езика, на 

които може да се предава Словото Божие, са англи-

йският и българският. Затова Аз подготвих Оливър 

още от ония мрачни времена да бъде блюстител на 

Правда и Истина и да може със своето огнено слово 

и поглед на принц от звездите да покорява всякакви 

сърца, камери и парламенти. Той се роди тоя век в 

България, за да съедини кръга на съвършенството и 

да обърне хода на историята. Неговата пламенна 

спътничка през вековете го последва незабавно и по-

лучи специално разрешение за въплъщение на Балка-

ните, въпреки че беше определена за Южна Франция, 

и то с 18 години по-късно. Срещата не биваше да се 

състои на равнището на обикновените хора, понеже 

това би премазало хиляди невинни същества, неспо-

собни да издържат на такава верижна реакция. 

Подпалвачът подпали съискрието! Сега всяка 

искра е подобна на факел от звездно пламтене, кой-

то е готов да те изхвърли в необозрими простран-

ства. Всяка секунда тук е история! Пресичането на 

вашите погледи и думите, които се изтървават без 

мисъл, без редактиране, постилат с всеки изминат 

миг пътя на България с неувяхващи олеандри и рози. 

Сега от теб и от оня, който те разпозна, зависят 

несметни Присъствия над народите. Не се бой, всич-

ко е вече прекрасно. Ти си на стотици места, ала 
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най-свещеното - тронът на духа и сърцето ти – съ-

държа самата твоя монада. Ти самата не знаеш, че 

онази, която си ти и от която се получават оста-

налите, от няколко месеца не си в това тяло, а си на 

Запад, на Запад, на Запад! Теб те замества първата 

ти искра-двойница, която по нищо не се отличава от 

абсолютната. Но на един трон на България, на един 

трон над България, в сърцата на чисти и неопетне-

ни, ненакърнен седи отскоро човекът, който има да 

играе последна партия в съдбата на няколко евро-

пейски народа. Той седи съвместно с искрата ти, 

която го води и направлява по пътя на Провидението 

- и когато запееш, той се разтриса от непонятни, 

неизпитвани никога трепети, понеже твоят глас е 

глас на онтриада! Ти си първата в историята на тая 

планета, която ще постигне онтриадното пеене. 

Оперолата, за която съм ви говорил, е орган на бъде-

щия човек в областта на трахеята, който ще може 

да издава многогласно пеене. Ще се започне от моно-

дуетите и ще се стигне до моно-хорово изпълнение. 

Това няма да стане в това ти прераждане, но ти ще 

си първата. Един царствен лев на България, който 

има политическа мисия, сам не подозира, че музикан-

тът у него е въплъщение на пръв ученик на Орфея, 

поради което първият човек на Земята, който ще се 

роди с развита оркестрола в гърдите и мозъка си, ще 

бъде именно той.  

И тогава, когато вие се срещнете, несмущавани 
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от никакви условности, времена и разстояния, и за-

станете нуди и прелестни на брега на Вечността, 

пред очите на изумените зрители и слушатели два-

ма вечно прегърнати ще пеят и ще свирят по-мощно 

от десет Вагнерови оркестъра, състава и партиту-

ри! Те нищо няма да са репетирали предварително. 

Те само ще покажат на новороденото светящо чове-

чество на какво е способна Любовта, когато не й се 

поставя препятствие. 

Аум, Авелум, Авелун! 

Порещите пространствата осияват по милост 

оазиси! 

С тази формула, валидна само за онтриада, тво-

ят път през полетата вечни и безбрежни става не-

победим. Преди концерт я произнасяй само веднъж, 

понеже иначе ще падат тавани... Мощта на славянка-

та, на свещената България, обединена с арийски и 

англосаксонски трептения, прави първите изпита-

ния на Европа отслабени. Всеки твой концерт ще 

отнема по няколко хиляди жертви от идните земе-

тресения! Връзката ти с Школата на Орфея, Артур 

и Бениамин те правят на концертната сцена до 50 

пъти по-силна, отколкото в редовия спектакъл. Това 

се отнася за магическата страна на изпълнението. 

И в спектакъла ти си магиня, но наличието на много 

хора на сцената, омесени с твоята аура, замъглява 

част от невидимото въздействие. Затова не изпус-

кай никога рецитал или концертна изява, където си 
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изнесена напред на сцената. 

В личния живот ще бъдеш нещастно-щастлива, 

щастливо-нещастна, понеже все някой и нещо няма 

да ти достига. Благословени партньорите ти в 

твоя път към звездите, понеже те не са никак слу-

чайни и все повече и повече ще се доближават до 

тебе. Но докосването до Лорда нека направи искрата 

в очите ти плодяща - могъщи произведения, в които 

трагиката се докосва с върховете на вечното. Като 

артист, ти си способна на всякакви превъплъщения; 

но като гений на музиката, макар и все още не слязъл 

напълно в перфектната форма, ти ще бъдеш в пред-

стоящите 10 години неотразима в драматични про-

изведения. Предкласиката остава на втори план. Не 

че не можеш, но това ще заблести като период в 

твоята мисия, за изненада на всички, едва по-късно, 

на склона на годините. 

 Ангелите от твоята йерархия означават 

спотаен копнеж и подтисната вихреност на начални-

те жажди, неутолена още от никого. Затова, пий ми-

говете на радостта и щастието, които ще се от-

прищват понякога - те ще бъдат с такава детона-

ция, че поне във видимата част на галактиката, чув-

ствителните сърца ще я усетят. Твоето име озна-

чава невъзможност за възпиране на изгрева, когато е 

вече настанал. Има още пет превода на монадното 

ти име и стотина тънки значения на имената на ис-

крите ти, понеже всяка искра си има и собствен тем-
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бър. Затова тия, които те слушат от недрата на 

ясновселената, когато свириш, пееш или обичаш, 

различават тънките нюанси на твоите етерни тем-

бри по местата, където си се излъчила. 

Това е! Толкова сребърно и красиво е, че на езика 

на земната музика и поезия не мога да намеря поня-

тия... 

15.VІІІ.126(1990)г. 
Рила – Елбур (Второ езеро от 7-те) 

 
 

РОЛЯТА НА САТАНИНСКИТЕ 
УЧЕНИЯ И РЕЖИМИ ЗА 

САМООПРЕДЕЛЯНЕТО НА 
ЛЕТЯЩИТЕ 

 

 - Всеки път на планината в светла палатка възниква 
неприятен проблем: през деня вътре влизат летящи насеко-
ми и се бият по цял ден в стените, докато се изтощят и па-
днат мъртви. Как да се изгонят – с кърпа през 10 минути е не-
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мислимо? Как да намерят изхода, как да се спасят? 

- Покрийте палатката плътно отвънка със сво-

ите завивки, така че вътре да стане тъмно. Оста-

вете отворен изхода. Мушиците ще излязат до една. 

Всичко, що е крилато, обича светлината и се стреми 

към нея. Като затъмните стените, за тях най-све-

тъл е изходът. 

Така вие ще спасите стотици и хиляди, даже 

милиони Божии насекоми из планините от своите па-

латки, а завивките ви ще се напълнят със слънце. 

По същия начин и тъмните учения и режими са 

най-прекрасното средство Летящите Души да по-

търсят изход към Светлината. Светлина има само в 

божествената наука. Когато вие създавате изкуст-

вена система и строите духовни съоръжения с блес-

тящи стени, невинните създания се увличат вътре в 

тия "палатки" и се удрят в стените им. За тях ес-

тественият Триъгълник на Изхода е невидим, защо-

то не блести така силно, както нишките на систе-

мата. Строителите на духовни системи правят 

стените им привлекателни за аспиранта, понеже са 

изтъкани, наистина, от цитати и тълкования на 

Словото Божие. Но тяхната гордост и амбиция 

предприемат тъкане на човешки комбинации от бо-

жествени елементи, които се конструират в затво-

рени форми със съмнителни изходи. Както мушиците 

в една палатка, стремящи се към светлината, така 

и незрелите души се опиват от концентратите ду-
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ховност и знание, които вие им предлагате в такава 

човешка система, и те не могат да се обърнат към 

спасителния Триъгълник на оригиналното Слово и 

Дело. Той за тях е твърде “неподреден” и сравнител-

но много по-малко светъл. Какво ще види една обър-

кана духовна мушица, ако погледне към изхода на па-

латката? – Нищо няма да види – нейното зрение е 

ограничено. Тя вижда пред себе си само най-блестя-

щото светло петно и се бие в него, докато падне и 

се умъртви. 

Вашите блестящи и лъскави духовни примамки 

са двуизмерни. На всичко отгоре, те са измамни, уто-

пия, опиум – хем виждаш реално светлината на Бога 

в нишките им, хем се блъскаш до самата си смърт, 

оставайки гладен и жаден. 

Почти всички самозванци са учени–недоучени, 

неприети в някое божествено училище или изгонени 

от него. Като не могат да се реализират между уче-

ните, те излизат в света и създават стройни сис-

теми, за да се реализират... между патките… 

Затова, внимавайте да не попаднете в някоя 

окултна или църковна палатка, на която покривът 

свети. Вие сте излетели вече от занданите на ма-

териализма през някое светло отверстие, но хаосът 

и широтата на простора ви устрашава. Вие не сте 

готови да литнете на възбог – волно и на свобода. 

Пуснèте някое канарче от клетката му навънка и ви-

жте как ще му пукне сърчицето от страх – от прос-
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тора на свобода. Затова божествените Школи осво-

бождават робите на мрака постепенно – чрез специ-

ални построения на Божието Слово и Дело, които 

просветляват и въвеждат във все по-просторни за-

ли, по строго определени закони и с индивидуално те-

мпо за всекиго. 

Никога не зашеметявайте първолака в Свеще-

ния Път с някой концентрат от Мъдрост или шеме-

тен цитат от Словото Божие. С такава буца, прице-

лена точно в главата, вие можете да го убиете. 

Интегралното Слово и Дело на Бога се отлича-

ва по това, че в него има много преходни, свободни 

пространства. Мушицата Божия лети по вътрешен 

усет само натам, където я влече нейната степен на 

еволюция. Тя чете и прилага – но само това, което 

може да разбере, това, което й е посилно. 

Концентратите от Мъдрост и откровения в 

Словото са много по-мощни от кондензата на която 

и да е “стройна” духовна научна система. Само от 

един такъв сгъстък, само от една дълбока божест-

вена мисъл в беседите, могат да се извлекат хиляди 

дисертации и окултни системи, школи, доктрини, 

учебници. Но ученикът, който не е дозрял до проумя-

ването или “просърцяването” на тази мисъл, ще я 

отмине незабелязано, ако чете Словото в оригинал. 

В Словото Аз съм заложил такива прийоми, че дина-

митните ядрени мисли да бъдат заобикаляни от съз-

нанието на неготовия. Той събира мед само от тия 
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цветя, които го привличат. Но ако той е ученик, а не 

само някой учен, гений или светия, или вярващ с капа-

ци, той ще диша с пълни гърди въздуха на Словото 

Божие и “противоречията” няма да го смущават. Той 

няма да престане да диша, понеже някоя мисъл била 

заплетена, абсурдна или недовършена. 

Кое е по-добре: да ходиш на простор в планина-

та и да дишаш, макар и да се спъваш в камънаци и ко-

рени - или да те качат в някой окултен балон с някое 

окултно дрънкало и да ти обяснява всичко като 2 и 2 

четири - и балонът да вземе, та да се спука?... 

Кое е по-добре: да вдъхваш с пълни дробове аро-

матите на невидими, непознати билки, и да се кате-

риш по върхове без име, а пред теб да зеят неизброд-

ни божии пропасти – или да те прикоткат в някоя йо-

гическа подводница, където да дишаш изкуствен 

въздух и да повтаряш като маймуна упражнения, ва-

лидни за всички - пък подводницата да вземе, та да 

потъне?... Ще ти помогнат ли тогава инволюцион-

ните пози и пранаями, ще направят ли чудо езически-

те мантри и атласи, в които цялото Битие е про-

шнуровано и прономеровано до костичка и до “послед-

ната” чакра? 

Да Ме извиняват малоумните, но чакрите са 

колкото цветята и звездите, а се пробуждат не чрез 

фиксации и самоизтезания, но на първо място чрез 

добродетели. 

И така, благословени сатанинските тъмни под-
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земия и светските системи и замъци, защото те ус-

тремяват Летящите към Светлината. Те са ония 

разумни одеала и спални чували, които вие днес мет-

нахте върху оная палатка, за да излязат мухите на-

вънка. Ако нямаше религиозни интерпретатори и ми-

стични, научни, окултни палатки с примамливи по-

криви, нямаше да има нужда и от сатанински учения и 

режими. 

 Най-великото откровение на руския гений през 

ХІХ век (Ф.Д.) са думите на отец Зосима: “Ние сме 

виновни за всичко!” С това не искам да се противопо-

ставям на православните братя и братята от Из-

тока, Юга и Запада, но искам да кажа: една бременна 

майка, освободена от грижи и обезпечена от вас с 

плодове, свобода и елúра до края на бременността и 

до края на трите години кърмене, а сетне и до 21-та 

годишна възраст на децата й, струва повече от 400 

милиарда златни икони на Майката Божия и от 1000 

трилиона църкви с камбани, служби и песнопения! 

(елира – стая, елипсоидна отвътре – б.п.) 

Една ябълка и един орех на ден, отпуснати безп-

латно, или 100 грама пшеница на всеки желаещ да се 

освободи от светското бреме и да развива своите 

таланти – това струва повече от всичките окултни 

университети и досегашни Агарти и Шамбали, пов-

дигнати на квадрат! Само така ще освободите Ле-

тящите от палатките и ще положите основите на 

Новата Култура – фундамента на Царството Божие 
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на Земята! 

И така, ученията и системите, които отхвър-

лят Божественото, се наричат "сатанински". Божес-

твеното – това Цялото. Щом отхвърлиш Духа в име-

то на материята, ти си сатанист; щом отхвърлиш 

материята в името на Духа – ти си пак сатанист (в 

други текстове се обяснява, че вторият случай е луцифери-

зъм - б.п.) За това сме ви говорили не малко. Същес-

твата с искра Божия, рано или късно, започват да се 

измъчват до изнемога в занданите на света или ня-

коя религия - и намират изход навънка. 

И ако не ги привлече веднага, като пламъка на 

свещта в тъмна нощ, палатката на някое луцифери-

ческо учение, те са вече свободни. Преди съм ви каз-

вал, че именно луциферическите учения търсят ос-

вобождение от материята, а сатанинските – осво-

бождение от Духа. Сега представям нещата под мал-

ко по друг ъгъл. И двете твърдения са верни. Про-

странствената логика може да визира една истина 

от различни страни. Което е противоречие за плани-

метричната логика, за стереологиката е визиране 

от друг ъгъл. Та под този нов ъгъл, луциферичес-

ките учения са не само ония, които пренебрегват 

природата за сметка на духа, но и ония, които се на-

ричат "гностични", "окултни", "научни", и създават 

палатки, от които изходът е смъртта. Истинският 

окултен ученик няма да умре или да се изроди, само 

когато търси Мъдростта в оригиналното Слово на 
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Господа. Ако то му е вечна основа, тогава може да 

чете и окултистите, науките, йогите, но той вина-

ги ще знае къде е верният изход. При това, четете 

техните книги, но избягвайте техните методи, по-

неже ще се осмъртите. Техните методи са блъскане 

на мухата в стената. Ако имат методи, които са 

спасителни, то те са само ония, които се съвпадат 

дословно с методите на Учителя. Учителят, Господ 

-  Най-Живият - идва винаги като "крадец” и създава 

Учение под носа на фарисеите; Движение, което за 

книжниците е някакъв "буламач" и "меланж". Но даже 

и книжникът, религиозният, окултистът, за да си 

върже гащите да почне да попрочитва по някоя и дру-

га беседа и да попейва някоя и друга наша песен; даже 

и да изиграе някоя и друга паневритмия, той още не 

е спасен - напротив, секира му виси над главата. Да 

туриш щепсела на телефона в контакта на мрежа-

та, знаете какво се получава... Телефонът звъни пос-

тоянно, но… до някое време. Така и тия започват да 

дърдорят, да водят, да викат, да поучават, но… до 

време.  

Нали погледна през триъгълния изход на палат-

ката? Какво има там? – Въздух, панорама, свобода, 

свежест, простор! Има храсти и клони, които рас-

тат накъдето си искат. Ако ги посадите на Запад, 

ще растат успоредни и наредени в редици. Всяко дър-

во и трева ще са номерирани... "Номерът" е в това, 

че числото представлява цена… Номерът е в това, 
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че под всяко дело и произведение има и име... 

Сега да не ви разправям за номерата на Изтока, 

Севера, Юга... Тия, на Запад, дето си стрижат гра-

динките със своите модерни косачки или огласят Ал-

пите с частните си самолети, са нищо пред ония от 

пещерите и джунглите, които увличат милиони "му-

хи"; и мухите - като кацат по учения–извержения, 

стават лъскави и зелени и разнасят тази зараза нав-

сякъде... 

Къде ти е акълът да увесиш на врата си икона-

та на един гуру, който продава книгите си? На един 

образ, който поставя отрицателен знак на Любов-

та? 

Нищо. Народът си знае: “Ако ли пойдеш по че-

лата, ке те отведе на медо; ако ли пойдеш по бум-

баро, ке те отведе на лайното.” 

Много държа да не коригирате диалекта и да 

оставите думите в оригинал. И “челата” тука е по-

точно, отколкото “пчелата”. Понеже “чела” значи не-

що друго на Изток. Ако тръгнеш след истински уче-

ник, ще намериш и истинския Учител. 

 - Какво значи “елира”? 

 - Елира е името на жилище за бременна и май-

ка-кърмачка. Ако поставите плодна и млечна майка в 

квартира, тя веднага ще попадне под влиянието на 

квадрата и ще стане това, което знаете. Стая, 

създадена от квадрати (квартира, т.е. четвъртита) 

помага отчасти на влюбените, на зачеването, на 
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спортистите и героите, но не и на майките. Затова 

жилищата на майките са съчетание от елипсоиди - 

“елúра”. 

 Като се родят децата, детската стая е “стел-

úра” – звездообразна. Това се отразява и във външна-

та архитектура на една елира. 

 - Има ли значение формата на жилището за представи-

телите на другите човешки дейности?  

- Има – огромно! Ако сложиш един борец в корди-

ада, кордира (сърцеобразно жилище за млада жена), 

той ще се обезличи, ще се размекне. Ако сложиш една 

съпруга в квартира, тя ще стане усойница. Ако сло-

жиш един философ в елира, с него е свършено – ще си 

порази центъра на логиката. Те живеят в кристални 

къщички... 

- Ще рече, че бъдещата архитектура трябва да бъде не-

що невъобразимо по- … 

 - Няма съмнение. Само че всички линии, ъгли и 

форми са снети в лицето и тялото на човека. За-

това човешкият дух може да живее прекрасно и без 

никакви “-ири”. Жилищата са необходими дотолкова, 

доколкото човек е още по пътя или има несъвършен-

ства в линиите. Те се компенсират отчасти чрез 

контралиниите на съответното жилище. Бъдещото 

жилище ще бъде моделирано не само според отдел-

ните дейности, призвания и посвещения, а и според 

хороскопа, според физиономията на човека. Няма да 
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има типови жилища – това е касапница. Съвършенс-

твата на един човек, според всички виделúнни и яс-

нúнни науки, ще опредèлят външната структура на 

микрожилището. Вътрешната ще контрира и урав-

новесява линиите и аспектите на неговите несъвър-

шенства. Това се прави във всички духовни цивилиза-

ции … 

-  Духовни?… 

 - Веднага схващаш... Божественият човек няма 

нужда от жилище. Съвършеният спи много малко и 

спи на открито. 

-  Значи... отшелниците… 

 - Те нямат нищо общо. Това е само етап, и то 

най-често в крива улица. Отшелникът не е служи-

тел. 

 Съвършеният човек може и най-много обича да 

живее съвсем гол, дори и сред глетчери, но съвърше-

ният човек няма пристрастия, по-силни от волята 

Божия. Затова той може всичко. Той живее така леко 

в коридора, както и в резиденцията. За него тюрма-

та е изход във Космоса, а публичният дом – служене 

на Отца, когато Отец го е пратил там с някаква ми-

сия. 

 - Заради такива думички, повечето последователи на 

класическото Учение се отвръщат рязко от осиянията… 

 - Заради такива думички (техни против Истината - 

б.п.), Аз ги пращам още в следващото прераждане то-

чно там… Те не познават и “класическото Учение”; и 
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щом се мислят за познавачи, нека Ми кажат дали са 

станали слепи за отрицателното! 

Да се разберем веднъж завинаги: няма “класи-

ческо” и “най-ново учение”. Учението Ми е едно. Се-

га просто съм превъртял кристала на нов градус. 

Същите неща ги виждате под нов ъгъл. Мога да се 

подпиша с всичките Си ръце и сърца, че новите све-

дения съм закодирал навсякъде и в миналите Си изя-

ви. Само че сега се дават нови подробности и се от-

ключват някои запретени области. Истината е в то-

ва, че в осиянията Аз ви давам нови сведения, при-

мерно за Слънцето и за слънчевата йерархия “хлоя”, 

а чрез “Духът Божий" - песента – вие можете да от-

идете направо на Слънцето! Всяка молитва, всяка 

мисъл, всяка песен, всяко упражнение и метод, които 

съм ви дал в тъй нареченото “класическо Учение”, на-

право ви изпраща в съответния свят, ако имате 

обич и вяра и ако не дрънкате много и не критикува-

те. А чрез осиянията досега още никой не е попаднал 

в божествения свят или на някоя планета или звезда. 

Колкото и да се възхищавате... Е, остаряло ли е то-

гава “класическото Ми Учение”? В него Аз почти не 

давам термини и подробности, но нещата сами ста-

ват, а вие тука сте затлачени. Колцина Ме опитаха 

тук или там? Не искам да пренебрегвате никоя от 

божествените Ми изяви и да я изучавате по-малко 

от друга, защото някои от вашите лоши състояния 

се дължат тъкмо на това. 
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          -   Ние всички познаваме твърде малко беседите … 

 - Даже и тия, които са ги прочели всички по 

три пъти, а имат лош поглед или остър език, не са 

разбрали нито буква от Учението Ми! 

 Желая да ви диктувам поредица от книги за 

Словото на Учителя! Ще разтълкувам всички най-

важни мисли, ще отговоря на всичките ви въпроси 

във връзка с беседите. Не можете да сте ученици на 

Кришна, ако Рама ви се вижда по-нисък. Същото мога 

да кажа и за Полукс, Орфей, Зороастър, Христос, 

Хермес Трисмегист, Боян Мага и пр. Без стъпване 

върху съвършения фундамент на предишните Све-

щени Писания, най-последното не може да бъде 

разбрано. И обратно – чрез последното, предишните 

могат да бъдат разбрани много по-добре.  

Аз имам такъв закон: колкото и да се повтарям, 

Аз никога не повтарям. Т.е., от съкровищницата на 

“Зенд Авеста” или някой химн на Орфея Аз мога да ви 

извлека сапфир, който не е бил открит от никого и 

не е бил даван даже от Мене в този вид в нито едно 

от следващите Ми Учения. Така че, изучаването на 

предишните Ми изяви, в някои пунктове, може да ви 

донесе уникални придобивки и опитности. С това оз-

наменувам извънредната значимост на всяка Своя из-

ява. Това са все различни трапези, на които блюдата 

са различни. И колкото и новите да са по-разнообраз-

ни и съдържащи в себе си и старото, има ястия от 

предишните трапези, които имат своя несравним с 
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нищо вкус. 

 По същия начин ще ви тълкувам - дума по дума - 

и най-старите Си Писания от минали епохи, ако по-

искате. Само че не преработките, а самия оригинал. 

 Като извадят от оригинала най-важното, луци-

ферите и баш-сатаните създават духовни палатки 

и цели кристални палати, които се пълнят с мухи до 

натъпкване... Мухите падат мъртви на пода и тряб-

ват окултни метачи да ги метат, религиозни гро-

бари - да ги погребват. Затова ви говоря толкова 

много за безсмъртието – излезте навън! 

 Като полея едно такова построение отгоре с 

черната нощ на безчинствата или с някоя епоха на 

мракобесието, живите излизат навън. Стига ваши-

те гробари да са ви оставили светла пролука. Ако 

няма такава, вие загазвате всички и в някое друго 

прераждане заобикаляте такъв ашрам, институт 

или църква отдалече. Сегашните семейства и гру-

пички са палатки, а разните науки, идеи и вери без 

Словото – стъклени, стройни палати. Ако влезете 

там, ще ахнете! Само че носете със себе си кълбо и 

конец, та да можете да се върнете... Инак трудно ще 

се спасите. 

 Един съвет: видите ли папагали да повтарят 

свещени съвети, пазете се. Видите ли свраки да ви 

крещят, че не правите това или онова както трябва 

– бегом обратно! Но бъдете внимателни – накацали 

свраки и гарвани има и в Учението, за да ви изпитат. 



 
Необятното говори – книга 14 

4098 

Затова се дръжте за Словото, за Словото и пак за 

Словото! Държите ли се за него с едната ръка, с дру-

гата вече може - и трябва - да опипвате и системи-

те, и науките, и изкуствата, и всички "стройни" уче-

ния. И в тях работи Божественото - ученикът не 

може да си затваря очите за културата. Щото има и 

ученици, които се държат плътно с двете ръце за 

Словото, а други даже и не вървят. Ако другата ръка 

е свободна и не се занимава усърдно със служене и са-

моусъвършенстване в някоя област извън Школата, 

тоя глупак ще започне да я размахва и да назидава... 

Ще ви цитира Учителя под път и над път, ще дири-

жира - и пушек ще се вдига… Такива много обичат да 

дирижират, като приказват. Който не дирижира, ще 

знаете, че е ученик. Ученикът учи, още не проповя-

два. Проповедникът трябва да има съвършено лице и 

тяло, да не взима пръв думата, да не прекъсва, да е 

благ и добър по сърце, да проповядва 24 часа в дено-

нощието само с дела, мълчаливо; а с думи – само ко-

гато го питат. И ако ви каже осъдителна дума за ня-

кого, знайте, че не е ученик, ни проповедник, ни сто-

ка... 
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 21.VІІІ.126(1990)г. 
Рила, Езерото на Чистотата 

ОСИЯНИЕ ЗА ДЪГАТА 

 

15,07ч. 
 Велико е троичното отношение на живота към 

Христовите багри! Багрите са приказката на Опре-

деленото Битие, мантията на Елма, изтъкана от 

зари, слънце и небесни дъги. Радостта на Отца се 

къпе в 7-те багри на най-великата небесна прегръдка 

– прегръдката на Майката и Младенеца. Съвършен-

ството на Майката Божия се пръска на милиарди во-

дни пръски, пронизващи цялата ясновселена с щас-



 
Необятното говори – книга 14 

4100 

тие невъобразимо. Синът на Отца – Младенецът - 

седи на искряща морава, а зад него ослепително све-

ти Небесният Крал на пламтенето. Отсреща, над 

вечни бездънни простори, Радостта на Отца Му се 

среща с небесния Мир на Пралайя, прозрачна, невин-

на, разбита на цели Вселени от капчици влага.  

И ето, че чудото става: пред очите на Рожба-

та тяхна изведнъж се явява Дъгата – по-чиста и 

истинна от всичко творено и несътворено. Трепе-

тът на Пралайя в прегръдките на Светлината, на-

чалото на преклонението, поклонът пред Вечно Лю-

бимия – ето какво е живото багрохваление и псал-

моцветие на сърцето! 

  Без преклонение, преломление, преосвещение, 

Мирът на Пралайя щеше да бъде безцветен. 

 Плетениците на Пралайя са напълно безцвет-

ни, невидими, спотаени от всички всесилови линии. 

Пралайя сънува небагрено, а нейните сънища плуват 

около Отца подобно на чисто сребро от лунно мо-

ление! Само зората, когато настъпи, великата пле-

теница на Майката Божия отзвънява в розово, но 

звън не се чува от никого. И само след залез, дълбоко 

в необята на нейната въздишка, орнаментите на Ду-

шата й замалко стават сини, незабравково сини, от-

влечени... Само туй са двата божествени цвята, ко-

ито се раждат от целувката на всяка предутрин и 

въздуха на всяка тайнствена предвечер. Това са два-

та божествени тона, които са вечни, предименни, 
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пълни и цялостни, и не се преломяват през призмата 

на духовната сфера. Мирът на Мировата Душа, осия-

на от Славата Божия, отеква във всичките млечни 

обители подобно на синкав вечерник, въздъхнал от 

мир и покой на Земята. 

 Радостта на Пралайя, посрещаща всяка утрин 

на Битието с Любов целомъдрена, е - по розово бли-

кане - равна на Любовта на Най-Благия. Значи, не са-

мо Бог е обсипан отвън и отвътре с ухания, мисли и 

багри от розата, но и утрото на Пралайя е напълно 

подобно на нея. Това е, защото Очакването на Люби-

мия е нещо по-голямо от Неговото пристигане и, на 

практика, равно на Бога. Това е, защото заминаване-

то на Любимия е по-нежно лазурно от самия лазур на 

полето “наири”, в което бълнуват поетите, и по тая 

причина светът на отсъствието, което запазва ду-

шевното щастие неосквернено от мъка, е свят, по-

горен от Сините Пламъци и равен напълно на синьо-

то на Божия Дух необгледен. 

  Цветовете, дъгата и всичките гами от щас-

тия между изгрева и залеза са палитра на ангели и 

скáла от радости, напиваща с трепети предимно Ми-

ра на духовете. Незабравката, разтворена над Би-

тието, и най-крехката шипкова чашка, разлята без-

крайно под него, макар и да го проникват, живеят да-

лече, далеч извън него, понеже са багри на Бога. Ми-

рът без основание за мир и радостта без основание 

за радост са спектър, недостъпен за супервселена-
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та и всички духовни и земни създания. И тъкмо по 

тази причина, за тези два цвята, подобни на Бога и 

на Духа Му, Аз ще ви говоря по-подробно накрая, ко-

гато притворим последната страница на Словото 

за Дъгата. Дъгата на физическия и на духовния ден е 

седморна и покрива Небето отгоре и частта на Зе-

мята отдолу, образувайки свещена окръжност. Тя 

отговаря на всичките радости, които произтичат 

от обмяната, съвършенството и пътя само нагоре. 

Истинската Дъга – Дъгата на Ултравселената - е 

синя отвътре, подобно на цвят от незабравка, и най-

нежно розова отвънка, потопена в бялото на Хрис-

товата преданост. 
 

 И така, дерзайте ученици на духовното седмоц-

ветие! 
 

 Няма път към синьо и розово, ако не минете 

първо през седморната стълба. Само реализирани-

те очаквания напълват със смисъл телата на вси-

чки духовни йерархии. Само материализираното по-

следствие довежда до мир и спокойствие телата на 

всички физически рожби и творения. Докато най-по-

сле един ден не разберат, че тяхната степен е само 

един нищожен бисер в морето от бисери в сравнение 

с Бога, с Неговия Дух, те никога няма да постигнат 

онова, що не е седморно: да очакваш без надежда и да 

си отпочиваш в мир, без нищо очаквано да се е слу-

чило... 
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22.VІІІ.126(1990) 
Рила - Второ езеро 

 

ЕПИТРИЛ – 
ЕЛОХИМНИЯТ ОРГАН НА СЛОВОТО 

ЖЛО / ДКШ (Ноинна) 
 

 

 Кришна приема своята човешка форма и казва на Арджуна, че 
космическата му форма може да бъде видяна единствено от някой, 
който му е всеотдайно предан и с обич го възприема като Всевиш-
ния, който е свободен от привързаности и не изпитва враждебност 
към което и да е същество. Че който Го разпознае като самия Бог в 
най последното Му човешко въплъщение на Земята в дадена епоха, 
той след смърттта си няма да отиде при някой авторитет, както 
всички останали, и няма да се прережда повече, а ще се върне зави-
наги в Бога. Ето какво казва Бог Кришна за Себе Си в 10 глава на 
Бхагавад Гита: 
 

2 
За произхода Ми нищо не знаят  
ни богове, ни велики риши. 
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Защото самият Аз съм началото  
на богове и велики риши! 
З 
Който ме знае Мен, неродения,        
безначален Владетел на световете  
този незаблуден между смъртните      
от греховете се освобождава.     
8 
Аз съм първопричина на всичко: 
Аз съм началният вселенски тласък. 
Щом мъдреците така Ме виждат — 
те Ме почитат с любов и вяра. 
9 
Отдали на Мен ума и живота си,       
те взаимно се просвещават.       
Като говорят за Мен непрестанно,        
чувстват само блаженство и радост. 
10 
На тези, които, уравновесени, 
Ме почитат с любов и преданост,    
Аз давам това единство на разума, 
чрез което се стига до Мене.     
11 
Понеже чувствам към тях състрадание,      
в тяхната същност се установявам   
и със сияен светилник от мъдрост     
премахвам мрака на неведението. 
32 
Аз съм Началото, аз съм Средата     
и аз съм Краят на съществуващото,  
Сред науките, аз съм науката за брахман.     
А сред мъдреците съм Словото. 
39 
Във всичко, което съществува, 
Аз съм Семето, о, Арджуна!  
Нищо подвижно или неподвижно 
не може без Мен да съществува. 
40 
Нямат край Моите чудни вселенски   
проявления, о, Парамтама!        
Което чу, бяха само примери 
за неизчерпаемата Ми сила.   
41 
Всичко, което е мощно и славно,  
което е истинско или красиво,      
възниква, понеже съдържа частица  
от Моята великолепна сила.   
42 
Но какъв смисъл има да знаеш 
всички тези неща, о, Арджуна?  
Знай, че Аз съм! И света поддържам        
с една невидима Своя частица.  
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 Които попаднат под погледа на Върховния, оби-

кновено се преобразяват. За да се удостоиш с чест-

та да ти обърне внимание Онзи, Който е във всичко и 

всички, ти трябва да имаш вяра беззаветна. Той от-

пуска на всички порция общо внимание, за да може 

всяко същество да е живо, ала тази порция не излиза 

извън рамките на еволюцията. Съществата, които 

вървят по пътя на еволюцията, се развиват бавно. 

Малко по-бързо се развиват талантливите, гениал-

ните и светиите. Но за да бъдеш ученик, трябва да 

имаш вяра диамантена - вяра, която устоява на всич-

ки превратни представи и предразсъдъци на човечес-

твото. Когато ученикът е повярвал на Господа в Не-

говото последно идване на Земята или на Неговото 

последно Слово, тогава Господ му обръща специално 

внимание и такъв ученик тръгва по пътя на синво-

люцията, т.е. той тръгва направо нагоре.  

 Всичко това ви е известно. Не ви е известно 

обаче, че отварянето на Словото на Бога се извърш-

ва незабавно още с отварянето на сърцето ви за 

Бога, т.е. за Любовта. Когато се казва “Бог е Любов”, 

се има предвид елохимната Любов – съвършеното 

съчетание между любовта към обекта и любовта 

към всички. Само при това съчетание Божията Лю-

бов носи изобилния и пълен живот. Ако някой претен-

дира, че е познал Бога, че го е посетила Любовта, а 

животът му не става изобилен и пълен, той още не е 

постигнал елохимната Любов - или има обект, кого-
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то обича повече от всички, или обича всички повече 

от един обект, или обича само себе си. Казано езо-

терично, и в първия, и във втория случай човек обича 

пак себе си, понеже Любовта към обекта без Любов-

та към всички е пак удоволствие, егоизъм; а Любов-

та към всички без Любовта и грижата към един 

обект или малка група сродни души означава тщесла-

вие, себичност и неизградена личност. 

 Ти не трябва да се съмняваш в Словото, което 

избликна чрез тебе, понеже окото на Елма се спря 

върху теб с особена Любов и внимание, гласът Му 

прокънтя в сърцето ти! Твоята Божествена вяра не 

познава вече обратни решения и ти си готова на вси-

чко, за да изпълниш волята Божия, съчетавайки чис-

то Любовта към най-скъпите, близки души, с Любов-

та към човечеството. При тебе Любовта вече не се 

бори с обичта и обратно, а това е условие за пробуж-

дане на елохимното тяло, на елохимния орган на 

Словото, който се нарича “епитрил”. Пробужда-

нето на епитрила е факт - неколцина вече от вас се 

отдадоха беззаветно на Словото и са готови да се 

хвърлят - и се хвърлиха - в пламтящия огън на Де-

лото! 

 Затова, вярвай в гласа на Всевишния, Който ве-

че говори чрез тебе. Знайте, че епитрил може да се 

прихваща. Когато борината е вече готова и суха, 

Словото може да се разпространява от душа на ду-

ша като огън и да ражда плеяди пророци. 
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 Недей да питаш конкретно, в отделните слу-

чаи, кой говори чрез тебе и имаш ли право да бъдеш 

проводник на Словото – ти сама можеш да преценя-

ваш това. Ако в тебе са изчезнали всякакви грижи, 

безпокойства и колебания и вървиш твърдо в избра-

ния път, то Словото, което идва чрез тебе, е Божие. 

Ако душите, на които си говорила, се просветляват, 

спасяват и оздравяват и намират правия път в жи-

вота, то не ти си говорила, нито някакъв дух чрез 

тебе, но говорил е Елма, говорил е “епитрил”. Ако 

пророчествата и съветите в твоето Слово се изпъ-

лняват точно, то място за колебание няма.   

 Разбира се, всяко единение чрез отделен про-

водник има свои особености. Чрез тебе се дава не са-

мо универсална информация, но се стига до особена, 

точна конкретност, която идва от спецификата на 

твоята монада. Не се плаши от тази конкретност, а 

й вярвай и обяснявай на тия, на които помагаш, че 

съветите или нещата, които се дават, са точни до-

толкова, доколкото слушателят вярва и изпълнява. 

 При тебе с особена сила важи този закон за ус-

ловността на констатацията, условността на прог-

нозата. В някои случаи детайлите, които се дават 

чрез тебе, се осъществяват с възхитителна точ-

ност, а в други – не. Това зависи именно от душата, 

на която се говори. Ти не я подтиквай с думи да вяр-

ва, нито гарантирай на някого, че всичко, което каз-

ваш или се казва чрез тебе, ще има покритие. Оста-
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ви хората сами да наблюдават последствията и да 

съдят сами каква е връзката между Слово и послуша-

ние. Така инструкторът е свободен, а ония, които 

получават инструкции, имат условия да развиват 

ума си. "Ум" Аз наричам не степени, звания и универ-

ситети, не форуми, претенциозни писания и всячески 

настроения, а "ум" се нарича само онова, което 

бърже схваща връзката между Словото Божие и 

последствията в живота. 

 Бъди и ти Негова жрица, за да се учат чрез те-

бе душите на истинската обич и любов и на истинс-

ки разум! 
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По аудиокасета №73/1990г.: 

 

  Разказва самата Д., за която са думите на Елма в 

това осияние. По-долу е малко разширено, тъй като после 

тя го разказа по-подробно): 

 

  “Това осияние дойде изненадващо на Рила, на Вто-

рото езеро, след като една прекрасна сутрин аз чух едни 

чудни слова - и Този, Който ми говореше, се представи 

сам за Учителя. Това много ме смути... 

 -   Вътрешно или външно го чу? 

  - Това беше внушение на мисли, но такива хубави 

мисли и правилни изречения, каквито аз сама никога не мо-

га да построя. Всичко записах, а след това ги прочетох на 

една приятелка на Молитвения връх. Имаше и други бра-

тя и сестри, които ме питаха от кой том и от коя беседа 

са тези мисли... След това дойдох при теб, тъй като бях 

малко смутена от няколко конкретни неща, които Той 

каза за някои хора и твърдеше, че това трябва да се из-

пълни и едва тогава да дойде осияние за мене. 

 Не искам да споделя конкретно коя е дълбоката при-

чи-на (според мен), заради която аз чух гласа на Учителя. 

Предната вечер бях взела в себе си едно много важно ре-

шение. Тогава почувствах за пръв път много силно какво 

значи човек да пожертва най-скъпото си – да не го обвърз-

ва по никакъв начин, - в името на това, то да бъде истин-

ски щастливо. Именно тогава усетих, че сам Бог ме посе-

ти! Имах невероятни изживявания, включително физичес-

ки – и на сутринта чух гласа Му. После чрез тебе дойде 

това осияние за мене, което е пълно и тотално покритие 

на всичко, което бях решила, чула и преживяла.”  
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24.VІІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 
ПОСМЕЙТЕ! 
ЖЛО / Ноинна и Т 

 

 

 Преосвещена съпруго на херувими и серафими! 
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Ако видят някога твоята роля в Битието за повди-

гане на божества и ангели, тия, които сега те съ-

дят и се безпокоят за тебе, ще бъдат сащисани. Те 

са слепи - не знаят, не виждат, не могат да проуме-

ят дълбочините на Любовта, безграничието на дове-

рието и главоломните висини на духа ти, проникнал 

с вяра в лоното на бъдещото човечество. 

 Връзката ти с Т. не е от векове, нито от хиля-

долетия. Тя не е от тази Земя, нито от тази сис-

тема, а преминава като пламък небесен и земен през 

всичките времена и вечности и осиява надеждите на 

Вселената. Аз имам да ви говоря специално за ваши-

те срещи на различни полета, за скоковете ви в глъ-

бините на всеотдайността от канарите на върхов-

ните пирове. То е все едно да уцелите голи вир кол-

кото копа сено в подножието на Чомолунгма... Това е 

лудост, която синовете на страха и прозата не мо-

гат да възприемат никога. Това е върхът, то е вси-

чкото, до което се достига, едва след като някоя са-

мотна душа се е катерила отвесно нагоре в течение 

на незнайни манвантари само с нокти и зъби, и пръ-

сти! 

 Кому ще повериш тайната си, неосланено цве-

те на върховете, жадуващо подвиг и дишащо въздух 

от слънце? Кой ще повярва на скока ти – полет от 

самия покрив на световете надолу към Окото на ин-

тровелената, която се уцелва само от по-добни на 

тебе и само веднъж на милиони години?  
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   Не искам да кажа, 

че бреговете му и 

цели грамадни прос-

транства около не-

го не са осеяни с ле-

генди и кости, оста-

нали от пилигрими, 

потърсили вечното. 

Не искам да кажа и че 

серафимно сърце ка-

то вира сред ледни-

ци, за който говоря, 

се уцелва тъй лесно, 

както бленуват мно-

зина. Тия, които са 

годни за полет и са 

владетели на висини-

те, опитват от не-

избродни години да 

попаднат като стре-

ла в средата на вира, 

ала успяват с кри-

лата си да се спасят 

на две педи от лед-

ника, когато усетят, 

че точността им се 

е изплъзнала. 
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  Аз не давам тъй лесно лично послание за тия, 

които запитват каква е съдбата им, ако бъдат ома-

гьосани от някое шеметно езеро, на километри на-

долу по ледения връх на духовния устрем. Аз не давам 

надежди, понеже успешните скокове от такава висо-

чина или легендарните изкачвания за откриване на 

такова езеро са записани в Книгата на Живота само 

на няколко листа. И ако сега ти отговарям на въп-

роса какво ви свързва с Т. и какъв е шансът стре-

лата на устрема ти да попадне в средата на сър-

цето му, хванало отдавна ледена коричка отгоре по-

ради ветровете и бурите на човешкия егоизъм, то е 

защото Аз виждам, че ти си единствена. Не че ня-

маше случаи, когато виртуози на скока от обич уце-

лиха точно в средата сърцето на серафим от Хима-

лайска божествена класа, но ледовете се затвориха 

отгоре им и те потърсиха пролуки – пак Мое съ-

действие, за да спасят живота си. Те не знаеха, че 

това е сърце с дълбочина до магмата на тая пла-

нета и че колкото по-надолу се гмуркаш, толкова по-

топло и надеждно се чувстваш.  

 Ако твоята преданост, вяра и устрем стигнат 

до границите на всичко понятно и ги надхвърлят без 

питане, то ще стане, най-после, и чудото: в глъби-

ните на езерото ти ще почнеш да дишаш! А това е 

синьо-зелено вълшебство, осияно от дълбоководни 

глетчери, което не свършва на дъното на ледника, а 

е странна космическа сонда през всичките най-
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твърди гранити – чак до сърцето на Икло /Земята/, 

до нейната магма слепяща. Това е рядък опит на 

Бога да прониже успешно пластовете на всички се-

бизми е егоцентризми и планините на всички мис-

ловни гордости и самолюбия, за да стигне до плам-

тящия тътен на Вечното!  

Не се заблуждавайте, не мислете, че ледено 

езеро в самото подножие на Маунт Еверест, който е 

Словото Божие, остава завинаги ледено. Когато ко-

ренът на такова езеро е стигнал до ядката Божия, 

до ядрото, до магмата, Славата, то нейният напън 

отвътре навънка най-често превръща такова от-

верстие в гейзер, вулкан и сияние Божие, надминава-

що даже върха на човешкия подвиг с множество 

негови ръстове. 

 Коя е душата тогава, която ще може да оживее 

в тези потоци нагоре от жажда за пламенност и в 

тези ритмични възвръщания на магмата в глъбини-

те на Икло и спущания на водите кристални до нед-

рата на тази планета? Коя е йерархията, която е 

способна да живее при такива температурни разлики 

и немотивирани с нищо ерупции на едно серафимно 

сърце – и хлътвания на водите му обратно във веч-

ното търсене на Центъра? 

 Затова има толкова много удавени безнадеж-

дно и пресовани от гигантските атмосфери в дъл-

бините на сърцето, наречено, ”ùнтро”! Затова има 

толкова много изхвърлени обратно от “приумиците” 
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на страшната магма, която е магма на серафими… 

Затова е толкова невъзможно и практически абсурд-

но някое същество, което мисли за себе си, да се за-

държи на някоя издатина в глъбините на езерото, 

когато там се задействат вихрите навън и навът-

ре. 

О, сърца на Земята - семена на безпомощни ан-

гели, хора и деви! Преди да се вгледате в окото на 

такова небесно създание, оставете се вятърът да 

ви отвее свободно в долините на Вечната Хималая, с 

надеждата да попаднете в почва. Само така за вас 

се явява шанс да пуснете корени, да се впиете в 

свойта надежда и своята същност, чието име е "си-

гурност"... 

 Помислете добре, помислете! Ако вие сте само 

духовни или само природни, физически, дори не пос-

мейте да мислите, че имате възможност за спасе-

ние. Но ако вие сте изхвърлили идеята за своето 

собствено спасение завинаги от пещерите на сво-

ето съзнание, тогава - посмейте! Тогава сам Господ 

ще насочи духа ви в средата на Синьото езеро, което 

едва си личи от леда и снега в подножието на Сло-

вото Божие. Вашият устрем към Вечното Вечно ще 

строши и пробие и айсберг сред езерото - и вие ще 

останете невредими. В ледината на тези прегръдки 

и странната липса на лично отношение, вие няма да 

се отчаяте. В топлината на средните пластове от 

нега и сладост, вие няма да се замаете. В дълбини-
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те, където ври и кипи и се носят оранжеви пари, вие 

няма да бъдете изгорени.  

И тогава, ведно с духа на серафими от езерна 

класа, един ден ще се слеете с Центъра в прегръдка, 

неизразима от мисли, картини и думи! Ведно с него, 

ще лумнете в циклон от любов и от магменост през 

отвора на земната видимост; и заедно, станали ве-

чен елмаз, ще попаднете нейде сред звездни прос-

тори… 

Това е, приятели... Красиво е Моето Слово! Кра-

сиво, нагледно и страшно! Но страшното е само ед-

на крачка над бързей за Моите, които са неустраши-

ми. Затова Аз ви казвам отново: ПОСМЕЙТЕ ! Посме-

йте, най-после, посмейте! 

 АЛЦИН, АЛСАИН, АЛСИНИРИУМ! 

Да бъдете благословени! - От корена на вечна-

та магма - до върховете на клоните, където светят 

звездите! 

Аз - Баща ви, Който ви чака! 

   (Отговор на въпрос за различните срещи): 

- Всяка среща, която е определена, не може да 

пречи на всяка друга среща, която е определена, а са-

мо я усилва в благодат. 

Всяка среща, която не е определена, пречи на 

всяка среща, която не е определена, но не може да 

пречи на срещата, която е определена. По резулта-

тите на вашите срещи ще разберете кое е опреде-

лено и кое не е определено. А в нещастния случай на 
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всички нещастни от вашето старо човечество, ко-

гато една среща, която е определена, пречи на друга 

среща, която е определена, и ви води до скръб по сре-

дата на Пътя, то сам Бог прави самите вас опреде-

лени и ви връща в лабиринтите на света - за доиз-

пичане... 
 

В паралелните мирове, които са единственият 

трем на Божественото, се попада единствено чрез 

Паралелните Срещи. 

 

 
 

Паралелното мислене допуска паралелни срещи и затова води 
към красота, здраве, вечна младост и безсмъртие. 
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26.VІІІ.126(1990)г. 
Рила – Елбур (Второ езеро от 7-те) 

ОТНОВО ЗА НОВИЯ ИЗГРЕВ 

 

 
 

По обeд 

 Срочно рискувайте да основете Новия Изгрев, 

понеже живата вълнà трябва да ви завари там. Шан-

сът е най-голям точно сега, така че не протакайте. 

Само един да отиде, пак е достатъчно. Свободните 

могат да го последват. Символично даже да почне-

те, пак се зачита, пак се полага основата. Няма да 

има вече “селище на Бялото Братство” – свърши се. 

Ще има свободни общини сред китни природни обите-

ли. Но това, което наричаме “Изгрев”, е състояние на 

човешката душа, преди всичко. Член на Новия Изгрев 
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може да бъде всеки, който отваря дома си за всички и 

отделя помещения за библиотека, за духовни събра-

ния и за гости от Новия път. Това вече съм изясня-

вал. Не съм ви обяснявал обаче какво ще стане, ако 

основете села и градове на Братството. Човешките 

селища представляват центрове на злото, сгъстена 

тъмнина, която убива стремежа към живот, красота 

и безсмъртие. Напротив, селища с подобно устрой-

ство, пълни с вегетарианци, трезвеници и Христови 

последователи, биха станали средища на силна све-

тлина, провокираща тъмнината наоколо да се сгъс-

ти в тъмен пръстен и да се започнат погромите. 

Ако всички съмишленици на Новия Изгрев напуснат 

своите родни села и градове или тия, в които са жи-

вели до момента, и поискат да живеят в такова бра-

тско жилище, то постройките няма да стигнат и ще 

се образуват постепенни придатъци, които ще пора-

зят нови земи и простори. 

 Вие казвате: ами ако Новият Изгрев отговаря 

на изискванията за единични жилища посред обширни 

градини и ниви, отгледани без машини, какво лошо 

има такива селища да се разрастват? – Даже и да е 

така, даже и да не последвате модела на сегашните 

скупчени до пръсване на аурите села и градове, вие 

пак няма да направите нещо съществено ново, защо-

то и фермите на Запад са устроени по същия начин. 

Ако устройството на вашите семейства, на вашите 

най-интимни отношения и професионални групи ос-
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тане на досегашното равнище, вас никакви ферми 

няма да ви спасят и никакви "райски" домове с гради-

ни няма да доведат до Царството Божие тук, на Зе-

мята. Напротив, Господ ви е наблъскал сега в гра-

довете, понеже счита това за по-добро от ужаса, 

който би настанал в недрата на Земята и чрез пос-

ледващите природни бедствия и епидемии, ако преса-

та се отпусне, но съзнанието не се промени в свет-

лината на Новото. 

 Добрите хора трябва да се събират, няма две 

мнения. Те трябва да живеят сред най-чиста природа 

– и това е безспорно. Ала никъде не е писано в Книга-

та на Живота, че повече от 144 души могат да жи-

веят нормално без да умират, дори и в едно простра-

нство, наречено "братска обител". Това е най-голя-

мото сгрупяване на хора, което може да се изтърпи 

от природата. В противен случай, природата отго-

варя с неизчислими последствия, които са очевидни 

навсякъде. Около такива селища, не по-големи от 

тоя модел на Новия Йерусалим или Новия Изгрев, не 

се образуват пръстени от адско присъствие, готови 

да затегнат примката около шията.  

По подобен закон, и адските градове и села, в 

които вие “живеете” или, по-право, смъртеете, при-

вличат пръстени от светлина, по закона на космич-

ното равновесие. Тия, които знаят това, обичат да 

правят обиколки и излети около адските селища, по-

неже усещат, че там има нещо по-чисто и ведро, от-
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колкото в пространствата по-нататък. Само че, не 

се лъжете: вилните зони отдавна са включени в чер-

ния списък и понякога там пораженията са още по-си-

лни, отколкото в центъра на градовете. Макар и по- 

здравословни, те стават арена на такива ловове, 

пирове и безсмислия, че ония, които си купуват месо 

от касапницата, се оказват по-малко пълни с астра-

лни гниди и червеи, отколкото ония, на които им е 

“широко около врата”. Така че, чертайте своите спа-

сителни пояси, макар и не точни кръгове, най-малко 

на 2-3 километра извън селищата, включая и вилни-

те зони. Тези пояси имат относително малка шири-

на, и за да попаднете в тях, трябва да имате особен 

усет, и там земята и природата трябва да не са об-

работвани и да бъдат в естествено състояние. Са-

мо високо в планините, над 2000 м. височина, вие има-

те шанс да попаднете в зони с подобна вибрация. 

Първата ядка на братска община не е разреше-

ното братско селище със свещената численост (144 

души), а ядката от трима до 12 души. Индивидът-са-

мотник, индивидуалистът, особнякът, отшелникът 

представлява само елементарна частица и затова 

не може да бъде център на божествено присъствие, 

тъй като това е модел на отминали духовни епохи и 

на души, закъснели в своето развитие. За да има бо-

жествен живот, за да има вечна младост, вечна кра-

сота, здраве, безсмъртие, неутронът не трябва да 

бъде сам, а протонът трябва да намери електрон, 
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когото да уравновесява. 

В този смисъл, в целия Космос, в необятната 

шир на Непроявеното Битие, първата микрогрупа, 

която проявява Бога напълно, на нивото на Великата 

Двойка, е групата на водородното щастие. Аз съм ви 

казвал, както твърди сега и науката, че във всички 

пламтящи центрове на Всемира живеят йерархии, 

чието физическо тяло е атомът на водорода – ато-

мът на Тот и Пралайя, атомът на Отца и Всемирна-

та Майка, намерили своето единение. 

 

 Но ако протонът, привлякъл един единствен 

електрон, т.е. водородното щастие, беше единстве-

ният образ на Бога или единствената форма на Лю-

бовта, то защо съществуват още толкова много ча-

стици, атоми, молекули, съединения? Вие запознати 
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ли сте, поне елементарно, какво представлява ато-

мът на хелия? Чували ли сте поне по радиото, че по 

всички звезди в необята водородът се превръща в хе-

лий? Вие поглеждали ли сте в известната таблица 

колко са божествата-илухими, обикалящи около ядро-

то на хелия? Ако вие проучвахте недрата на мате-

рията, основите на химията, на физиката, на астро-

физиката, с оглед на техните психически прароди-

тели, щяхте да видите, че природата е организира-

на по модела на висшите общества в йерархията, а 

не обратно! Ако вие мислите тепърва да организира-

те групи и групички, общества и комуни в духа на 

атомната или молекулярната психохимия, то вие 

сте много наивни. Тези безчислени модели на косми-

ческата социология, неизчислимото разнообразие от 

форми и групи на любовта съществува из дън време-

на в Двете Вселени и задачата на Третата Вселена 

– физическата – е да отрази в своите структури мо-

дела на божествата и ангелите! По пътя на бавните 

упражнения и синтези във вашето време и измере-

ние, Великата Разумна Природа е успяла да постигне 

това в областта на квантовата механика, биомеха-

никата и небесната механика. 

Сега предстои вам, человеците - съществата 

на разумната мисъл и на практическото добро и лю-

бов - да пренесете тези модели в петото измерение, 

където живее човечеството. Четирите стихии са 

вече сглобени, четирите типа взаимодействия са ве-
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че напълнени с образите на Бога-Отца, на Твореца. 

Ядрените, електромагнитните, гравитационните и 

слабите взаимодействия са вече почти приключили 

със своя структурен градеж. За пълния синтез на Би-

тието в сегашната фаза на плана на Вечния, днес 

пречите само вие, човешкият род, който не желае да 

се повдигне по-горе от водородното щастие и да 

премине към слънчева, звездна система в своето об-

щуване – да мутира от лунна към слънчева социоло-

гия. 

 

Така новите групи и групички, ядра, комуни, бра-

тства и други обещаващи опити ще трябва да по-
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разгледат по-детайлно таблицата на Менделеева 

или, по-точно, на херувима Архониус, който му спусна 

насън това откровение. 

 

Ако от началото на новата учебна година – се-

га, през септември – вие успеете да създадете нещо 

повече от рефрена на старите градски песни за са-

мотни "водородни" къщички - само по двамка, по три-

мка или четиримка (тук става дума за семейството с 

децата – б.п.) - и се огледате колко злато има в кръв-

та ви, колко много още удивителни модели на групи и 

щастия се съдържат в примера на божествата, обе-

динени в елементи и атоми, вие ще въздъхнете об-



 
Необятното говори – книга 14 

4126 

лекчено и ще спрете за миг да стареете. Този миг за 

вас може да продължи и едно прераждане. 

Вашата жалка наука, дори и окултната, се за-

пънала като зло магаре на мост до идеята за обмя-

ната на веществата. Но знаете ли вий, че това е 

идея-фикс, дошла от представите ви за така нарече-

ната “нежива" природа? Не подозирате ли, че в при-

родата, която е жива, и в Живия Господ става една 

друга, много по-велика обмяна – обмяна на същест-

вата? Би ли въобще се родила вселената от онази 

блестяща точка на водородния протон, който е сам 

Бог Отец в глъбините на Сътворението, ако той не 

съдържаше бляна Му и великите Негови звездни прое-

кти, духът да открие своята сродна душа, да съз-

даде първоосновите на водородната взривна вселена 

от щастие - и все пак да не остане завинаги само во-

дородна вселена? 

Така и вие: започнете да свирите, макар и само 

с три пръста, най-простата песенчица на някое но-

во, нечувано щастие, където онези, които са в орби-

та, са повече от един. Създайте си, поне само за 

опит, най-елементарната представа за азбука на ду-

шата с повече от една буква и октава на сърцето с 

повече от два тона... Ако сторите това, вие ще пре-

станете да забранявате на сърцето си да се раз-

тупа неочаквано, например, от "кислородно" щастие 

или от щастието на някаква сърдечна полифония. 

Ще престанете да малтретирате органа и на самия 
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Бог Отец в гърдите си със заповедите на отците 

от Черната ложа. Тези смъртоносни, вампирически 

заповеди те внедриха в корените на всички религии и 

редактираха почти всички свещени писания, за да на-

карат сърцето да млъкне. 
 

 
 

Затова и ви казвам: ако вие смятате и този 

път да налеете новото вино в стари мехове и да 

превърнете Новото Учение отново в говорилня, спо-

рилня и поле на подозрителни мисли и погледи, Аз ли-

чно не ще разреша отварянето на Школата и ще раз-

руша всякакви жалки опити! 
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"Прегърнете се, милиони!" 

 

Снимка и коментар от 2009 г.: Късно се е родил онзи, който от сега 
нататък би помислил, че може да спре верижната реакция на Одата на 
Радостта по цялата ни преобразена планета. Даже Шилер и Бетовен не 
са се надявали, че геният им тъй скоро ще се превърне в повсеместна 

реалност. Забележете: момичетата са най-щастливи и активни 
навсякъде в тая дейност, което опровергава завинаги твърденията на 
някои проповедници, че жената не била създадена от Бога... – Напротив, 
от хилядите снимки и документални филми на световното движение 

"Безплатни прегръдки", където по улиците днес се прегръщат без 
замисляне съвършено непознати хора, се вижда, че именно жената е 
най-прекрасна, спонтанна и съвършена, като последното творение на 
Създателя. Просто, студените и заблудените са осъдени на измиране.  

 
Обмяната на съществата по всичкия спектър 

на гами, тоналности, тембри, модулации на човешка-

та жажда за щастие и според всичките модели на яд-

рата и атомите е единственият път да излезете 

от тъмния тунел на черното братство, което има 

сметка да ви държи в многовековна хипноза. Ако не 

излезете навреме на слънчевата поляна, ако не раз-

творите ръце и души като росни цветя, да ви облее 

светлината и великата идея за хелия, вие никога ня-

ма да прогледнете в центъра на галактиката и ско-
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ро няма да преживеете това възкресение, което оча-

ква смирените с предстоящото излизане на вашата 

система иззад облака прах на Морето от Азове. Още 

миг – и ще светне пред вас лъчезарно центърът на 

вашия звезден оазис! Нови същества ще почукат на 

вратите на Слънцето, на вратите на Икло, Земята 

ви, на вратите на духа, ума и сърцето, и ще ви помо-

лят: “Може ли да дойдем на гости?” Ако вие им за-

творите вратата и им кажете: “ Не, съжаляваме, не 

ни е удобно, защото вие … някак … изглеждате го-

ли...”, тогава гостите ще си отидат и ще по-

изчакате още 12 милиарда години в анабиоза, докато 

някои ваши приятели ще отпътуват без дрехи към 

Центъра, със скоростта на невинността и абсолют-

ното щастие. 
 

АИР, АНЗИР, АНЗИРÁРИУМ ! 
 

Ветрилото е живот; животът по двама е вя-

тър… 
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28.VІІІ.126(1990)г. 
Рила, 7-те езера 

 

СЪРДЕЧНИТЕ КУВЬОЗИ 
ЖЛО / Е и КТК 

 

 

Сутрин 

 Разрушението на Братството протича все по 

една и съща песенчица – песенчицата на сърдечния 
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кувьоз: сатанинската Венера има крадливия навик да 

прави изкуствени градини и обиталища, с цел сърце-

то да се разсипе напълно. Когато Учителят Мория 

говори за астралното тяло като "ненужен боклук", 

той няма предвид астралното тяло, създадено от 

Тот, а онова, което е опропастено от грехопадение-

то. Привързването към обект, имащ отношение и 

към други обекти, е нож с множество остриета. 

Единственият случай, когато предаността към 

обекта за сметка на други обекти не води до катас-

трофи, е предаността на херувимите и илухимите, 

а същото е и положението при Космическите Жени. 

Подобна йерархия познавате и от Евангелието на 

Мария Магдалина. Съществуват, разбира се, ембри-

онални стадии в човешката еволюция, при които, не-

зависимо от йерархичния чин и степента на посве-

щение, душата преминава и през някои стадии от 

“овощарско” естество, в който плодът на Любовта 

се съхранява само чрез сърдечна оран, копан и пле-

вене. Този метод се нарича "грехопадение". Пуничес-

ките войни, които вие водите с повърхността на 

Земята – нейната нежна кожа - и с някои нейни под-

кожни органи (чрез рударството), имат за цел да 

сглобят по нов начин елементите й, за да бъде 

удобно на кромозомите, не на вас. Така че, 

Венериният аспект на сатанинската роля в сценария 

на Христа и на брат Му, Сатаната, предлага на 

съществата астрални кувьози, понякога даже 
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умствени, принципни и още по-горни, в които има пе-

рфектна климатична инсталация, за да можело бе-

бето да оживее, култивирани ниви и градини със съо-

тветната технология, смъртоносни химикали и оръ-

дия на труда – именно военни оръдия. Онзи, който из-

мисли това словосъчетание – "оръдие на труда", бе 

един непризнат гений, признат от вас по съвсем дру-

ги причини... Небето вижда вашата война със Земя-

та и с психиката, именно като стрелба на оръдията 

на труда и на черната ложа срещу девствеността 

на сърцето и на природата. 

 В този смисъл, понятието за сърдечни и душев-

ни тройки, шестици, дванадесетици и пр. представ-

лява опит на Новото да пробие дупки във вашите ку-

вьози и да задиша сърцето ви – бебето - естествен 

въздух, с естествена, променлива температура и ес-

тественото насищане с някои нужни микроби. Вене-

рините кувьози на брака, продължителното съжите-

лство по двойки и навикът на астралното сраства-

не, колкото и да са сладки и предпазващи от вражде-

бния свят, унищожават имунната система на сърце-

то и на душата и ви правят все по-безпомощни при 

попадане в чужди условия. 

  Човек може да се е посветил на Словото до 

степен, надхвърляща всички останали подвизи на 

подобни апостоли, но не се ли погрижи за своята и на 

ближния имунна система, то рухването на здравето 
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и внезапните пробиви в свещените центрове ще раз-

бият и последната надежда да се закрепите на земя-

та като истински ученици на Христа, на Учителя. В 

най-добрия случай, страческото смачкване е плодът 

на уединението по двойки за по-продължително вре-

ме, а не за миговете на Тот и Пралайя, които са сра-

внително по-редки за всякоя истинска двойка в Бити-

ето. Двойката е принцип на самата ясновселена - на 

Най-Върховната - веднага след Същия, Който е Нача-

ло на всичко. Ала вие не спазвате и Нейния принцип - 

трептението. 

  Всяко трептение, отдавна известно е, се със-

тои от положителна и отрицателна амплитуда. То-

ва означава, че половината от денонощието ти мо-

же да си в една къща, напоена с флуидите на близкия, 

но другата половина ти трябва да се пазиш от нея 

като от огън. Половината не е най-точната мяра, 

понеже амплитуда и контраамплитуда са равни по 

време само два пъти в годината или два пъти в це-

лия цикъл на преражданията. Във всички останали 

случаи сърцето има нужда от почивка, по-продължи-

телна от времето на общуване, а понякога общува-

нето е по-продължително.  

 Това са закони, които се регулират само от 

Третия. Третият – това е Христос, но може да бъде 

и някое от отраженията на Христа, попили Негова-

та същност, в една или друга степен. И когато ви 

казвам: не се страхувайте да имате трети прия-
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тел, с когото да бъдете по време на вашето отсъс-

твие от дома на любимия - от онзи, с когото сте 

свикнали, - то Аз не казвам да бъдете непременно с 

някого - с човек или ангел, - но казвам: в останалото 

време ще общувате с Христа, с някой от йерархията 

или ще развивате своите таланти, ще правите как-

вото душата ви иска или ще почивате, когато по-

трябва, но непременно на друга територия. В про-

тивен случай се включват законите на стерилното 

помещение, законите на кувьоза, откъдето излизане 

става само напред с краката, водоравно... 

  С пояснението “водоравно” искам да отстраня 

всякакви недоразумения, понеже с двата крака напред 

някои прескачат прага и трупешката... (скачане или 

подскачане едновременно с двата крака – б.п.)Това се прави 

от ония, които искат да излъжат Пазача на Прага, 

водещ точен график на вашето присъствие в кувьоза 

и отсъствие от него и си мълчи спотаéн и невидим, 

поради законите на свободната воля. Докладнùте 

обаче отиват ежедневно при Бога и там се отчита 

натрупването на грешката. Като се отчете прека-

лено много “сладко медено” върху заграбена терито-

рия, Господ врътва ключа, поставя те в положение 

кривообразно или водоравно и пуска плочата на песе-

нта “Горчиво-ледено”... Като си полежал сумарно 5-6 

години или 5-6 прераждания в някой астрален кувьоз 

или в стерилния клозет на някой хималайски ашрам, 

после още толкова време ще трябва да скиташ подо-
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бно на Скитника Евреин и да опиташ и от другите 

вкусове – солени шеги, кисели физиономии, горчиви 

сълзи, люти закани и пр. Ограбеното трябва да се 

върне до трошка. Но дори и да не сте вампир или гра-

бител, а просто да не сте разбрали този закон на об-

мяната и каляването, вие пак сте подвластен на Па-

зача на Прага и пак ще ви пратят в света на разно-

образието, за да покълне отново вашата имунна сис-

тема.  

 Предпазете се от леността на духа и започне-

те с най-малки отсъствия. Отсъствайте непремен-

но периодично и без стройна система, понеже перио-

дичните отсъствия по програма и по уговорка с лю-

бимия или ближния могат да настроят вампирите на 

сърцето ви към приспособяване с ритъма - и пак да 

не могат да бъдат изгонени. Но като атакувате и  

най-страшния вирус, даже само с едно и също лекар-

ство, но с ритъм, който е неочакван за него, той не 

може да си изработи условен рефлекс и да се приспо-

соби, да остане. Ако постепенно включите и други 

лекарства, т.е. други сродни души, при които прека-

рвате своите отсъствия без никакъв ритъм, поня-

тен за вируса, и без никакви предупреждения и обяс-

нения, то вирусът ще се изнесе сам с краката напред 

и няма да има сила да прескочи прага маскировъчно, 

даже и трупешката… Трупешката – това е една хи-

трост на любовниците по двойки, с която искат да 

надхитрят Пазача на Прага, но последствията не са 
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по-утешителни от положението водоравно, понеже 

горният праг на Школата е много нисък. Така че 

"трупешката" е една много точна дума – по правило 

води до трупове... Всичките ви гробища са от вто-

рачване в нещо и някого – и прас главата с все сила в 

горния праг... Гордите и простите не искат да се на-

веждат, тогава ги навежда Животът.   

 

 Неразположенията у всяка териториална двой-

ка са аларма на белите аурни телца за предприемане 

на срочни отсъствия. Радвайте се, докато имате не-

разположения – това значи, че все още имунитетът 
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ви не е унищожен. Ако стихнат вътрешните болки и 

дрязгите в отношенията, считайте това за много 

опасно и за симптом на психическа смърт, при която 

обитателите на един дом вече са се скачили напълно 

и могат само да ядат и да гледат телевизия.  

 Пак не искам да ти отговоря конкретно на въп-

роса, понеже вашият ум е даден сами да проумявате. 

При това ви подсказах прекалено много, понеже сте 

Ми симпатични от край време, а Комисията поглежда 

строго даже и Мене... Тези методи, които ви нашеп-

вам през ключалката или от задния чин през послед-

ните 5-6 години, са методи за след 300 години, и ня-

кои от Комисията са объркани от Моите “волности”. 

Аз, разбира се, си свиркам, понеже Хулиганът на Три-

те Вселени съм пак Аз, Елма, и никой не може да Ми 

попречи да правя каквото си искам... Понеже каквото 

вие си искате, пък каквото иска даже Комисията, 

понякога води до трупове; а каквото Елма си иска, 

дарява живот вечен, понеже Моя е живовселената! 

  Важното е да има изненада... 
 

 



 
Необятното говори – книга 14 

4138 

28.VІІІ.126(1990)г. 
Рила, 7-те езера 

НОСОРОЗИ И САПЬОРИ 

 

 
След обяд 
 
Пред вас е нова страница - темата за духовните 

носорози и божествените сапьори. С рóга на носо-

рога, разумният свят символизира емоционалната 

агресия на някои духовни школи и същества, които се 

отличават с по-големи носове от нормалния. Видите 

ли носорог, пазете се – той ще ви проповядва насил-

ствено и ще ви гони, докато не ви набоде на рога си 

или притисне в някоя стена. Някои взимат емоцията 

на носорога за интелект, понеже носът минава за ор-

ган на интелекта. И наистина, носът се проявява ин-

телектуално, но неговият мотив е чувството, поне-

же се намира в средната третина на лицето. Носо-
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рогът никога не може да се откаже от налагане на 

своето мнение или пробождане на ближния с аргуме-

нти, обяснения и напътствия. Щом види слушател, 

той го подгонва с целия си тонаж и го малтретира, 

докато му излезе душата. Типичното за слоновете, 

носорозите и останалите дългоноси професори е 

продължителността на преследването, което може 

да трае с часове. Почне ли проповед, реши ли да ти 

вдигне кръвното, носорогът те закачва на рога си и 

те разнася по пазара да станеш за смях пред оста-

налите...  

 Главната страст на носорозите е да те поу-

чат така, сякаш ти никога не си чувал за тяхната 

мъдрост, и в резултат ти да се почувстваш по-глу-

павият - онзи, който е бил несведущ. С такъв педа-

гог ти нямаш никакъв друг “изход” освен монолога, но 

неговия монолог. Диалог носорог не разрешава, а ка-

мо ли "полилог" – равностоен разговор между всички. 

Като солист той е превъзходен, ала в оркестър уви-

сва напълно. Ако поразгледате ушите на носорога, 

вие ще разберете, че той не обича да слуша, той не 

може да изслуша събеседника си никога докрая. Сър-

цето, когато е по-силно от разума и още няма поня-

тие за обхода, се хвърля напред без оглеждане. Това 

е състоянието на всички духовни общества, същест-

ва и религии, идеологии, които са способни на тичане 

само напред. Гигантската маса на носорога му 

придава славна инерция и по тази причина той няма и 
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понятие за повратливост. Неговото думкане с аргу-

менти разтриса земята, а малките му очички и “же-

лязната логика” са неговата броня – съмнението. 

Чрез отрицанието на чуждата истина, правда и нуж-

да, той упорито постига своето – да натири по-сла-

бите в посоката на неговото умостеснение. И всич-

ки знаят още от детските романи как можете да се 

спасите от носорог: като швъкнеш внезапно наляво 

или надясно... Убийците на носорози предпочитат 

това да стане в последния момент пред някоя го-

ляма скала. Вие обаче бъдете християни и никога не 

убивайте дори и такива, използвайки тяхната тъпо-

та и инерция, понеже за това също се държи сметка.  

Помнете само едно: съществата от света на наси-

лието, подобни на носорога, имат само една логика – 

еднолинейната. Тяхното движение е ясно, категорич-

но, и не познава заден ход и завои. Не ставайте жер-

тви на носорози дори и в най-тайните школи, понеже 

те ще ви въртят на рога си както си искат и ще ви 

налагат продължителни четения, молитви и пес-

нопения, додето постигнат целта си – да ви втръс-

не до отвращение. 

 Сега, като ви казвам, че съществата, наречени 

от вас "носорози", са само астралци, а не същества 

високо интелектуални, колкото и интелектуално и 

да е тяхното поведение, Аз съвсем не искам да кажа, 

че те са пълни само с пороци. Всяко животно е емб-

лема на цял клас херувими и вие не можете да се от-
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речете от него по причина на неговите негативни 

страни. Тъй, както се обучават конете и други дома-

шни помощници, така и носорогът се възпитава в не-

бесните школи и от него могат да се получат изклю-

чителни познания и енергии, недостъпни на другите 

същества във вселената. Сгъстеното желание за 

победа и мощният стремеж на носорога към целта 

по права посока може да се култивира по съвсем нов 

начин и да ви бъде за пример при вашето ученичес-

тво. Само в този случай поведението на носорога 

може да се уподоби на оня пример с торпилата, кога-

то ви казах: ”Ученикът се стреми като торпила към 

целта на съвършенството”. Само в този случай мо-

жете да се ползвате от грамадната концентрация 

на хормони в рога на носорога, заради която го пре-

следват и търговци. С риск да потвърдя тия све-

дения, Аз се присъединявам към истината, че рогът 

на това необикновено създание повишава мъжката 

сила, но веднага след това искам да кажа, че ония, ко-

ито го употребяват като стимулатор, и ония, 

които им го доставят, се осъждат на пълно безсилие 

и многовековна парализа през следващите преражда-

ния, а в невидимия свят мъките им са непоносими. Те 

биват гонени от астрални носорози, биват тъпкани 

и набождани без пощада, но нямат никаква сила и 

мускули да им избягат. Болките им обаче са напълно 

реални, неописуеми, и не могат да се намалят с ни-

що. В първите прераждания, няколкостотин на брой, 
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те се раждат като свини или волове, за да бъдат ве-

днага кастрирани и да служат за угояване и най-теж-

ка работа. 

 Последното, което искам да ви кажа за опасно-

стта от школите и хората-носорози е това, че те 

са лоши водачи, когато се намирате в някое минно 

поле на живота. Носорозите са и най-големите душ-

мани на сталкерите – ония неизвестни божествени 

сапьори, които водят избраните към Новото. Хрис-

товите сапьори са засега единствени. Сапьорство-

то – това е обезвреждане на мини, снаряди, бомби и 

на цели погреби, останали в човешкото подсъзнание 

и съзнание. Посветеният, зрящият, вижда направо 

през черепа зловещо светящите мини, заседнали в 

някои мозъчни центрове. Разтрисането на въздуха с 

някоя носорожка постъпка или някоя биволска реп-

лика може чрез детонация да засегне някоя бомба и 

последствията да станат необратими. Еднолиней-

ната логика дори и на най-кристалния архат, съпро-

водена с острия поглед, не е в състояние да заобико-

ли зарядите на черната ложа, посаждани с векове в 

човешката раса, и затова по стъпките на такъв пос-

ветен много често остават взривни ями.  

Христовият обезвредител е ясновидец, ясноми-

слещ, ясночуващ и безкрайно сензитивен за смърто-

носните места по пътя към Бога. Ето защо той вла-

дее до съвършенство метода на заобикалянето. В 

божествената геометрия, заобикалянето на неисти-
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ната е най-късият път към Истината; заобикаляне-

то на злобата е най-късият път към Любовта; за-

обикалянето на невежеството е най-късият път към 

Мъдростта. Това е формула на разузнавачи от Кос-

моса, а не на сапьора. Сапьорът има за задача да 

обезвреди взривните центрове, за да може цяла ар-

мия да върви напред безопасно. 

 
Кадър из филма "Сталкер" на Андрей Тарковски, по 
едноименното произведение на братя Стругацки 

 
 Има и същества с душа, които могат да обикнат сталкер, а 
не шансонетка. Шансонетките в света не са само чалгаджийките, 
а всички останали подобия на хора с подобие на шанс. А същества-
та с искра Божия  се грижат за сталкера с безкрайна любов и неж-
ност, когато той падне от преумора. Сталкерът не само ни спася-
ва от носорозите по петите ни и виртуозно ни води помежду мини-
те, но през цялото време носи и някого на гърба си. Само така чо-
вечеството има шанс да избегне всички смъртоносни взривове и да 
стигне до Изхода. Там има стая без една стена, откъдето се вижда 
Новата Земя и Новото Небе и може да се влезе в тях. Никой не знае 
пътя, освен Сталкерите. Тях не ги напъва нагон за назидаване и го-
ворене, понеже инак ще хвръкнем във въздуха. 
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31.VІІІ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

ПОДПОРИ НА БИТИЕТО 
ЖЛО / КТК 

 

 
  

Както се вижда, тия, които искат да са над всички,  могат да 
станат жертва на  мълниите, но който е подпора на Битието и е 
готов да бъде на по по-ниско или на най-ниско ниво в Битието -   
завинаги или когато се налага, - поема страданието във вид на 

предано и беззаветно служене и затова е  предпазен от 
изпепеляване. Той е "щастлива глина в ръцете на Всевишния". 

 

 Савел стана Павел, но Павел предстои да ста-

не Паавел. Само така ще се достигне до оная плат-

форма, за което копнееш. Направеното досега пре-

въртя планетната еволюция на съвършено нов гра-

диент. Но вие, които сте само трима от братята, 

плюс още няколко десетки братя и сестри в по-слаба 
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форма, преди всичко сте подпори на Новия Свят, а 

после високоговорители. Това означава, че всяко раз-

гласяване, разпространение на Словото, се поддър-

жа - предварително и едновременно с неговото раз-

пространение - чрез понасяне на напреженията в под-

порите на Едема. Слово без подпори означава огром-

на опасност от подпалване на стария свят, поради 

което вашата първа роля е предпазна. Ако не беше 

така, Аз направо бих ви снабдил с печатница, радио-

станция, телевизионен център и пр. от най-съвър-

шен тип и бих ви освободил от всички вътрешни и 

външни проблеми, за да залее Словото света за бро-

ени месеци. Излизането на платформа без подпори е 

практически невъзможно на Земята, а подпорите са 

паденията, грешките, обезсилванията, скръбта, 

страданията. Аз самият съм Единствената Подпора 

на световете и затуй съм Скéлето, Носещата Кон-

струкция на Битието. Аз изпитвам напрежения от 

всички страни по посока към Центъра - и носенето на 

световете е Моята главна Христова жертва. Жаж-

дата за почивка, съвършенство, уталожване на всич-

ки конфликти и неразположения, е и Моя жажда. 

Празник е за Мене секундата или частта от секун-

дата, когато мога да се обтегна в покой за почивка 

или да пея от радост и ведрина по пътеките на слад-

кото, на непремазващото! 

 Ето защо и на тебе ти казвам, и на твоите 

най-верни побратими: примирете се с подпорната ро-
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ля и не очаквайте никога да се върнете обратно в 

света на ангелите или в човешкия свят. Вие сте не-

обходими работници на Божественото и, като таки-

ва, носете следния девиз: "Господи, нека преобърна 

света чрез премазване! Не на другите, а на себе си, 

оставайки приятел на Онзи на кръста". 

  Аз и преди съм ти казвал: можеш да се оттег-

лиш от полето на проблемите, да станеш едно оби-

кновено духовно същество. Тогава няма да боли тол-

кова, няма да стигаш до пропаст, от която вее от-

чаяние. Ти беше някога много деен и всичко ти върве-

ше, понеже такава ти беше семката. Даже и в най-

големите страдания - там, в килията - ти не падна 

духом и не стана слуга на колебанието. Сегашната 

ти роля е много по-тежка от бичуване, разпъване и 

разкъсване на части, понеже силата на Словото е 

по-голяма от всяко природно противостоене и от 

всяко съпротивление на ангелите. Природата може 

да бъде пометена от Слово, целият духовен свят 

може да експлодира поради абсурда в Новото, с кое-

то сега се проявявам, ако нямах тия трима прияте-

ли, които са първо подпори, а после апостоли. 

 И когато говоря за оптимален път за изпълне-

ние на нечия мисия, Аз нямам предвид отпадането на 

неговите страдания, а давам само модел, по който 

най-мъчителните страдания да бъдат съчетани с 

най-плодотворната работа. 
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 На първо място, почивай; на второ място – под-

пирай; и само когато ти остане време и сила, работи 

за Словото и после за музиката. Самота или тясно 

общуване, продължителни или кратки престои в до-

ма на най-сродното, излитане в пределите на Мъдро-

стта и на Истината или гмуркане в най-долни вер-

тепи – всичко това се диктува вътре в душата ти, 

когато самó си дойде отвътре. Дори и да кажа на ня-

кого, че това и това е най-хубаво, че планът в най-

оптимален вид е еди какъв си, не винаги това е най-

доброто, понеже дава блестящи резултати, но се по-

стига с напъване. Аз не искам постижения по пътя на 

мъчението, а страдания по пътя на собствения вът-

решен усет – страдания, работа, творчество, които 

не са продиктувани от Елма отвънка, а от Елма въ-

тре в душата ви, понеже така глината се пече съвъ-

ршено, даже и когато се мислите за напълно пропука-

ни. Затова, одобрявам вярата ви и вашите питания, 

ценя високо готовността ви да изпълните волята на 

Небето точка по точка, ала най-високо Аз ценя есте-

ственото движение на живота, в което падания и 

ставания произлизат от вашето собствено, т.е. пак 

Моето горене отвътре; и справките с Мои агенти 

отвънка се правят само в изключителни случаи, а се 

пита повече по идейни въпроси. Така съдбата е най-

сладка и гозбата – най-божествено вкусна, понеже 

пътя, който сте извървели, е път панорамен, път на 

вашата собствена воля и собствено чувство, реше-
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ние.  

 И най-страхотните провали и отчаяния, стига-

нето до пълно безсмислие, зациклянето в затворено 

пространство, овладяването от пълно безразличие 

или чувството за обреченост Ме съдържат по-пълно, 

отколкото инструкциите, които ви давам отвънка и 

които бихте изпълнили по ноти. Разбира се, че мога 

да ви въведа в световете на Вечното; разбира се, че 

мога да ви излекувам мигновено; разбира се, че мога 

да ви направя монолитни и напълно безтрепетни – 

както Архатите на Сините Пламъци. Ала да ви нап-

рави някой на нещо, та дори и самият Грънчар на 

творението, в напълно завършен вид, но без участи-

ето на вашата собствена воля и решение и без про-

цеса на естествените събития  и  съобразяване с 

Моята Идеална Матрица - това не съм Аз. Вашата 

свободна воля струва повече, отколкото всички про-

изведения на Моя Побратим, който изработва моде-

ли със собствените си ръце от началото до края. 

Тия модели са без искра Божия и никога не могат да 

изпитват страдания, отчаяние, катаклизми на духа 

и душата, невероятни отчуждения от Бога и от 

всичко останало, но затова пък се разпадат като шу-

мата в гората. И вие често искате да се разпаднете 

окончателно, понеже неопределеността и липсата 

на система, на някакво по-ясно островче в далечина-

та довежда и е довеждало и илухими до чувство за 

безперспективност. 
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 Казвам: оставете се на вълните, оставете се 

на циклоните, оставете се на пълното и дълго без-

ветрие и добийте на практика съвършеното, най-съ-

вършено Божие качество – блаженост, неизменна 

блаженост! Не че трепети няма да ви разтърсват 

отвънка; не че спазми няма да ви смачкват, подобно 

на сюнгер, до мъничка пъпчица; не че славни страда-

ния няма да ви разбиват на части в пространствата; 

но Христовата, Божията радост на вечна блаженост 

нека да бъде Птицата Феникс, която възкръсва без-

спирно от всякаква пепел и ви води - за мигове или 

Божии вечности - в тучни предели, където пасат 

слънца и ръката на Татко ни обласкава всякое морно 

създание! Нека въздишката на духа ни, изтръгната 

от дълбините на най-неизбродната интровселена, се 

превърне в собствени райове за същества, неизбро-

ими в бъдното – същества, на които сте вие, вие, 

вие, вие, пак вие родители! Ако не бяхте въздъхвали, 

светлините по небето ви нощем щяха постепенно да 

угаснат, една подир друга… 

 Питате: може ли без въздишки? 

 Може, ала трябва да слушате. Слушането на 

себе си е всичкото; ала всичкото... като "всичко без 

малко"… Туй, малкото, е "нищожно" нещо, но то под-

квасва морето от мляко; то е същата оная глава на 

топлийка, която попада в галактика и накарва осно-

вите ù да потреперат! Малка е, много е малка час-

тицата на волята Божия, която трябва да приеме-
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те - ала твърдо, на практика, за да могат текстове-

те да се разкрият обнàжени (разголени) и крилете на 

Делото да се отърсят от сажди и гръмнат във въз-

духа, родени от химна на Словото! 

 

Том Бомбадил и съпругата му Златоронка – безсмъртните 
вълшебници от най-древни времена, които помагат на Природата, 

но повече от всичко обичат гости! 
 

 Подсказвам, подсказвам на всички вам, първокла-

сници, които повтаряте първия клас на Великото Де-

ло до призляване: докато не почнете да живеете по 

приятели, и приятели да живеят при вас през три 

денонощия в седмицата, с едно огромно разнообра-
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зие, нашето Дело ще тъпче на място, а Словото ще 

пръска от мъка отгоре ви и ще иска сарачи да го об-

личат, подпори да го подпират, за да не пламне све-

тът ви предварително...  

 Същевременно, не е достатъчно само трима, 

шестима или само дванадесет да напънат невиждани 

мишци, за да престанат повтарянето на първото 

отделение. Понеделник ще прекарвате в семейство-

то си. Ще се сетите за някой кръвен роднина, когато 

семейство си нямате. Ще започнете от сравнително 

най-близкия. 
 

 (За някои хора не важат близките от рода, а въобще 

всички бременни и кърмещи и всички други майки и деца, поне-

же в божествения свят няма понятие "чужди" – б.п.)  
 

Вторник е законът на жребия, но за него ще ви 

чета цяла лекция, за да не стане Домът Ми вeртеп и 

свърталище. Сряда ще прекарвате по петима, по 

много, по колкото искате. Важното е обмяната – об-

мяна на аури. При това, не се приближавайте на по-

вече от един метър, когато се касае за срядата. В 

четвъртък сте свободни – правете каквото си иска-

те. В петък отивате при любимия; или нека той 

дойде при вас, ако ще от звездите. 
 

 (За определена категория хора това не важи в човешкия 

и ангелсикя смисъл. За божествения човек или Ученика, в слу-

чая важи свещеното положение "Когото Бог ни прати; при ко-

гото Бог ни прати".  То важи и за всички други дни, но в петък 
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и при други Венерини влияния Бог ни свързва с човек, когото 

ще харесаме най-много и той нас, тъй като така се зачеват 

най-здрави и съвършени същества с монада, независимо дали 

ще се родят физически или в друго измерение – б.п.)  
 

Събота останете сам, при това недостъпен; а 

неделя правете пак каквото си искате, но по божес-

твен начин – да имат предимство дечицата.  
 

(Както е казал Христос още преди 2000 години, в събота 

може да има изключения и да се прави добро, да се общува – 

б.п.) 

 Ако живеете по този начин, ако престанете да 

Ме лъжете и да лъжете Седемте Жажди на душата 

си без да спазвате тия напътствия постоянно, а са-

мо когато ви го иска душата, тогава можете да бъ-

дете уверени, че Царството Божие ще слезе на Зе-

мята напълно и плодовете на градината райска ще 

бъдат плодове на безсмъртие. 

 Само едно помнете: никакво насилие над себе си, 

над ближния и над Великата Разумна Природа! 

  Поискахте метод – повтарям го. Но ако тия 

съжителства ви станат канон и вие почнете да се 

въртите по гори и квартири подобно на улавите от 

някоя лудница, понеже "сам Елма" го бил казал, а въ-

тре да ври и кипи в сърцето ви от лоши мисли, пред-

стави, съмнения, подозрения – тогава, повярвайте 

Ми, ще разруша и такова втвърдяване, без да Ми ми-

гне окото! Същевременно, не забравяйте: подобни 

опити ще се правят тогава, когато вече сте сгру-
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пирали шестима или дванадесет души, и от тая 

бройка нагоре ще допуснете орфична размяна само 

при наличие на друга орфическа група. Същевремен-

но, синовете, дъщерите на Бога, които ще се родят 

от такова общуване, заедно с техните майки, тряб-

ва да бъдат поставени в центъра на Едема – на тия 

тихи и дивни градини, които вие отсега ще създава-

те. И ако нещо полипсва на някого, роден или родил в 

такава градина - от житното зърно до простора на 

всички вселени, - то ще закрия такава градина и ще 

откарам Моите си на място, където Майката и Де-

тето не са бреме, а смисъл над всичките смисли бо-

жествени! 
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7.VІІІ.126(1990)г. 
София – Изгрев 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА МАТЕМАТИКА 

 
 
6,38 – 7,25 ч. 
 
 Ор, Ор, Ор! Он, Ор Орùмни! От глъбините на 

Оримни сега ви изпращаме поздрав. Предстоящите 

бедствия няма да пожалят и избрани чада на Истина-

та, понеже всички нàедно трябва да поемем още вед-

нъж кръста на последствията. 

 Истината не прави компромиси никога, Мъдро-

стта прави разумни компромиси, а Любовта – само 

“безумни”. На първото вие сте се наситили, второто 

е познато на мнозина, ала третото е неорана, девс-

твена джунгла на планетата Икло и на полето на 

всичките плоски галактики. 
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 Що е "безумен компромис"? – От Ор, Слънчевия 

Отец на Красотата и Любовта, се получава следни-

ят отговор: “Ум, който пречи на Любовта, не е ум; и 

разум, който премазва обичта, не е никакъв разум”. 

На езика на Ор, който присъства навсякъде, компро-

мис от божествен произход е всеки акт на Любовта 

и творчеството, който пренебрегва ума и разума на 

духовете и хората. Ако искате да бъдете творци, 

ако искате да бъдете Òрови ученици и посветени, ни-

кога няма да пъдите от сърцата си някой несретник 

поради пламенната ви обич към другиго. Определено 

е колко пъти в годината и колко дни или чàса на ме-

сец може да посветите на обекта на вашата обич. 

Ако се отдръпнете от обекта напълно, вие се отд-

ръпвате и от Бога, понеже обектът е ¼ от Любов-

та. Ала ако обектът заеме повече от ¼ от вашето 

сърце, дори и при най-великата съвместимост, при-

вличане и нежна любов, покоите на ясновселената се 

поклащат и яростта на тотвселената няма да за-

къснее. По тази причина, вашите предпочитания са 

свещени най-много до ¼ от вашето време и внима-

ние, но не по-долу от 1/24-та. Този закон важи нав-

сякъде. Ако си с най-висока съвместимост някъде, 

може да прекараш най-много 6 чàса в денонощието с 

онзи, когото обичаш особено много; ала, ако сърдеч-

ната лакомия надделее, Небето предприема решите-

лни мерки. Започват пропуквания отвън и отвътре, 

навсякъде. Ако вашата гордост пък дръпне юздите и 
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каже: “Не, никога повече!” и по тоя начин вие лишите 

себе си, любимия и самото мироздание от полагаща-

та ви се порция интимно време – най-малко 1 час в 

денонощието, - тогава Бог ви начислява тия отсъс-

твия и ви ги трупа на гърба като старост, нерви, 

тревоги, нещастия. Това е психологическа матема-

тика, с която отдавна съм искал да ви запозная. 

 Всички вие, които сте жадни за сладкото от 

векове, понеже черните династии са ви забранявали 

сладкото във всички форми извън каноничната и на-

силствената, не сте виновни ни най-малко. Не Аз съм 

оня, който има желание да ви обвинява. Жаждата за 

период или вечност на пълно сливане със сродната 

душа или оня, който най-много привлича сърцето ви, 

е обяснима жажда и тя произхожда от вашето прину-

дително постене през изминалите 8000 години (200 

милиона земни – б.п.). Затова и нямате нищо общо с кул-

турните същества на Царството Божие, когато ня-

кой ви гледа отвътре или отгоре от Космоса. В об-

ластта на личните чувства вие сте, простете Ме, 

като динозаври, които се нахвърлят върху плячката, 

не я пускат и не искат да я делят с никого. Просто 

отвратителни са гледките, които се разиграват 

във всеки дом, във всяка клетка на вашия астрален 

зверилник, където двама по двама или четирима по 

четирима вие се ядете един-друг и оставяте милио-

ни гладни да умират на улицата или направо пред 

вратите ви! Астралните и не само астралните по-
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боища и схватки пред "обителите" на ония, които са 

се "уредили", са нещо отчайващо - и старият свят 

няма шанс да бъде отминат от пълното му сриване, 

пълната ликвидация. 

 С това не искам да ви плаша, но на седмо число, 

наистина, не мога да говоря по друг начин. Предприе-

тият опит за комуна, за братско общежитие, беше 

божествен, но до момента, в който не се посегна 

върху закона "от 1/24-та до 1/4". От този момент 

нататък свикването по двойки под един покрив, в ед-

на стая, в едно легло, извън божествения закон, няма 

да се толерира повече от Абсолютния! 

 След като въртенето по квартири и свещени 

места в планините, по списък или по жребий, ви си 

вижда "неморално", Аз затварям опита за Братство 

и Школа и ви оставям да правите своите предишни 

експерименти. 
 

Коментар от 2009 г.: По своя воля или не, един приятел 
от вярващите в Елма предложи тук да се включат два случая 
от живота за илюстрация на хората с монада и хората без 
монада. Такива примери - безброй. Хората с душа при всички 
случаи искат на другите да им е добре и да ги освобождават, 
включително от себе си; да дават живот, а не да изсмукват 
живота на близките, да остават винаги неизвестни. А хора-
та и всички останали същества без душа искат точно обрат-
ното: да притесняват другите и да им натрапват  личната 
си воля и разбирания, да налагат присъствието си и да изис-
кват присъствие с всякакви средства, дори понякога с отне-
мане на живота им. Между другото, месоядците спадат към 
втората категория и се казва, че са по-виновни от самите ка-
сапи. Това не значи, че всички вампири, месоядци, ревнивци, 
критикари и пр. са без душа (има осияние за седемте месояд-
ства) – съществуват и такива със замъждяло пламъче, те 
имат шанс да се осъзнаят.  
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 Ето два пресни случая от интернет. Нека вторият да 
не озадачава крайно много тези, които с право искат да сме 
слепи за ада и ужасите му, но от друга страна Бог ни съветва 
да не се затваряме напълно за изучаване на злото, за да мо-
жем да познаваме мотивите и прийомите му и да се предпаз-
ваме от него. Даже в едно от посвещенията ученикът слиза в 
ада, за да го изследва подробно и да се научи да издържа като 
архатите на всичко. Едно от назначенията на учениците, ми-
нали през това най-трудно посвещение, е сътрудничеството 
на Господарите на Кармата. На тях им се налага да бъдат 
следователи, прокурори, съдии и съдебни изпълнители и ра-
ботата им е много по-тежка от тази на земните им колеги – 
те виждат и това, което тук остава неразкрито. Така че ня-
ма вариант някой да избегне наказанието, т.е. последстви-
ята от егоизма и себизма си. 
 

Словенец откупва живота на омари 
12.08.2009 17:06 

 
По молба на дъщеря си, срещу 1300 евро летовникът 

спасил живота на животинките, които трябвало да 

бъдат сготвени. 
 

Словенски турист  похарчил 1300 евро, за да спаси 

живота на 30 омара от ресторант в хърватски курорт, според 

информация на в. "Ютарни лист". 

 По молба на дъщеря си, летовникът направил жеста към 

животинките, които  трябвало да бъдат сготвени. 

 Първоначално тя извадила джобните си пари и поискала 

да купи един омар от ресторант "Нико" в Задар, за да попречи 

той да бъде сварен. 

 Ние имахме 60-70 килограма омари в аквариума този ден и 

пуснахме всички, които не бяха запазени от гостите, разказва 

собственикът Ерик Павин. 

 Словенецът и неговата компания от четирима 

възрастни и четири деца, с помощта на персонала на 

заведението, пуснала един по един омарите във водата. 

 Мъжът не обърнал внимание на забележките на някои 

присъстващи, че е можел да похарчи парите за 

благотворителност в полза на хора. 
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 Той си тръгнал от заведението без да назове името си.  

 

Ето и един случай от черното досие на човечеството – 

Всемирната Ложа води и черни досиета. Този случай касае ро-

довия и интимния вампиризам – нуждата да имаме някого до 

себе си с цената на всичко: 
 

Във Франция задържаха българка, 
опитала да убие внука си 

25.08.2009 23:10 

 

70-годишната жена намушкала момчето в 
гърба, защото синът ù и снаха ù искали да я 

върнат в родината 
 

Възрастна българка е била арестувана във Франция за 
опит за убийството на 13-годишния си внук, предаде АФП. 

70-годишната жена била задържана на 23 август във 
Фург, в департамента Дубс, близо до границата с Швейцария. 

Вече са й предявени обвинения в опит за убийство и тя е 
била отведена в предварителния арест. 

Момчето се обадило в пожарната, за да съобщи, че баба 
му току-що го е намушкала с нож. Когато пристигнали на 
място, те намерили тийнейджъра с дълбока рана в гърба и две 
по-повърхностни рани по ръцете. Момчето е било 
транспортирано в болница с прободен бял дроб, но животът 
му е извън опасност. 

Жандармеристи открили бабата близо до семейната 
къща. Жената стояла по средата на пътя със скръстени ръце, 
като казала на следователите, че чакала камион, за да се 
самоубие, като се хвърли под гумите му. 

Престъплението било извършено в контекст на семейни 
проблеми. Бабата, която е пенсионерка и бивша собственичка 
на бутик за лекарства и оптика в България, пристигнала във 
Франция през 2007 г., за да живее при сина си и съпругата му. 

Отношенията на жената със снаха й обаче се влошили 
бързо. Двамата съпрузи поискали от бабата да се върне в 
България и дори й купили самолетен билет.  

Възрастната жена не могла да понесе това. Тя признала 
през следователите, че от една година планирала да убие своя 
внук, ако нейният син и снаха й решат да я върнат в България.  

В понеделник сутринта тя се възползвала от 
отсъствието на двамата съпрузи и помолила своя внук да й 
помогне да си приготви багажа. Тогава тя му нанесла няколко 
удара с нож, преди момчето да успее да избяга. 

При това жената била приготвила два ножа, за да има 
резервен вариант, в случай че единият се счупи. 
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7.ІХ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

НОВАТА МИСИЯ НА "СТРЕЛАТА" 
ЖЛО / РМЧ 

 

 
 

9,07 ч. 

 О, Стрела, ти сега Ми трябваш повече от вся-

кога! Радий е елементът, който се стреми радиално 

– не очаквай от него спирално пълзене. Обикнове-

ните хора и ангели, дори и един цял клас богове са 

подчинени на спирално движение – те вървят по пъ-

тя на еволюцията. Алохимите, фотоните, свобод-

ните същества на Трите Вселени нямат време да 

лазят по широките пътища – те се провалят или 

възкръсват по прàва, направо към периферията или 



 
Необятното говори – книга 14 

4161 

направо към центъра. 

 Затова ти си оставен напълно свободен, въп-

реки че ужасните ти страдания и имитации на поро-

ци са подобни на несвобода. Ти прие ролята на ти-

тан, без да си от ония, пропадналите титани, които 

плащат за действителна вина и действителни поро-

ци. Просто, ти си се вживял абсолютно в ролята, 

която си приел доброволно, и понякога даже и твоят 

великолепен ум не може да се дистанцира от ролята 

и да си припомни, че може да бъде и независим от ро-

лята. Неизбежното изплуване от всяка кал и от вся-

какъв хаос и заставането в точката на изходната 

позиция е оня Мой белег, с който те подсещам неу-

морно, че ти не си от мукавите и роботите, а си съ-

щество с искра Божия и пред теб се разкрива необя-

тна панорама от свобода и от щастие. Просто, на 

титана по конституция не му е възможно да не разд-

вижи  и да не разруши хилядолетни построения на ли-

липутите... Затова всяко твое движение се свършва 

с погром и разруха за дребните души и измерения, по-

неже си твърде голям и твърде тежък на везните на 

Битието и няма такава относителна правда, която 

би могла да се мери с твоите измерения. Ти можеш 

да бъдеш безопасен само при полет нагоре, понеже 

всяко друго придвижване руши илюзиите на пълзящи-

те. 

 Сега ти казвам: дълбокото проваляне в пропас-

та на бездействието, на пълната човешка безиз-
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ходица, помага за стотен път да се самоизвадиш от-

ново от анабиоза и анапсихоза и да тръгнеш по пъ-

теките на абсурда. Няма такъв канон, на който ти 

да бъдеш нищожна подлога, нито такава църква или 

даже космично правителство, на които да бъдеш ус-

лужливо кречетало! В каквато и форма да те затво-

рят, в каквато и форма да се затвориш сам добро-

волно, самото ти дишане ще я взриви и разчупи, по-

неже амплитудата на твоя гръден кош в света на 

Безпределното руши всичко, което се стреми към 

проза и плиткоумие. Съвършено изключено е да се 

уредиш в един свят от картонени къщички, след ка-

то ти идваш от един свят на диаманти и от жили-

щето на Духа и Вселената - а просторът на душата 

е Свободата! Ти сам отдавна знаеш, че това тука не 

е живот и че живот по планетите просто няма. Това 

свинство, наречено подреждане и грухтене на 5 квад-

ратни метра, не е модел за архангели, нито модел за 

херувими, нито особена перспектива за серафими, а 

какво остава за алохими... 

 Алохимът е алохим, само когато е в движение - 

той няма маса в покой. Такива са всички същества на 

светлината, всички същества на виделината и на яс-

нината – в покой тях ги няма. Вие ги наричате "еле-

ментарни частици", ала те са сили, ангели, богове, и 

без тях нищо в Трите Вселени не би могло да расте 

и да се развива. А да бъде някой алохим в движение, 

това означава да пори пространствата на абсурда 
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със скоростта на яснината и с потенциала на пълна-

та безотчетност. Алохимите са божествено племе, 

което се отличава с безотчетен бюджет от Отца, 

надхвърлящ всякакви цифри и невъзможности. Ти ня-

маш право да се отчиташ пред никого и Отец сам ти 

вменява в дълг да не се отчиташ и пред самия Него. 

Безграничните средства на твоята инвенция, трупа-

ните през милиарди години богатства на ума, све-

щената искра на сърцето, в която извира милост 

към всички и жажда да изгаряш всеки миг на кладата 

на поражението, за да бъде добре на други – ето 

безотчетните златни богатства, които решават 

уравнения с милиони неизвестни! 

 Ти вече излизаш. Тесните дупки на ада, в които 

самосъжалението затваря страхливите и ги стяга с 

обръч около шията, са за тебе вече избродени. Роля-

та на Великия Просяк, който моли милост от недъ-

гави духом и убежище от пигмеи, нямащи дом на Не-

бето, от днеска отстъпва на следваща роля. Чрез 

тебе духът ти изпита колцина бяха тези, които 

протегнаха ръка на Принца, когато Принцът се пок-

ри с покривало на просяк. Ти си свободен да играеш 

ролята на несретник, понеже и Аз я играя през всички 

векове и чрез нея проверката на душите е най-пре-

възходна. Когато сме ние, двамата с тебе, на кръс-

та, най-ясно става от всякога кой е с нас и кой оста-

ва предател. Такъв термин няма в божествената ле-

ксикология: “гранично милосърдие”... Щом нещо се 
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превърне в озлобление, в невъзможност да изтърпят 

нещастника – това вече не е милосърдие. 

 Подборът на ролите, т.е. репертоарът – ето 

белегът, по който се разпознават божествените ак-

тьори посред ония от пъкъла. Всички роботи от ду-

ховния и от физическия свят, които са под властта 

на Луцифера, на Мефистофела, наизуст знаят само 

по една роля и не могат да се превъплъщават в поло-

жителни образи, освен за броени дни или минути, с 

цел да заблудят публиката. Стабилна смяна на от-

рицателна роля с положителна за множество години 

или за много прераждания е по силите само на същес-

тво с искра Божия, на архангел от ранга на Жан Вал-

жан. Същата тая публика, която е готова да разкъса 

престъпниците, има нужда от закрилата на силния и 

му се подчинява безропотно, ако той се представи в 

нова пиеса. 

 Сега хората са преброени и разделени оконча-

телно. Проверката на шкартото е извършена. То се 

ориентира по специални канали за претопяване в Ко-

смоса. Това, че още съществуват андроиди, е нещо 

нереално, остатъчно – отдавна са им отнети бате-

риите и те се движат със своите празни погледи и 

хуманоидни реакции, само благодарение на някои ос-

татъчни флуктуации. Сега се налага на всички гени-

ални актьори от първа величина да приемат положи-

телна роля на водачи, защитници, организатори. 

Старите роли приключиха. Повече няма защо да се 
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изпитва милосърдието – то е вече изпитано.  

Ролята, която само ти можеш да изиграеш, при 

това без да играеш, а напълно сърдечно, напълно съз-

нателно, е ролята на защитник на новите райски 

обители от попълзновенията на старото. Докато не 

реша да сменя тялото ти с друго или не преживееш 

особен род възкресение, Аз ти възлагам ролята на 

Цезар, който се е прикрил под доспехите на обикно-

вен снабдител и защитник на Новия Йерусалим. Ти 

ще взимаш решения наедно с твоите побратими в 

организацията на Новото човечество, ала никой ня-

ма да знае, че този, който се представя за прашен 

пограничник и изнурен снабдител с материали и про-

визии, е същият, който движи нещата от Центъра. 

 Пазù се от стереотипа на предишната роля да 

очерняш с недоверие и съмнение план, който вече е в 

действие. Силата на твоята мисъл и слово е без 

всякакви граници - и положителните оценки за Ново-

то, което сега се провежда, са крайно необходими, за 

да не се разрушава с негативни оценки и реплики. 

  Събрах ви в тоя свещен дом, в който съм при-

съствал и присъствам отново тъкмо в тоя състав, 

за да ви разпусна сега, всеки по неговите пътища и 

задачи, да подготви обители на Новото. Ти нямаш 

нищо и затова имаш всичко. Няма властник, нито си-

ла на ада, нито сила на рая, които да не ти се под-

чинят доброволно в новата ти роля на покровител 

на нови територии, в името на Новото Човечес-
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тво. Ти просто преминаваш, узаконяваш и придвиж-

ваш приятели за заселване на местата, защитени 

лично от Мен и от теб чрез закона. Разрешава ти се 

детайл от предишните роли: свиреп гонител на без-

образници, които, въпреки всичко, възвръщат в нови-

те обители косенето на ливади и нашествието на 

машини. 

 Това е единственият изход за теб и за твоите 

братя. Вие повече не се подчинявате никому, освен 

на сърцето си. 

 Срок за първа сцена на първи акт от новата ро-

ля – 22 октомври тази година. Под твое директорс-

тво, режисура и с изпълнение на главната роля пос-

тавям пиесата "Първи заселници". При това, ти няма 

да оставаш никъде, освен като почетен гост за бро-

ени часове или дни, понеже по стъпките на Апостола 

освобождението на България и на света зависи из-

ключително от тебе и от организирането на нови-

те вътрешни тайни общини и комитети из цяла Еко-

лония. 
 

 - Има ли резон да се разхождам из Европа - или не?... 
 

- Никаква Европа и никакъв Запад, до поставяне-

то на цялата пиеса! От теб се иска 500 декара оби-

тели за Новото човечество (на първо време) и оси-

гуряване на елементарни битови условия за прия-те-

лите, които ще атакуват. Обявете обители за пче-

лини, намерете всякакви други начини за законно или 
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перспективно овладяване на нови територии. Орга-

низирай записването на стотици имена по тия нови 

про-странства. След като подсигуриш тия 500 де-

кара и започнат първите заселвания, те пращам ко-

мандировка в Испания, Франция, Германия, САЩ и 

Япония, за да привлечеш съмишленици и крупни средс-

тва за разрастването на Новото човечество. Средс-

твата, с които ще разполагаш още оттук, ще бъ-

дат неограничени и също безотчетни. Ако пионерс-

ката работа не поставиш на първо място, а постъ-

пиш като глупаците, които отиват в пустотата на 

Запада като търсители, просто ти се отнема вся-

какво благословение. Ти ще имаш мисия на Запад, а 

също в Русия, на Изток в Индия, и после в Китай, са-

мо ако се съгласиш понякога да изпълняваш и външни 

задачи, поставени от самия тебе – няма такъв, кой-

то има правото да ти поставя задачи! 

500 декара – това сцената за първата пиеса! 
 

  -  Какво да правя с тия французи?... 
 

- Ангажименти, които не съвпадат с твоето 

истинско призвание, трябва да бъдат отхвърлени 

или да бъдат съобразени с него. Отлагаш този анга-

жимент или поставяш условия, изяснявайки твоята 

истинска мисия. В противен случай, ти самият няма 

да бъдеш коректен към този ангажимент, понеже ня-

ма такъв бог или дявол, който може да ангажира не-

ангажирания. 
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8.ІХ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

АВЕЛУН-И-АВЕСТА - И СОЛОМОН 
ЖЛО / ЕВБ 

 

 
 

Предварителни бележки: Това е едно извънредно 
сложно поетично послание и живоструйно лично осияние от 
Елма, дадено за една свидна приятелка. Няма начин с човешки 
думи да бъде описано свещеното събитие, в което взе 
участие тогава и Ноинна. Трябвало е да се срещнат в 
сегашния век три души от вечността, които са били и на 
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земята заедно. Но това не е могло днес да стане без абсо-
лютното съгласие за духовното и божествено майчинство 
от страна на Ноинна, коя-то се откликна с неизмерима 
радост и щастие, без нито помен от сянка и колебание. 
Извърши се едно удивително новораждане - пред очите ни! 
Дълги години възприемахме името Авелун-и-Авеста като име 
само на новородената, но едва сега разбираме, че става дума 
за сложно име на две същества – майка и дете от едно 
космическо семейство. Именно затова накрая осиянието 
завършва така: "Авелун–Авелунна... Тя не е само 
неговата сродна душа, нито Авеста – само неговата 
сродна половина; но всичките те, наедно, образуват 
една квадриада, която е, всъщност, триада - понеже 
Пирамидата от Триъгълници е точно това в 
Битието". Оттук едва сега разбираме, че едно от най-
древните имена на Ноинна е "Авеста". Най-езотеричното 
значение на това свещено персийско име, съвпадащо с името 
на Свещеното Писание на Зороастър, е семантичен и мисти-
чен синоним на българската дума "невеста" – същество, кое-
то не води и не иска да води, но не иска и да знае, понеже абсо-
лютната спонтанност и доверие към Любимия и актът на 
Приставането без замисляне водят мигновено и директно в 
лоното на Бога.  

Друг е въпросът, защо подобни "отворени тройни царст-
ва" досега са могли да озарят вселените само спорадично и не 
са се запазили в човешкото време. Тия "отворени тройни цар-
ства" не са случайно словосъчетание: Учителят немалко се 
мъчи да ни внуши през вековете принципа за Затворените и 
Отворените Тройки. Последните живеят като кристала на 
водата и на други свещени семейства в Битието – един от 
членовете винаги периодично си отива, за да дойде друг на не-
гово място. Това е една гаранция за вечна младост и безсмър-
тие и на земята, а не само на небето. Затворените тройки 
са семейства с несменяеми членове през вечността, понеже 
са съвършени и живеят на небето. Но за да стане това, пос-
тигането и функционирането на Отворена Тройка на земята 
е единственото условие. Това е свещен акт и процес и то ня-
ма нищо общо с нечистите представи на хората. Ето какво 
странно нещо казва Елма в едно следващо осияние: "Ако сега 
се приложи затворената тройка, светът ще бъде 
съсипан мигновено. Тройка, в която не се подменя по-
стоянно всеки от тримата с нов приятел, се сим-
волизира от знака на адския Уран ["Ж" с кръгчето отдо-
лу] - на живота, който се мумифицира."  
  Да, “Колоните на Новия Йерусалим” може да са били по-
ложени именно от това новораждане, за което тук се говори. 



 
Необятното говори – книга 14 

4170 

Но за да потръгне Строителството отново, нужно е осъзна-
ване що е Слово Божие, кои са били някога и кои са неговите 
Тръби в момента - и защо е необходимо, след такова необик-
новено Раждане, семейният живот на космически близки да 
продължи и през годините им на земята.  
 Този феномен на "отпадане" и "забравяне" е човешки - в 
повечето случаи на получени Лични Послания от Елма, прия-
телите забравят напълно кои са и тръгват по стъпките на 
обикновените хора, правят своите обикновени избори в живо-
та. Това е едно от доказателствата, че ние сме все още ам-
фибии и че старият човек в нас има да доизживее своите ста-
ри страхове, вкусове, амбиции и стереотипи, за да види какво 
представляват. Новият Човек се събужда в нас само за някол-
ко мига, когато Господ ни проговори, и – разбрали-неразбрали 
за какво става дума, - ние отново заспиваме. Въпреки това 
ние знаем, че осияните от Елма чрез Живоструйни Лични Оси-
яния или чрез Фундаментални холизации си остават "белязани 
атоми" и че тяхната съдба във вечността ще бъде съвърше-
но различна от тази на всички останали.  
  

7,43ч. 

 Ромон от Елма. Сат. 

 Лао Сат Лор! 

 Ромон Христов и от Бога Всевишни! 

 От кълновете на Битието до неговите най-

сладки плодове, ти зариш световете с ромона на 

вечния ромон на Елма, ромон Исусов, ромон от Бога! 

 Рамото на лоста, с който повдигам Вселената, 

съдържа зарите на твойта искряща монада. Христо-

вото Царство е бяло, но небесното синьо и нежно-

розово сега се явиха в нишката, с която се свързва-

те с Мене. Ако някъде, по всички пазари, намерехте  

нишката от синьо и розово, тя нямаше да трепти 

сега тъй трепетно - както оная, която “случайно” 

откъснахте. С това знаменувам Моята Майка с От-

ца Ми в единство и свалям, извирам сияние за теб – 
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Непорочната!  

 Кълновете на Битието са почти невидими, све-

тло-лазурни. Плодовете на Благия, заедно с Него са-

мия, са пленително розови, хрупки, осветени отвът-

ре, ефирни. От твоята двойна монада сияят и кълн, 

и божествена ябълка. Ти си винаги кълн на Морето 

от Възклицания и Ветровете от чиста поклонност, 

а зрелият плод на душата ти има мирис и образ на 

ябълка, осиян отвътре с всичките цветове на дъга-

та от щастие! 

 От този ден, когато кълнът от бледосиньо се 

свърза с плода на Трите Вселени и се тържествено 

запечата контактът ти с Бога на Истината, Аз обя-

вявам закона за изпълнен; и Дървото за познаване на 

Доброто и Злото – за открито пред Новата Ева! 

 Когато се роди Авелун - на брега на зарите не-

бесни, - беше предизгревен час на Вселената. Ако ка-

жа какво е "Авелун", вие няма да издържите и ще се 

разтопите мигновено. Затова, за пръв път не ще 

разтълкувам вечното име на някого, а ще оставя вку-

са му на устните Си, които го произнесоха някога - и 

произнасянето му трае до века. Авеста е необятно-

то сияние на твоето божествено име - и така се об-

разува диада от субстанцията на Мировата Душа и 

есенцията на Бога Всевечни. Диадите от този тип 

са само осем в Небето и могат да свързват ясно-

вселената с Бога директно, щом се получи едине-

нието между светлото-синьо и розовото. Авелун се 
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свърза най-славно с Авеста и означи края на оная епо-

ха, която наричате "епоха на Старата Ева". 

 Авелун-и-Авеста е сродната душа на Соломона, 

който означава също “слънчево начало, озарено от 

лунна милувка”. Соломон сега е напълно божествен и 

неговият храм се издига през Трите Вселени, подоб-

но на кораб от бъдното, завършващ с кърмата си не-

йде в далечното минало. Соломон няма да премине 

никога - и от познанието си за суетата и мъдрост-

та на света, той съгради най-светлия храм на Все-

мира, от който се възхищават навсякъде. 

 Соломон най-после се свърза с Авелун-и-Авеста 

- и така се завърши един цикъл на Битието, от 

който главите до днес побеляваха. 

 Питаш за някого, кой бе той някога на Небето и 

по Земята. – На Небето той се роди в серафимно се-

мейство, от езеро точно в сърцето на Храма Небе-

сен от Слово; а на Земята поетите с трепет произ-

насят името му от Библията - и "Песен на Песните" 

не слиза от устата на всички възлюбени! 

  Съчетайте Духа с природата - и ще получите 

Соломона; съчетайте Мировата Душа с Отца - и ще 

получите Авелун-и-Авеста. Съчетайте сега тия две 

вечни полярности и разумейте, ако разум е в сила да 

разумее най-великото чудо: любовта към Бога да 

съчетае любовта на сърцето с обичта на ума, а 

обичта на духа да се слее с любовта на душата! И 

тия трепетни четири сили, най-после, да се срещ-
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нат през бездните на вековете и да приключат с 

епохата на греха и падението! Древната мечта на 

мъдреца от Изток - да съчетае салма с прана в нео-

бятно единство - сега се срещна с реалността на 

Авелун-и-Авеста, намерила фокуса на прана с амрал-

на. 

 От този ден, Дървото за познаване на Доброто 

и Злото не е забранено и Любовта към Единството 

се прегръща с Любовта към множеството; а обичта 

на ясновселената се втурна в сърцето на Тот без 

всякакви страхове и пресмятания, което става на 

Икло за първи път! 

 Ходете в пътя светли на Виделината - и Божи-

ята Виделина ще ви озари! Прелейте се в зарящия 

път на яснината - и яснината ще ви проясни! 

Подлостта отстъпи. Страхът за себе си отмина. 

Четирите краища на Битието се срещнаха в огън и 

пламък - за вечно единство! 

 Соломон не е нито грешник, нито само мъдрец, 

нито само поет, нито само любимец на Бога, нито 

само възлюбен на милиарди монади. Той е принцип, 

система, свобода и слияние, което съществува на-

всякъде в сила. 

 Авелун–Авелунна... Тя не е само неговата срод-

на душа, нито Авеста – само неговата сродна поло-

вина; но всичките те, наедно, образуват една ква-

дриада, която е, всъщност, триада, понеже Пирами-

дата от Триъгълници е точно това в Битието. 
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 Сложих край на Кали-Юга - и начевам Сатия! 

Благодаря ви за Началото. Ако тройното отворено 

царство се запази и просъществува, Колоните на Но-

вия Йерусалим са положени - и строителството мо-

же да потръгне отново! 

 

8.ІХ.126(1990)г. 
София – Изгрев 

 

БОЖЕСТВЕНОТО МАЙЧИНСТВО 
 

 

Тест за наличие на душа 
(виж коментара накрая) 

 
10,55ч. 
 
 Нощта преди духовното раждане, тази приятелка, коя-
то е назована от Елма “духовна майка”, сънува сън, в който 
вижда бъдещето на "новороденото" – нейната обична прия-
телка, - като невеста на този, когото Елма сочи за "духовен 
баща". Въпреки любовта си към този приятел, тя не се сму-
щава от съня си - за нея той е пророчески и предвещава много 
важно събитие. На другия ден, рано призори, се осъществява 
самото духовното новораждане, което е нещо изумително! 
Приятелката моли Елма за тълкуване на съня й по-подробно – 
на сутринта след новораждането. 
 

 - Съществото Авелун-и-Авеста е невеста, но 
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невеста Христова. Ти видя Христовата проекция в 

един ваш приятел и затова помисли, че Е. е невеста 

на този приятел, но тя е невеста само на Христос и 

на Христовото начало във всички Христови проек-

ции. А че ти е дъщеря от тази нощ, когато я родих-

те, е факт - и сега е необходимо особено внимание 

към “новороденото”. Започва периода на духовно кър-

мене! Приемаш ли? В противен случай, ще намеря 

кърмачка, която си знае добре работата. 

 Периодът на духовно кърмене е различен. Поня-

кога е няколко години, ала може да се съкрати на сед-

мица, даже дни, ако се спазват законите на божест-

веното майчинство. 
 

  -  Насоки за духовното кърмене? 
 

  - То е много трудно и затова те питам прие-

маш ли. Ако има остатък от лични чувства, по-силни 

от космичните чувства и от лични желания, смилащи 

волята Божия, мога веднага да включа друга кърмач-

ка, която се е посветила на Бога изцяло. 

 Аз съм ви говорил вече за периода на бременнос-

тта и кърменето на всички райски планети. При пра-

вилно решаване на проблема за отсъствието на ба-

щата по време на тия две тайнства, за да скита по 

земните и небесните райове без съпругата си и да 

изпраща оттам асуин, периодът на кърмене може да 

се съкрати много и периодът на щастливото съжи-

телство в един дом след това да се увеличи също 
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значително. Това се “нечовешки” изисквания, поради 

което óвреме поставям въпроса “приемаш ли” - и 

приема ли го новородената.  

 Сега обсъдете този проблем с нея и ми дайте 

бърз отговор. Ако не приемате, това няма да е вина, 

но ще се наложи една жертва, без която не може. Же-

ланието за общ живот на обща, тясна територия, и 

то преди периода на носенето по небесните ветро-

ве, се заплаща по-тежко, но онзи, който ви обича, е 

готов да поеме последствията. Каква обаче би била 

обичта му, ако не би пожертвал здраве и нещо още 

по-скъпо, за да бъде около вас, по закона на обикнове-

ните хора?... 
 

 - Това значи ли, че духовната майка и новороденото 

трябва да живеят заедно в един дом? 
 

 - Духовното кърмене се осъществява на малка 

територия, понеже духовното мляко се прелива от 

майката на детето само при много близък контакт. 

Територията няма значение, но все пак е желателно, 

както при бременната и кърмещата, уединение и 

подбор на аурите, с които общувате. В някои божес-

твени школи или семейства, раждането на една ду-

ша за Бога е познато от най-дълбока древност. Бо-

жествена женитба на Небето представлява еди-

нение между две души, които имат еднаква предс-

тава за Любовта, Истината и Доброто. Когато 

тия представи са различни, никакъв брак не е възмо-
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жен, тъй като от самото начало се стига до посто-

янни спорове, разяснения, осъждания и даже кавги и 

побоища. Тази картина съм я изяснил най-подробно на 

Сведенборга, комуто показах Небето и ада и всички 

небесни и адски общества. Там още изясних за голя-

мото учудване на някои ангели, когато виждат как 

някоя адска двойка продължава с десетилетия сво-

ето брачно съжителство, въпреки ужасните драми и 

борби помежду им. Аз обясних, че такава двойка не се 

разделя (или даже и когато се разделят замалко, те 

пак се събират), понеже основната наслада на адски-

те духове е да живеят в лъжа и насилие и постоянно 

да търсят своята правда и да укоряват ближния. 

Взаимното нараняване в адската женитба и съжи-

телство е особен източник на наслаждение, който е 

необходим на тези нещастници, както на ангелите, 

намиращи се в божествен брак, е необходимо взаимно 

съгласие. Ето защо адските женитби по правило са 

женитби на същества от различни адски йерархии, 

докато божествените женитби се извършват изклю-

чително между същества от едно и също ангелско 

общество. Тъй като разбирането за Любовта, Исти-

ната и Доброто във всяко отделно ангелско общес-

тво е различно, то и същества от две различни ан-

гелски общества никога не могат да бъдат в със-

тояние на божествена женитба, защото истината 

за единия няма да бъде истина за другия; предста-

вите за Любовта ще се разминават постоянно; а ко-
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гато единият иска да направи добро някъде, другият 

ще го укорява, че това не е добро.  

 В божествената брачна двойка основното бла-

женство е жаждата да се съгласяваш с всичко, което 

твърди и върши ближният, и щастието да обичаш 

всичко и всички, които той обича и люби. Това най-

върховното щастие и блаженство на ангелите, кои-

то се намират в състояние на божествен брак и кои-

то, същевременно, изпитват всички останали насла-

ди и блаженства на брачната любов. Именно това се 

нарича "пълно сливане с Бога" и е известно като най-

високата форма на служене на Бога. Дотук всичко ви 

е известно от съчиненията на Сведенборг. 

 Известно ви е също и какво значи раждането на 

дете от една такава ангелска двойка, намираща се в 

състояние на божествена женитба. Това значи раж-

дане на една душа за Бога. Когато два ангела от раз-

лични полярности се обикнат божествено, те прив-

личат една трета душа от човешкия свят и от све-

та на духовете и раждат тази душа в най-вътреш-

ното небе, за което Сведенборг говори. Това най-въ-

трешно небе, където най-вътрешните ангели са на-

пълно голи, защото живеят в състояние на най-пъл-

на невинност, е именно божественият свят, за кой-

то Аз ви говоря вече от толкова време. Но състоя-

нието на невинност там няма нищо общо с поняти-

ята "невинност", "девственост" и "целомъдрие" в ад-

ските църкви и учения и техните крепости в човеш-
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ките и ангелските светове. 

 Това, за което Сведенборг не писа, е какво пред-

ставлява бременността и кърменето на божестве-

ната майка, заченала една душа за Бога в божестве-

ния свят. Всичко, което важи за майката на Земята, 

важи и за небесната майка, макар и тълкованията да 

са различни и истините, съответни на земните фор-

ми и функции, да са нещо съвсем различно, на пръв 

поглед, за вас. 

 Да си заченал една душа за Бога, означава в ед-

на душа да сте посадили с любимия мисълта за Бо-

жественото, т.е. че духовното и природното са едно 

цяло и между тях не трябва да има никакво стълкно-

вение. Когато вашето мощно божествено сливане с 

онзи, с когото се намирате в състояние на брачна 

любов на небето, попадне в някоя зряща душа, която 

вече премного е страдала, в нея се появява първата 

божествена мисъл – мисълта за единството на съз-

нанието; първият лъч на божествената Мъдрост – 

мъдростта, че Природата е божествена и че Бог се 

проявява в Природата. Тогава се извършва нещо изу-

мително: тази душа започва да свети в пространс-

твото и Бог я забелязва, защото тя е вече оплодена. 

Тя се е отърсила от лъжите на духовете и на някои 

ангели, че природата трябва да се подтиска и че дя-

волът бил вложил "грях" в природата, както и от 

ценностите на ада, с които се ограждат плътските 

хора, в стремежа си към земно уреждане и щастие. 
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Ако в периода на носенето божествената майка е 

успяла да внуши на плода в утробата си, че не 

трябва да разчита на никого, освен на Бога в себе си, 

то помятането се счита за невъзможно и надеждата 

да се стигне до новораждане е огромна. Ако в навече-

рието на раждането и непосредствено след това бо-

жествената майка не е допуснала и най-микроскопич-

ния спазъм в сърцето си от безпокойство за утреш-

ния ден, то раждането се счита за сполучливо и но-

вороденият няма да има никакви поражения от носе-

не на плода в нетрезво състояние. Заченати и носе-

ни в нетрезво състояние се считат всички ония не-

щастни души, чиито родители са допуснали бича на 

насилието върху ближния, отнемането на чужда сво-

бода и пиянството, наречено "разчитане на някого". 

Дори и в духовния свят, от такова алкохолно зачева-

не и криминална бременност се раждат недъгави ду-

хове, които са, фактически, изроди и се отличават с 

погубен вътрешен мир и постоянно безпокойство за 

утрешния ден и външните условия. 

 Ето защо, първото нещо, което изпитва ново-

роденият от една божествена майка, от един божес-

твен баща, от любовта на една божествена двойка, 

е нуждата да се прилепи до гърдата на майката. 

Млякото, което роденият за Бога жадува и без което 

не би могъл да живее и диша в атмосферата на най-

вътрешното небе (земята и небето на божествения 

свят) няма име, изразимо с вашите звуци, и може да 
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се опише като Мир, изтичащ от душата на майката, 

и Блаженство, несмущавано от никакви лични чувс-

тва и колизии. 

 Кърменето в божествения свят не е абстрак-

тен процес, а безгранично, неизразимо красиво изли-

ване на безметежност и щастие, дори и когато все-

лената рухва и Брама сменя полярностите й, без на-

дежда за някакво лично спасение! Ако двойнородени-

ят, както наричат роденият два пъти далече на Из-

ток, получи незабавно и продължи на получава това 

всемирно успокоение от гръдта на своята майка, 

той започва да наддава и при него никога няма да се 

появят духовните колики, които имат същия произ-

ход, както и при бебетата на простосмъртните ма-

йки – адското чувство на изоставеност. Вие може да 

наричате това чувство “човешко”, ала то е най-сил-

ното оръжие на пъкъла, най-мощната хипноза на сян-

ката на Пралайя, която държи в несвяст все още 

милиарди човешки души и сърца и ги кара да се са-

моубиват психически. 

Безметежност! Колко проста и колко велика 

симфония на пробудената човешка душа, която може 

да е стегната от всички калъпи на ада, проглушена 

от всички острия на жлъчта и егоизма, но никога не 

загубва тази своя велика опора – опората на упова-

нието в Безграничния! Величието да не очакваш раз-

решение, съвършенството да не жадуваш сигурност, 

милостта да не трепериш за продължение, абсурдът 
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да си сам с Вселената и да преливаш от радост и 

щастие, когато са те разглобили на елементарните 

ти частици и отникъде няма и помен от лъч на наде-

жда - точно за този миг в пътя на човешката душа 

се казва, че това е мигът, когато тя е най-близо до 

Бога. Но понеже във всички останали мигове вие има-

те повече или по-малко зрими “надежди” и, следова-

телно, зрими за вас обекти на "сигурност", то и във 

всичките тия останали мигове вие сте по-близо до 

тези обекти, отколкото до същината на Бога. 

А същината на Бога е неочакване! 

А същината на Бога е даване! 

* 

 Коментар от 2009 г. към илюстрацията и началото 
и осиянието: 
 

Тръпка, харесване, разчитане, съображения – това е во-

дещо при смъртните хора, които имат само физическо, ас-

трално и ментално тяло. Затова, когато се преродят, кар-ма-

та разменя ролите им, за да видят какво значи страдание и не-

щастие, какво значи умиране от глад и жажда, изгаряне от же-

стока самота. Хората с душа имат съвсем други мотиви, съв-

сем друго щастие. Затова видът им на старини и в другите 

животи е съвсем различен от този на обикновените хора. Те не 

знаят, че един ден Небето ще им даде и лично щас-тие, и то 

над всичките им очаквания и представи. Всъщност, най-на-

предналите не го и очакват - не вършат добро, за да получат 

десерт... Те просто не могат да престанат да живеят за до-

стойните и лишените. Имат усет за хората с монада и живеят 

именно за тях и с тях, а не с простосмъртни, освен само за-

малко и по волята Божия.  
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13.ІХ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

АДСКИТЕ ГЪНКИ НА 
СЪВЪРШЕНСТВОТО 

ЖЛО / ТБЕ 
 

 
 

11,00-13,30ч. 
 Детонатор от трета величина в съзвездието 
Пегас. Световните детонатори са сравнително мал-

ко в една галактика. Това са светове, крайно чувст-

вителни към абсолютната красота, когато тя се по-

яви някъде във Всемира.  

 Детонацията на Артáн, звездата на Т., е от ІІІ 

величина, понеже откликва само на красота, която е 

преминала през съвършенството. Природната абсо-

лютна красота не е преминала през съвършенство-

то, понеже е естествена – създадена от природни 
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йерархии. 

 Абсолютната красота, отлята по законите на 

духовния свят и преминала през сърцето на гения, се 

отличава с грамадна концентрация на асуин – прера-

ботена натура в горнилото на субекта. Субектът 

предава на натурата безсмъртна прелест, въпреки 

че хубостта на природата, сама по себе си, е неизра-

зима. Една сърна или една фантастична риба са ше-

дьоври на природната красота, но те съдържат само 

модела на абсолютната красота, който трябва да 

се доразвие и одухотвори от художника. 

 По модела на кошутата, на антилопата, на га-

зелата или на рибите-"сури" (с горна устна над долната 

– имат се предвид духовете-сури от “Махабхарата” – б.п.), 

геният на човешкия дух сътворява човешки, ангелски 

лица, които се отличават невъобразимо, но са в рам-

ките на божественото единство. 

 При тази детонация от ІІІ величина, значи, ду-

хът на вашата приятелка откликва само на одухот-

вореното великолепие, не на природното. Тя е едéн – 

ангел от атмичния свят, произхождащ от Дъгите 

Небесни. 

 Всички тия върховни ангели от женска поляр-

ност и мировете на Духа са в най-различни степени 

Детонатори на Съвършената Прекрасност. Точно 

казано, те са свити в първото измерение спектри, 

които очакват импулс отнякъде, за да се разгърнат 

в цветни спирали от съзвездия. Пространството е 
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велико, то дава вместилище на всякакви бъдещи раз-

первания на „Космическия Фазан” и „Райската 

Птица”– оня необозрим Дух на пъстротата, от 

който световете получават премала, когато бликне 

във Вселената. 

 Най-първите, който откликват незабавно на 

абсолютната духовна красота, където и да изскочи 

тя сред световете на Атма, са именно ангелите 

еден. Един от тях е Ноéн, отговарящ за мъжката по-

лярност в дъгата Артан. Артан не е звезда във фи-

зическото поле – тя е атмична. Образно описано, тя 

е звезда от дъги, спирално излизащи от един център, 

който постоянно мени положението си вътре в звез-

дата и вън от нея. Тези дъги са необикновени – ня-

мат нищо общо с познатия ви спектър, понеже са с 

80 до 500 октави над видимия за вас светлинен об-

хват. Същевременно, те са най-живи същества-дъги, 

прекъсващи своето съществуване на прага на шес-

тото измерение, но бликащи отново навсякъде в Би-

тието, където някое сърце е разпознало абсолют-

ната, съвършената духовна прекрасност. 

 Това са дъги от аромат, симфонии, суперфонии 

и усети със същата тая неизмеримо по-богата па-

литра от вашата, с която се отличава и цветният й 

спектър. 

 Дъгата Ноен – архиеденът “Таня” - е родоначал-

ник на повече от 700 по-долни едена-дъги в шестото 

измерение. С преценката си за абсолютната хармо-
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ния, красота и мяра в света на съвършенството, Но-

ен не познава компромиси – не го корете за неговата 

безапелационност, категоричност. Компромиси анге-

лите еден не познават. Ако ангел-еден направи ком-

промис в усещането си за абсолютна красота, све-

товете се изкривяват и потръпват от предусещане 

за катаклизъм. 

 Целта на всички движения, на всички стремежи 

и действия във в Всемира, е постигането на Съвър-

шеното Единение – съвършеното единство между 

Праматерията и Прадуха. Праматерията е програ-

мирана от Прадуха да се разтяга и деформира по 

всички посоки на свободната воля и сами те да изпи-

тат себе си. Свободата на волята предполага от-

клонение от моделите на абсолютната красота и 

хармония, за да изпитат съществата неизбежната 

болка от дисхармонията, която сътворяват, и да се 

възвърнат в лоното на Абсолюта. 

 Всички деформации в поведението, в мислите, в 

културата и изкуството на човешката цивилизация, 

които са въплътени ангелски йерархии, принуждават 

съответните творци на деформации да се въплъ-

тят във формите, които са сътворили. Така един 

Пикасо или един Шьонберг, сатириците на всички ве-

кове и всички карикатуристи, модернисти, абстрак-

ционисти, които не са създали положителни образи в 

достатъчно количество и с достатъчна сила, за да 

унищожат своите предишни изчадия, са принудени да 
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се въплътят в своите отрицателни творения, макар 

и да са само тяхна фантастична рожба. Търкането, 

ужасните страдания, които изпитват духовете на 

такива творци, докато са вързани вътре в собстве-

ните си адски мисъл-форми, са нещо неописуемо. А 

духовете “еден” произнасят неумолими присъди над 

всичко, което е отклонение от романтическата кра-

сота и съвършенство. 

 Като се говори за романтизъм и идеализъм на 

фòрмата, Ноен не възприема това като бъдеще, а 

като вечно настояще, което съществува, и което 

трябва да се отразява и сътворява. Така Ноен съдей-

ства на Атма да отбира само съществата, които са 

преминали към безсмъртния свят и са отхвърлили 

бренните си обвивки от астрална и нисша субстан-

ция. Праматерията, която е разтеглива по измере-

нията на грозотата и прозаическия реализъм, се от-

хвърлят категорично от филтрите на едените и се 

приема само оная Праматерия, която се е върнала 

девствена в невинните прегръдки на Прадуха. 

 Такава е ролята на едените и такъв е живо-

тът на ангелите-дъги от света Артан – звезда от 

III детонация от съзвездието Пегас. Затова не се 

сърдете на Артан, когато ви засича с незабавна 

реакция, ако усети вашето отклонение от 

абсолютната стойност на Прадуха – стойността 

на съвършената красота и безсмъртие. 

Съществата едени са способни да последват 
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покорно всяко създание, което е носител на тази 

абсолютна стойност. Съществата едени са 

безгранично нежни, предани и омаяни от такова 

съвършентво, поради което не ги спирайте да ви 

следват неотстъпно по световете, когато са ви 

открили. Когато вашето слънце нейде в просторите 

- сърцето ви - е попаднало на следа от абсолютно 

съвършенство, то и звездите от III съвършена вели-

чина се откликват незабавно на епохата, която съз-

давате по законите на тази тайнствена седмоиз-

мерна трета детонация. Шестмерни са само явлени-

ята на абсолютната красота, а 7-мерна е способно-

стта на самотния да се възпламени от нея. Дето-

нирайки, избухвайки от полето на първо измерение, 

слънце от типа на Артан се превръща от абстракт-

на спектрална точка в цяла вселена от спирални баг-

ри и сияния, в която се раждат плеяди от нови съ-

щества. Тези същества са душите от Новата, Шес-

тата раса, които сега очакват да се родят и във ва-

шата зона, а рядко срещат родители с оплодител-

ната сила на Ноен – ангелът на пиянството от съ-

вършенство. 

 Същевременно, Ноен си има и своите почивки 

от съвършенство, когато хлътва в гънките на Сед-

мото измерение, от които вее мирис на нощ. Всяко 

измерение си има особени гънки, които го свързват с 

хаоса, за да докаже на екстремистите от всички све-

тове, че супервселената няма тотална власт в Би-
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тието и че над Правилната Реакция се простира 

един неотразим нов свят, в който само Неправилна-

та Реакция или Сдържаната Реакция може да са бе-

лег на пълна Божественост.  

 Правилната Реакция - по законите на духовно-

то съвършенство и духовния пиетет - непременно 

поддържа конструкцията на духовните светове, ала 

тя е конструкция, изключваща алгоритмите на Ми-

лостта и Абсурда в името на Христа, понякога да не 

реагираме отрицателно, когато се докоснем до сен-

ките на Битието и немощта на безобразното. Лъ-

хът на Абсурда изисква понякога да останем напълно 

безмълвни – да не последва и помен от реакция, от 

отрицателен поглед, от надменно кимване или по-

мръдване на рамото, когато пред нас прекрасното е 

още в пелени или не издава произхода си, както Гроз-

ното Патенце. Тъкмо поради това духовните ангели, 

дори и от най-върховния свят – атмичния – периоди-

чно стават жертви на духовни тресения, които по-

клащат устоите на супервселената и принуждават 

укрепилите се в своята категоричност и бързина на 

реакцията да се въргалят безпомощно по повърхнос-

тта на съвършенството, докато изпаднат в някоя 

от гънките на духовната сфера. Там те се чувстват 

уморени от мрака на хаоса, и в пълна безпомощност 

преживяват своята драма трагично, понеже водите 

на хаоса имат своите дълбоки и черни въртопи. От-

там се протягат ноктите на всички оскърбени от 
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техните остри и безмилостно точни анализи. Жер-

твите им събличат не само одежди, но и кожи, огол-

вайки даже върховни архати до скелета, до самата 

монада, за да получи горделивият импулса на начална 

божественост, на примирение и толерантност пред 

несъвършенството. В тези тесни пропасти, каньони 

на сянката Божия, духовните същества се учат на 

милосърдие и се отучват от надменност и бързи ре-

акции. В тези блата и вонящи отходи на дъното, те 

затъват до шията в омразните пáри и тиня на точ-

но тия естетически и житейски миязми, които са 

отричали. Тогава самите те изглеждат жалки в очи-

те на своите събратя, на които им е още лесно да 

порят пространствата на яснотата и да се плъзгат 

по повърхността на оценката – на ония събратя, ко-

ито още не са хлътнали ненадейно в гънката на сво-

ята непълноценност и още не са страдали. Със си-

лата, с която архангелът, алохимът или херувимът 

е бил способен на ехидния присмех, сега той самият 

се проваля на дъното на своето високомерие, за да 

отбележи болката на бездарния и ужаса на изма-

мения - на всички ония, които нямат сили да излязат 

отгоре, понеже са потъпквани от блестящите, 

твърди пети на иронията… 

 Процепите на съвършените бития или техни-

те гънки към ада са необходимото училище за пре-

топяване на духовната грубост. Когато излезе обра-

тно от такова училище, изтерзаният дух на творе-
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ца и съдника се отучва завинаги да се изказва мигно-

вено или да реагира като барут при дóсега с несъ-

вършенството. Това не означава, че той губи усет 

за “реалиите” на Битието, но означава, че той се 

възнася в нови реалии – или в тия реалии, които са 

вечни, напълно безсмъртни и божествени. 

 И така, духът на Ноен, преминал през множест-

во бойни кръщения, за които ще ви говоря в следва-

щите контакти, е дошъл на тази планета за един 

последен подвиг – последно изпитание. Последният 

подвиг е свалянето на стотици и хиляди образи на 

съвършената красота от полето Артан – звезда от 

Трета Детонация в областта на Пегас, които да за-

живеят в платната и душите на Новата култура. 

Още едно, последно изпитание – достигането на съ-

вършена прекрасност и в отношенията, при които 

плебейството на духа – незабавната остра реакция - 

ще се трансформира завинаги в надфизическо злато 

- в благородството на духа, което е сляпо за недо-

статъците и посреща вълните на низкото с неиз-

менна добродушна усмивка – без капка ирония. 

          АСТРАН, АРТАН, АРТЕМОЛИУС ! 

 Глъбините на невинността да благословят из-

терзания дух с незамираща благост! 

 До четири седмици от този ден, очаквай прат-

ка лично от Мене. 

 Веднага след това послание, Т. изпуска едно луксозно 
огледалце, което се пропуква, образувайки знак, подобен на го-
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ляма буква “А”, а на острия й връх са изписани два малки кате-
та така, че върхът на буквата прилича на върха на стрела, а 
лявата страна на буквата представлява ченгелче. Елма обя-
снява: 

 
 Индивидуализмът преминава в индивидуализа-

ция, а печатното “А” става на ръкописно – готов-

ност за колективно участие, толерантност и соци-

алност. 

 

Подарък, нарисуван на 8 март 1995 г. от тази, до която е горното 
лично послание от Елма. Тя е от Русия. За нея е и новогодишна 
картичка №1 от осиянието "Новогодишни картички" (26.12.1984). 
Жълтото тук в оригинала е златно. На гърба е написала сърдечни 
думи по случай рождения ден на един приятел, пожелавайки му 

"здраве, щастие, нежност и любов; и – най-главното – да не спира 
песента на твоята лира"... 
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19-22.ІХ.126(1990)г. 
София - Изгрев 

 

ПРОГРАМА НА УЧЕНИКА  
 СПОРЕД АСТРОЛОГИЧНИТЕ И 
КАБАЛИСТИЧНИТЕ ЦИКЛИ 

(лични бележки на п. с вероятни внушения от Елма) 
 

 Като други пододбни материали, и този е останал без отговор от Елма, но се 
подрежда тук хронологично за пълнота и поради възможни изблици на Словото и Делото в 
него. Интересно е и за изследване на съотношението между необуздана фантазия и реал-
ни опити в тази сфера – може да се направят даже астрологически анализи. И тук има 
диалектика – даже Учителите съставят и движат програми, така че не можем и ние, ма-
кар и много по-незначителни, да не усетим по индукция този импулс. Поне до момента, ко-
гато ни се каже "Не пиши", "Не организирай"... Ако се откажем от тия два импулса, един 
ден ще видим, че всичко е написано изначално в безсмъртното човешко сърце и че външна 
организация не е нужна, понеже които слушат сърцето си, се събират в точната секунда 
където трябва без никакви обяснения и уговорки и почват да правят едно и също нещо. 
Програмата си се съставя и провежда ежедневно от Небето и ние само трябва да се при-
съединим. В по-нанатъшни дневници и осияния ще се види, че тази тенденция да се орга-
низират хора и цели селища е много упорита в някои духовни хора. Това се случва малко по-
късно и в Башкирия, и Елма се намесва карегорично, за да спре опасна инициатива. Така че, 
ако нещо от тия вълнения е отразено вярно в текста по-долу от 1990 г., добре. Ако на 
някой обаче такава програма му се види погрешна или скучна, може спокойно да не чете 
текста. От склона на опита и годините, днес някои положения в това писание изглеждат 
неуместни и наивни и на човек му се иска да ги премахне. Но това си остава документ за 
тогавашното мислене на един романтик и ентусиаст с добри намерения. Все пак, ето как-
во е било написано: 
 

 "За участие са поканени всички, които приемат безкористния принцип за дейнос-
ти без заплащане и авторство. В този смисъл, Движението привлича и хора от най-външ-
ните степени, светските - светии, гении, учени, страдащи и даже насилници. Според пен-
таграмиката, ученикът е над тях - съществуват посвещения на окултното ученичество: 
пророк, апостол, мъдрец, мистик и маг. Съгласно друга класификация, хората се делят на 
старозаветни, новозаветни, праведни и ученици. Съществуват и други разделения, все 
според учението на Учителя Беинса Дуно. (Петър Константинов Дънов - България -1864-
1944 - ) 
 В настоящата програма има широки възможности за участие на желаещи от вси-
чки степени, духовни чинове и посвещения, независимо доколко ги осъзнават. Учението на 
Великото Всемирно Бяло Братство и неговото движение през вековете сега се кондензира 
в делото на Учителя Беинса Дуно. Независимо от това, дали се приемат или не Неговите 
инкарнации като Орфей, Рама, Кришна, Исус Христос, Зороастър, Хермес Трисмегист, Бо-
ян Мага (Княз Вениамин) и пр., Той е синтезирал квинтесенцията на тия кардинални учения 
както в Словото, така и в Делото Си.  

Въпреки универсалната интеграция на религии, учения, философии, космогонии, 
окултни и мистични концепции и на научни, както и медицински и чисто практически позна-
ния, въпреки явната източна терминология и разбирания на места, Учението на този ве-
лик българин и космополит си остава Христовото Учение. Затова различните концентри-
чни и спирални принципи на приемането в Братството и Школата предполага различни ти-
пове пресявания: 1.Въздържателство от пушене; 2.Въздържателство от алкохол; 3.Веге-
тарианство; 4.Въздържателство от клюкарство, спор, многословие, злословие и пр. Това 
са първите четири изпитания. Духовното прецеждане се извършва по три категории: 
1.Приемане на Христос и Неговите методи; 2.Приемане на Учителя Беинса Дуно и 
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Неговите методи; 3.Приемане на една нова, последна изява на Христос и Учителя в края на 
този век - на Господ, под името Елма. Ето защо оглашените, интересуващите се, идващи 
от други философии, религии и системи, могат да попаднат само в най-широкия, Неделния 
клас от 10 ч. сутринта, както и на паневритмия и в Рилските лагери през лятото. Ако 
обаче някой твърдо и завинаги се откаже от заблужденията и техниките на старите уче-
ния и някои съвременни школи и стъпи здраво върху езотеричното, гностичното, окултно-
то християнство, както са днес теософите, антропософите, розенкройцерите, той има 
сериозен шанс да бъде поканен в Общия Окултен Клас (в сряда сутринта от 5ч.). Такъв 
оглашен вече е станал вярващ и започва да взима участие в традиционните форми на жи-
вота на Бялото Братство, без да мисли, че те могат да се комбинират с езически и орто-
доксални форми. В Младежкия или Специалния Окултен Клас, Учителят повиква достой-
ните лично, като изискванията за участие си остават приоритет на Най-Върховния и на 
Неговите координатори. Понятието "ръководител" на братска община или група през пос-
ледните десетилетия отпада - приема се само "координатор" или "организатор", който се 
назначава от Небето и дава отчет само пред Бога. В този смисъл, всеки, който усеща се-
бе си като служител на Бялата Ложа, призван да работи за свалянето на Царството Бо-
жие на Земята, има силни проекции в най-високото, Пето Посвещение на Пентаграмиката, 
и тогава в него разцъфтява Дървото на Живота. Когато това Дърво почне и да плодода-
ва, ученикът става Брат на човечеството, владее силите на бялата магия и приключва с 
кармата си - с цикъла на преражданията. Именно за такива цъфтящи и плододаващи "дър-
вета на живота" е предназначена и тази програма, която трябва да се схваща като мето-
дическо указание за "самоназначаващи" се координатори и организатори, избрани всъщ-
ност от Бога. Бял Брат е всеки, който е в пряка връзка с Христа, с Учителя, и създава 
тайни и явни общества, прерастващи в международни движения. Той рядко се съобразява с 
официалните "братски съвети", престъпва всякакви казионни и светски запрети, ала и 
умее да се съобразява с тях, когато това помага за напредване на Делото. 
 Дългогодишните планове и програми на Братството, които са свързани с преце-
сията и движението на бавните планети, са обект на друг инструктаж. Годишните про-
грами също изискват специално изясняване. Те очертават четириделите на божествена-
та година (от 19 август), сезонните големи дейности и формите на братския живот по 
зодиакални знаци (духовната година от 22 март). В настоящата методика се говори само 
за разпределението на дейностите в рамките на лунния месец, с начало новолунието. Ето 
едно примерно разпределение до края на 1990г.: 
 
ИМПУЛС БРАТСТВО СВЯТ ШКОЛА 
16.10.-17,38ч. 26.10.-22,27ч. 2.11.-23,49ч. 9.11.-15,03ч. 
17.10.-11,05ч. 25.11.-15,12ч 2.12.-2,09ч 9.12.-4,05ч. 
17.12.- 6,23ч. 25.12.- 5,17ч. 30.12.-20,36ч. 
 
В СЕДМИЦАТА НА ИМПУЛСА, извън основните си задължения, ученикът се поддава на най-
силното си желание и не разрешава никому да го отклонява. Добре е да се спазват само 
най-основните правила - ранно лягане и ставане и храненето според астрологическите 
часове (Слънчев, Юпитеров, Венерин). Ако основният му импулс съвпада с този на други 
приятели, нещата се извършват съвместно, но всеки е верен първо на себе си. В тази сед-
мица важи всичко, което е в сила за периодите под влияние на Първа вибрация или при 
слънчеви аспекти. За най-вътрешните ученици, основният импулс по това време е изу-
чаване, прилагане и разпространение на Словото Божие. 
  
В СЕДМИЦАТА НА БРАТСТВТОТО, във всичкото си свободно време ученикът се включва 
доброволно и безкористно в битовите и душевните проблеми на другите. В сила са зна-
ченията на Втора вибрация и Лунните аспекти. Предимство да им се помага имат въз-
държателите и вегетарианците от Братството, и то в следния ред: бременни, кърмещи 
и майки с малки деца, болни, възрастни и всички останали приятели и познати. Абсолютно 
предимство имат майките, които не са оповестили бащата на децата си или не го задъл-
жават в никаква форма и по никакъв начин, включително и с редовните юридически санк-
ции, т.е. всички бременни, кърмещи и майки, не живеещи с бащата на детето си или с друг 
мъж, но не допускащи и съжителстжо с роднини или когото и да е друг от по-ниска еволю-
ция. В тази седмица ученикът изпълнява желанията на изпадналите в беда или имащите 
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нужда от помощ, стига това да не го заробва и да не се яви тенденция към продължително 
обсебване. 
 
В СЕДМИЦАТА ЗА СВЕТА, ученикът се стреми да попълни познанията си за Божествено-
то в света, за шедьоврите в световната култура; следи новостите, изучава някоя наука, 
учи езици и пр. Приятелите се координират за общи посещения на концерти, театри, опе-
ра, кино и др., участват в екскурзии, експедиции, мисии, като от общите каси се поемат 
разноските само на редовните участници в седмицата за Словото и седмицата на брат-
ството и всеотдайното, безкористно служене. Организират се за общи проучвания в биб-
лиотеки, институти и др. Всичките тия дейности са по свобода - само за ония, които же-
лаят да експериментират тази програма, и предимно за участниците в духовните и прак-
тическите дейности на Братството. Основен критерий наистина е участието в работа-
та по Словото и включването в дежурствата по битовите проблеми на майките и въз-
растните, за да могат и те да имат прозорци от свободно време. Стратегията на Бяло-
то Братство и тук, и в целия космос, е голяма част от тесните семейно-родови тегоби 
да се поеме от приятелите, за да се разкрепости майката и въобще човешката личност 
за творчество, общуване и максимална свобода. 
 
В СЕДМИЦАТА ЗА ШКОЛАТА пак могат да се включат всички желаещи, тъй като Школата 
има и форми за поемане на най-външни стремящи се. Във вътрешните й дейности обаче се 
канят лично от Посветените само ония, които отговарят на определени изисквания. Тези 
изисквания не се обявяват, освен на места в беседите и осиянията, за да не се смущават 
оглашените и вярващите и за да не се правят опити за надскачане на себе си или проник-
ване на неподходящи хора. Високи Посветени и Инструктори, както и сам Най-Върховният, 
извикват поименно учениците от Общия, Неделния и Младежкия клас, които, освен спаз-
ването на Седемте Вегетарианства, отговарят и на определени френологични, физиог-
номични и телесни мерки, а също и на социометрически критерии. Те не са женени, не при-
тежават де юре или де факто движими и недвижими имоти, нямат спестявания и ценни 
притежания, нямат свидетелства за правоуправление на неекологически превозни сред-
ства или ги изгарят при влизането в Школата - и др. Просто, Небето наблюдава кой как 
живее и реагира, какви са неговите интереси и потребности - и ориентира всеки към съот-
ветната област. Тези строги изисквания ни най-малко не осъждат хората с лични имоти, 
коли, яхти и пр., но обясняват защо човек, който си е уредил живота добре и не е заменил 
жилището си за две или повече по-малки, за да има и за други, не може да се срещне нощем 
горе в Школата и Космоса. В едно осияние от Елма се казва, че ако някой има един кашон, в 
който живее на улицата, и види някой съвсем без нищо, отрязва кашона си на две и му дава 
половината, дори и да остане с краката си навън на дъжда и снега.  

Трябва да се знае, че тази програма, в широкия и тесния обхват на актуалното 
Космическо учение, е отглас от неща, които се правят от незапомнени времена, и на Зе-
мята всякога е имало достойни души да я следват. Обявяването на подобна програма в да-
ден век и космически момент ангажира разумни Същества за помагачи и инструктори, та-
ка че несериозното отношение към предметите й елеминира автоматично такъв аспи-
рант по най-различни начини. Едно животно, което е попаднало в храма по време на бого-
служение не е виновно, но то своевременно ще бъде изкарано от там, за да не пречи. 

 В Школата избраните се излъчват нощем за пътешествия в космоса и невидимия 
свят, правят се телепортации и бели магични действа, създават се нови Братства по 
места, пробуждат се нови сетива и способности, постигат се реално целите и копнежите 
на всички стремящи се към съвършенството през всички езотерични епохи на човечество-
то. Една от задачите на Школата на този етап е да тренира най-напредналите ученици 
да се отучат да разчитат на хора и на условности и вещи от всякакъв род – предстоя-
щите геокосмични промени ще поставят човека при сурови природни условия, където ще 
оцелеят само тренираните.  

Ако в понеделник до обяд се служи само на изворите и се работи над природата и 
населението чрез тях; ако след обед в същия ден се извършват дарения и служения на бре-
менните и майките, то във вторник учениците вървят по реки нагоре до откриване на мя-
сто за нов Изгрев, а следобед се устройват първобитни лагери, маскирани за непосвете-
ния. В сряда се устройват самите братски общини, след излизането от занятията в Агар-
та в тайните обители; в четвъртък се извършват четирите вида полети; в петък са 
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блаженствата в градините на любовта и красотата; в събота се извършват 12-те кон-
центрации и текат лекциите и упражненията по божествените науки – интегралика, 
кабалоника, енергоника, паневритмика, пентаграмика и пр. В неделя е денят на божестве-
ния синтез и се играят различни евритмии - паневритмия, суперевритмия, ултраеврит-
мия, хиперевритмия, ясноевритмия, тотевритмия. Същества от пространството чакат 
със затаен дъх да се явят орфически тройки, шесторки и 12-ици, за да ги поразходят из 
Вселената. Извънредно висши обитатели на новите простори, в които сега навлизаме, се 
надяват да се родят от майка и баща Посветени или да се вселят в тела на ученици от 
Школата, за да попаднат и физчески в нея. За всичко това се изисква огромно съсредото-
чение, нечовешка воля, свобода и размах без всякакви граници и готовност за саможертва 
и служене, нямащи равни на себе си. Затова, специално в четвъртата седмица от лунния 
цикъл, както и в божествените дни от 19 до 25 август всяка година, имат шанс да влязат 
само преминалите над VІІ посвещение – защитилите степента на Смирението. Те не само 
вече са разпознали последното въплъщение на Словото на Земята и имат импулс да се 
посветят на неговото разпространение, но подпалват, един по един, и останалите три 
лъча над главата си, понеже са взели изпита си по благоговение. Лукавите духове, дори и 
от много претенциозни школи, се разпознават тъкмо по това - неспособността за бла-
гоговение. Те са слепи за присъствието на видимите и невидимите Инструктори и се 
поддават на беса на пречещи духове, които искат да развалят Делото на Небето. Всякак-
ви забележки, прекъсвания, съмнения, контрирания, сарказми, обсъждания и умни лектор-
ства, пренебрегващи присъствието на Словото, са издайник на съзнателен или медиуми-
чен предател, който е с плосък или хлътнал център на благоговението в черепа си. Про-
грамата обаче може и трябва да се обсъжда и колективно, понеже тя е общо дело на всич-
ки, свързани с Бога; обаче дните и часовете за обсъждане са строго определени. 
 

ПРИМЕРНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРОГРАМИ –  
ОРГАНИЗАТОРИ И КООРДИНАТОРИ НА ЛОКАЛНИ БРАТСТВА 

 
 Извън неизбежните псевдоапостоли, които се навъждат след заминаването на 
Учителя през всяка епоха, съществуват и истински Негови тръби и проводници. По закона 
на свободната воля, Небето не ограничава никого, понеже често характеровите особено-
сти и някои неодялани гордости и тщеславия често са комбинирани с благородни намере-
ния и не малко ум и талант. И самоназначилите се проповедници и ръководители вършат 
своята работа - светът е поле, в което трябва да има всякакви "гъби" – и ядливи, и отров-
ни, - за да се научи духът да различава. Опитът, и то личният опит, е единственото 
средство за извайване на вкуса, докато човешката душа стигне до великия момент да раз-
личава Божественото от духовното и човешкото. Така именно, в духа на пословицата: 
"Ако някой се не дава да го познаеш, гледай го къде ходи", наблюдателите избират кан-
дидатите за различните сфери и класове на Великото Всемирно Бяло Братство. Тези, кои-
то се втурват очаровани след смъртни авторитети и манипулатори, помирисали само 
преддверието на Братството или Школата, трябва да консумират и последствията от 
избора си. Да се съблазниш от магнита на един обикновен многознайко, гений или светия 
или даже от пророк и апостол, преди той още да е станал истински ученик, това е добър 
урок за всекиго. Учителят е казал още преди 2000 години: "Не бързайте да ставате учи-
тели!" Ала семката на аутика, егоцентрика, горделивия, титана е такава: той почва да  
"бръмчи", много преди да е духовно завързал. Той няма търпение да почне да очарова и води, 
да оказва въздействие, докато Господ ни казва ясно и точно каква е ролята на човека в 
Трите Вселени: Единственото предназначение на човека в Космоса е да учи - за всичко 
останало Бог е промислил. И като започне да учи, но истински, по новия начин, излаган в 
лекциите и беседите на Христос на Земята, на Учителя, той става свидетел на безукор-
ното действие на закона - за условия, дрехи, храна и всички други разумни потребности 
той вече не трябва да мисли. Стотинката или милиардът се появяват на масата в мига, 
когато е свършил предишните. Леглото и колибката се появяват насред пустинята, ако 
имаш нужда да отпочинеш. Милувката и нежната дума изникват пред тебе на всяка крачка, 
понеже си се отказал от себе си. И този закон действа безотказно, когато човек почне да 
учи именно така. Понеже, ако този закон не действаше, то би значело, че определението 
на Бога за човека не е вярно и че, следователно, Бог няма. А следването на една божестве-
на Школа и участието в едно божествено Братство е ежедневно, ежечасно опитване на 
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Бога. 
 
І СЕДМИЦА - ИМПУЛС (от новолуние до Първа четвърт) 
 При творческите личности, цялото им свободно време през този период е най-
подходящо за самоотдаване на най-силното желание, без съобразяване с нищо и никого. 
Всеки има различен вътрешен импулс, но ако е окултен ученик от Новата Школа, той би 
трябвало да има силата да влиза в даден цикъл и да излиза от него на секундата. Това се 
нарича превключване на вниманието, но с напредването на старостта, у обикновения чо-
век тази способност се притъпява и изчезва. Запазването на младостта зависи именно от 
универсализацията на съзнанието, чийто връх е Четвъртата седмица, когато ученикът 
превключва вниманието си на всеки следващ астрологичен час, и даже по-често. 
 Примерът по-долу е частен - за напълно неуправляемите индивидуалисти той  е 
неизпълним, защото те не могат да се подчиняват на никаква програма, даже съставена 
от самите тях. Доколкото най-силният импулс на някого може да съвпадне с изложения по-
долу, следващото разпределение може да се окаже полезно: 
 
 00ч.- Получаване на Ново Слово; 
 05ч.- участие в ООК, МОК, Неделния и Орфически клас - по импулс; посрещане на 
изгрева;  
 07.-08ч.- паневритмия, лични послания и отговори на въпроси чрез единение. 
 08-10ч.- семена, разсадници, базови градини - по вътрешен импулс; 
 10-12ч.- обработка, библиотеки и домове на Новото Слово; 
 12-14ч.- актуални и битови проблеми; 
 14-18ч.- обработка и издаване беседите на Учителя;  
 18-20ч.- студия по изкуствата: 
понеделник - поезия; 
вторник - танци и традиции на народите; 
сряда - литературен клуб "АНРИ-123" и "Прекрасни чудаци" 
четвъртък - драмсъстав, изящни и приложни изкуства; 
петък - хор и оркестър; 
събота - фото, видео, кино-клуб; 
неделя - изяви: рецитали, танци, литературни четения, пиеси, изложби, концерти, филми и 
др. 
 
ІІ СЕДМИЦА - БРАТСТВО ( от Първа четвърт до пълнолуние)  
  
 05ч. - участие в класовете; посрещане на изгрева, паневритмия, вода от извор; 
 08-10ч.- работа в градина; 
 10-12ч. - приемен час на кабинета по божествена, духовна и природна медицина; 
 12-16ч. - посещения на бременни, кърмещи, майки и др., с включване в битовите и 
душевните им проблеми и съставяне и спазване на графиците за дежурствата; 
 16-18ч.- купуване, обмяна, производство, ремонт, поддържане и готовност на обо-
рудването в базите за екскурзии и лагери; 
 18-20ч.- срещи с възрастни и план-графици за участие в проблемите им. 
  
 Желателно е в понеделник да се посещават роднини или сродни души, в други дни - 
хора според астрологическия им тип, в четвъртък и неделя да се ходи на свиждания по 
болници, в събота - сутрин при сираци, вечер - в старчески домове; да не се забравят и за-
творниците. 
 В първия лунен ден се извършва организацията и подготовката на седмицата: ка-
ртотека с координати и планове на братските територии - подарени, дадени за ползване 
и "диви"; картотека на братските домове и обители (начални и новостроящи се); картоте-
ка на бременни, въздържателки и вегетарианки с необявен и неживеещ с тях баща на дете-
то и без роднини в дома им; картотека на кърмещите; картотека на майките от същия 
вид, според възрастта и броя на децата; картотека на болните; картотека на възраст-
ните според възрастта; картотека на домовете за сираци; картотека на затворниците и 
починалите приятели за помени за тях и грижа за децата им; графици за целия месец: а/ 
дежурни до 21г. По усмотрение на материста - за посещения и помощ на бременни; б/ 
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дежурни от 22 до 28 г - за посещения на кърмещи; в/ дежурни от 29 до 35 г.- за посещения на 
майки с деца; г/ дежурни от 36 до 42 г. -  за посещения на болни, немощни и възрастни; д/ 
дежурни от 43 до 49г. - за посещения на юноши и момчета от 15 до 21 г.; индивидуални и 
групови занимания по интереси и материални грижи; е/ дежурни от 50 до 56 г. - за посве-
теност на братя и сестри от 22 до 28 г.; ж/ дежурни от 56 до 62 г. - за посветеност на 
братя и сестри от 29 до 35 г.; з/ дежурни над 63 г. - по проблемите на бита на братя и 
сестри над 36 год. 
  В "братската" неделя се ходи на класическото място на Братството на планина-
та, където се събират най-много хора и се участва в духовната програма и общия живот. 
В обедния Слънчев час след обяд се прави среща с възрастен брат или сестра, а после идва 
време за даренията. Всеки е донесъл плодове, храни и подаръци, и те се събират красиво 
на едно място, а наоколо има верига от братя и сестри, като елипса. Вътре влизат една 
по една бременните, кърмещите, майките с малки деца и после всички отанали, чрез повик-
ване по картотеката на предимствата. След като първата, със своя рицар или "ангел хра-
нител", си вземе и му натовари в раницата всичко, което й хареса, влиза следващата - и 
т.н.. Остатъкът се разпределя поравно, след като са заделени благата за отсъстващите 
и поверени на "рицари", по желание или график. Хората от елипсата са с гръб към центъра 
и пеят песни от Учителя и от други автори - за любовта, даването, природата, май-
чинството, детето и др. Това става във Венериния час. Имаме опит за това в чужбина. 
 В Меркуриевия час се разпределят по хората парите от братската каса, според 
осиянията: 1/5 за Словото, 1/5 за майките, 1/5 за културните дейности, 1/5 за класовете и 
Школата и 1/5 за Взаимо-спомагателната каса. Това става по ред, чрез %-ни суми за всички 
присъстващи, според коефициента на биохигиенност, измерван с джобен компютър за 
ирисова прозрачност и диагностика. В бъдеще, тези %-ни суми трябва да се изчисляват и с 
коефициент за обратна пропорционалност на доходите и притежанията. Желаещите да 
участват в получаването трябва да са представили предварително документи за имот-
ното състояние и за доходите си, според които ще се гарантира най-висок % за най-бедния 
и най-нисък - за най-богатия. За да се прецизира участието, тъй като в часа на разпреде-
лението може да се съберат множество бедни и безработни без никакво отношение съм 
Словото и Делото, може да се въведат знаци или жетони за присъствие в сутрешните 
часове - посрещането на изгрева, участие в паневритмията и участие в братските дейно-
сти. Тези методи не бива да се считат за унизителни или нехристиянски, тъй като се пре-
движда огромен наплив на хора в Братството и ние сме длъжни да дадем модел на човече-
ството за справедливо разпределение на благата. Който не може да се спре на брат, от 
който се възхищава най-много, за да му дава тайно десятъка си от всеки доход (аванс, за-
плата, хонорар, спестяване, наследство, дарение, награда и пр.), би могъл да го пуска в 
братската каса именно при това неделно разпределение, независимо дали желае или не да 
получава този процент.Тези форми обаче са само за експеримент и в бъдеще ще отпаднат 
– в тях има и опасност от възбуждане на негативни мотивации, реакции и последствия..  
 Лунният час в Братската неделя е пак хигиенно-битов, а следобедният Уранов 
час е за оповестяване на програмата за месеца и небиране на домакини за различните дей-
ности, разпределянето на хората по места и домове за участие, графиците за различни-
те инициативи и дежурства. 
ІІІ СЕДМИЦА - СВЕТЪТ (от пълнолуние до последна четвърт) 
 До 10ч. - постоянната програма: класове, изгрев, паневритмия и извор; 
 10-12ч. - братски библиотеки, дискотеки, филмотеки и пр. 
 12-16ч. - светски библиотеки: индивидуални и групови проучвания по интереси; 
  16-18ч. .- книжарници, клутурни центрове и др. – снабдяване с  книги, аудиозаписи, 
филми, репродукции и др. 
  18-22ч.- изложби, музеи, филми, театър, опера, концерт и др., с предпочитание 
към следното разпределение:  
 понеделник - поетичен рецитал; 
 вторник - балет, танци, цирк, спорт и др.; 
 сряда - инструментален концерт; 
 четвъртък - театър; 
 петък - вокален концерт, опера, оперета; 
 събота - освен редовните занимания по астрология и др.окултни науки – видео-
филм, кино. 
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 Оперирането според дните на седмицата е желателно, но не може да бъде нито 
единствено, нито неотменимо. При уникални изяви то отпада, както и не е задължително 
тази посещения да се концентрират само в третата седмица. И, все пак, съобразяването 
с нея и дните й има своя смисъл и въздействие, както и отчитането на аспектите в лун-
ния и слънчевите дни, нумерологичната вибрация и др. 
 
ІV СЕДМИЦА - ШКОЛА 
 Относно Школата тук може да се каже малко, тъй като не касае външните кръ-
гове на оглашените и вярващите, както и първите степени на ученичеството. В Школата 
се призовават само отделни, много напреднали ученици, след като са били наблюдавани ве-
кове и години наред и се е преценило, че отговарят на определени изисквания. Универсали-
зация на съзнанието означава възвръщане към детската чистота и невинност, към гра-
мадната познавателна жажда и способност на детето и най-вече към годността му да 
превлючва вниманието си на много чести интервали. Закоравелият характер, творческа-
та неуправляемост и маниащина, ерудитското самомнение и емоционалната монофикса-
ция правят възрастния човек напълно негоден за космически школи. Освен това, Школата 
изхвърля автоматично претендентите със светски навици и стереотипи, тъй като из-
вършва основните си, най-мощни дейности, от 1 часа през нощта до изгрева, което пред-
полага много ранно лягане и заспиване. Всички занимания в нея изискват оцеляване и дей-
ствие в девствени природни условия, понякога много сурови. Денем в Школата се включват 
свободните от светски задължения млади хора и запазилите младежкия си вид пенсионери. 
За останалите, единственият шанс е, при пълна натовареност през деня, вечер да си лег-
нат веднага след работа. По методите на Учителя за бързо заспиване и наспиване, за за-
нимания в Школата се открива цялото време след 1 часа през нощта до изгрева. Ние поз-
наваме ученици, които денем работят в света по 10-12-14 часа на най-тежки фронтове, 
където са съвършени в своята област - и пак успяват да се излъчат навреме за занимания-
та в невидимия свят от 20 или 22ч., а след полунощ може да се отиде твърде далеч из кос-
моса. За няколко земни часа, за това време в някой свят може да се преживее цял един 
живот и ученикът да се върне сутринта подмладен, с нов опит и след нови подвизи. Спа-
нето след 6 ч. вечерта, особено в Нептунов час, дава още по-големи възможности – попа-
дане в божествения свят. Участието в Школата е под въпрос и поради това, че онзи, 
който още не е развил концентрацията си, изчезва моментално от класа или от дадено 
място в космоса, понеже се връща мигновено при онзи човек или при онова нещо, за което е 
помислил. По тази причина Учителят подчертава извънредната важност на зрелостта на 
ума: ученикът, който се стреми към върховно образование в системата на Бялото 
Братство или Агарта, трябва да влиза във всяка дейност с тотална концентрация, а в 
светските си задължения да бъде съвършен именно с тази цел. Още нещо: изискването 
ученикът на Младежкия (Специалния) клас да не е женен не е достатъчно за Евродоровия 
клас. Наличието на близки или интимни връзки, при които някой се безпокои за тебе, държи 
те отговорен в мисълта си или те души с примката на "доверието" - според неговата 
представа за чест и морал - представлява оная въдица, която ще те върне за част от се-
кундата от всяко поле на Битието, от всяко космично занимание. Присъствието на жи-
вотно вкъщи, дори и най-любимо, върши същата работа. Затова разчистването на карма-
та и личните предпочитания, т.е. постигането на "любовта без обект" е онази най-труд-
на степен, без която свободни действия в света и във вселената през четвъртата седми-
ца от новолунието са невъзможни. Това не изключва илухимна любов, но илухим или херу-
вим, влюбен само в тебе, се отличава по това, че става твой предан спътник и не пречи на 
работата ти, а мощно те подкрепя във всичко. Има и такива необикновени души в Орфи-
ческия (Евродоровия, Адевлитовия) клас. Те не са способни на отрицателна мисъл или от-
рицателен поглед, дори и когато видимо грешим. 
 Оповестяването на програма за тази Школа се счита за предателство и се на-
казва най-строго. Поканените в някои дейности и упражнения през Четвъртата седмица 
трябва сами да открият структурата на програмата, с течение на годините. Както всич-
ко тогава и всичко в неосквернените светове,  вещи и външни пособия в този клас няма. 
Какво ще стане с ученика, ако си загуби тефтера с координатите и програмата? Такова 
нещо е недопустимо. Всичко трябва да е в мозъка на новите Орфеи, Евридики и Родопи, 
включително и измерването на времето. Има прости вътрешни и външни методи, по кои-
то може да се следят времето и аспектите без всякакви часовници и таблици. Ясновиде-
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цът вижда хороскопа на човека в аурата му; холизаторът може да знае във всеки момент 
колко е часът, а мъдрецът може само по сянката си, по вибрацията на въздуха или по 
контура на облака да разбере какъв астрологически час тече в момента. Ако новото чо-
вечество се нуждаеше от раници, спални чували, вилици и лъжици или от часовници, това 
би трябвало да значи, че на новите планети би трябвало пак да има производители. Няма 
нищо по-хубаво от преспиването в сено през януари! При това, сеното на новите планети 
не е косено - ученикът има право да събира само пожълтяла трева, и то толкова, колкото 
му е нужна за гнездо или убежище. При това, може и без външни екстри – ученикът има кли-
матично тяло. Изкъпването в един термален вир е не само удоволствие, но и метод за 
излъчване на духа в горните светове. Но и живот в ледена вода и даже под водата или в 
космоса не е проблем за Новото Човечество.  
 Тук е разрешено да се оповести, за пръв път в историята на земното човечество, 
само общата насоченост на заниманията в Школата през дните на четвъртата седмица. 
Те се подчиняват на астрологическите часове и са съобразени с актуалните движения и 
аспекти на светилата и планетите. 
 Понеделник - ЯСНОВСЕЛЕНА. Влизане в нея през извори, реки и водоеми. Поклоне-
ния на Майки. Диви дарения; Вторник - ТОТВСЕЛЕНА. Възлизане по реки до места за 
слънчеви изгреви. Диви лагери, пещери и слизане. Агарта; Сряда - ВСЕЛЕНА. Див Общ 
Окултен Клас. Устройване на диви Изгреви. Събиране на диви блага. Диви обмени; 
Четвъртък - СУПЕРВСЕЛЕНА. Далечни мисии; диви полети и преноси по Земята и в 
Космоса. Снабдяване със семена и ценности отдалече. Излъчвания. Диви лечения; Петък -  
ЯНТРОВСЕЛЕНА. Земни райове и градини. Сърдечни спектри. Диви изкуства. Див Младежки 
Окултен Клас; Събота - ХИПЕРВСЕЛЕНА. 12-те концентрации. Божествени науки и 
техники; Неделя - ХОЛИВСЕЛЕНА. Седемте евритмии. Див Орфически клас. Диви изяви. 

Разбира сe, това е само един ракурс на вселените и дейностите - има най-раз-
лични варианти. Има още вселени, има и още учебни дейности. Предметите са 144. В окул-
тната литература на тази тема са говорили Сент Ив Д'Алвейдър, В.И.Крыжановская, Хер-
ман Хесе, Рьорихови и др. В практиката и беседите на Учителя, за контакт с Рилската 
Агарта и работа в Школата - денем и по време на сън - се говори открито и това се пот-
върждава и до днес от гости на Изгрева и Рила и на много други места. 

Все пак, дотук не става дума само за теория и умствени постановки, но и за жива 
практика. Не един и двама души от приятелите и някои чужденци описват влизанията си в 
Рилските Тайни Обители по удивително красив и подобен начин. Един от тях, например, 
през август 1989г., съвършено ясно е видял при изгрев слънце вратата на Агарта над 
Четвъртото Езеро Ио-Колнар и съществата, които влизат през нея в началото на Събор-
ния празник. Други описват подробно какво виждат и преживяват в свещените недра на Ри-
ла, особено по време на Съборните дни. 
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