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22.Х.131(1995)
Бургас - Изгрев

МЪЛЧАНИЯ, ИСКРИ И РОСИНКИ
ЖЛО / В.Г. - Анзриел

6,25ч.
- Може ли да се даде Живоструйно Лично Осияние за Вeльо
Горанов? От много години той разпръсква необикновена светлина
на сцената и в живота - и зрящите виждат как след негов спектакъл или след среща с него не една и две души си отиват вкъщи
възродени, спасени.
Тук може да се потвърди, че става дума за самия Вельо Горанов – най-големия български мим. Господ Елма и друг път е давал
лични послания до наши и чужди артисти, който са Божù хора. Тези
послания от Бога им бяха предадени в ръкопис, но те не реагираха.
Рядко някоя душа, даже и на такова ниво, може да разпознае Словото и да му повярва. По същия начин не отреагираха и Нона Йотова,
и няколко наши и чужди поети и писатели с искра Божия, и ангели на
земята от Класик ФМ, Евгени Босяцки, и други. Това обаче не пречи
животът на такава Същества, осветен от Живоструйно Лично
Осияние или споменаване от самия Христос, да тръгне по съвсем
други орбити и закони и те да се озоват един ден в Новата Вселена
без никакви проблеми "само" по тази причина. Но има и българи, които реагираха с приятелство или поне симпатия към хора, близки до
Словото: Антон Дончев, Радой Ралин, Павел Вежинов, Божидар Божилов, Йордан Милев, Вътьо Раковски, Павел Матев, Станка Пенчева, Любен Дилов старши, Пламен Цонев, Свобода Бъчварова, Николай Христозов, Боян Папазов, Невена Коканова, Стоянка Мутафова, Павел Дубаров, Николай Пашов, Юри Яковлев, Юри Ангелов, Николай Бинев, Рашко Младенов, Жени Баракова, Жени Божилова, Пепа Николова, Домна Ганева, Маестро Бхагаван, КоцетоКалки, Кеазим Исинов и др. С други се направи и външен, и вътрешен
контакт, който те не осъзнаха - реагираха със спонтанно Разпознаване, ала свръхъзнателно и само за миг: Емилиян Станев, Виолета Гиндева, Аня Пенчева, Гинка Станчева, Мая Драгоманска; и
една уникална и удивителна Даниела от Армейския театър, която
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има чакра за разпознаване на Божественото на земята и затова
една вечер отправи от сцената с потресаващо изпълнение, на
коленe, една молитва към Бога, гледайки в очите един човек от публиката. Салонът бе потресен.

6,29 ч.

- Любовта има безброй форми, но между тях ясно
се различават молитвените. Не схващайте това понятие в обикновен, религиозен смисъл. Над религията е самата Любов, а молитвата на Любовта ходи
в дрипи, не в показни одежди. Показен можеш да бъдеш и пред Бога, когато се молиш само на думи. Въпреки че и Учителите ползват думите, те вършат
това от немай-къде - за да стигне нещо да съзнанието ви. Словото е от Бога, но думите са превозни
средства, в които се возят какви ли не отрепки, какви ли не пройдохи от физическия и духовния свят...
Небето вижда как хиляди светии, адепти, папи, патриарси и други боклуци на небитието влизат в някоя
раздрънкана таратайка на думата "Бог", закопават в
бездънни тайници Словото и плъпват по земята и по
небето на вонящи роища. Вонята си те наричат "богослужение", а таратайката си правят на идол, комуто се кланят "малките вонú" - пълчищата нещастни
вярващи. Нищожните им сърца не разбират, че негодниците постоянно обличат понятието за Бога в
думи, набучват го като плашило или манекен по стъгдите на съвестта - и с цената на необозрими гробища се мъчат да внушат на жертвите си, че Бог
значи "облечен", т.е. поруган. Обезчестяването, изнасилването на понятието за Бога и до днес се извършва на публични места - и зрителите на това
гнусно зрелище остават с убеждението, че "Бог" значи съвест, облечена в религиозен морал, т.е. морал
на изнасилвачи. Не потръпвайте, но знайте, че и тези думи са слаби за обрисуване вината на отец Зосúма, който все пак съзря, че тъкмо неговото племе е
виновно за пъкъла на вселената и че истинският
"Смешен човек" не е презреният шут, а всеки отделен престъпник, проповядващ, че Бог не е гол. (В

случая Елма цитира персонаж на Достоевски от "Братя Карамазови" и заглавието на негов разказ – б.п.)

Голотата и мълчанието - ето същината на Аб-

6906
Необятното говори – книга 24

солютния Дух, с която се борят свещениците на ада
от памти века! И от нивото на амвона, олтара, трибуната и сцената призовават търговците да произвеждат вещи, а словоблудците - думи, с които тълпите-потребители да обличат ума и сърцето си и да
текат на пълноводни реки към пастта на ада!
Бог - Самият Светая Светих - от най-съкровените глъбини на Абсолютния Си Дух и недрата на
úмума обаче, на рúйове извира, в противовес, гейзери
от молитвени монади: не същества, а Същности
от лоното на самия татван, които имат нещо повече от искра Божия! Това е незапалена искра - свещен,
неоскърбен и неоскърбим потенциал, които не изпитва потребност да се изявява и да се облича.
Такива молитвени монади са извирали през всички векове и в България. Сега не искам да ги изброявам, защото да ги разкриеш - значи да ги облечеш. И
Бог облича монади в безчет прелестни тела и аури,
но Неговият Антипод се стреми да ги съблича и да
им навлича понятие за грях, ако не искат да почнат
да се обличат в продуктите на неговата синтетика: учéния и вещи, притежания, лишени от полето
на татвáн (татван – вселената на Абсолютният Дух, наречена от Елма още "úмум" - б.п.). Това е полето на целомъдрието, в което не искаш да говориш, да притежаваш и да се изявяваш.
Сега ще попитате: нима сам Бог не се изявява,
когато татван се самоограничи и изявú като Тот?
Нали знаем, че Абсолютният се превръща в "Отец"
под напора на Абсурда и Жаждата за Създателство?
Нима сам Той не се превръща и в Син, когато Изявата поиска да се транспонира в Проява? Що е и Елма Христос, Господарят на Проявеното Битие или хипервселената, - ако жаждата за съвършено въплъщение и проява се диктува от Антипода на татван?...
Това е най-великият въпрос на Небитието и Битието, над който се блъскат и до ден днешен божества, ангели и титани. Те се чудят на Иисуса как
още има търпение да стои с единия крак в ада, а с
другия - в Гетсиманската градина. Един Човек, Който
може да си дигне шапката когато поиска и да раз-
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треска кръста Си на милиарди трески в Небитието,
за да се превърнат и те в милиарди "мълчания Божии"! Няма още дума за "същностите", които не са
станали същества и се таят в свещено и тръпно
мълчание в Царството на татвана, на дъното на
Мировия Океан, където цари пълен мрак, тишина и
безмълвие.
Аз ще разкрия откъде идва и духът на Анзриéл,
заради когото идва сега това осияние. Аз го
познавам и той Ме познава като Светлина в
светлината, Глъбина в глъбината и Мълчание в
мълчанието. Той знае що е Бог като Шут, като Мим,
самоизлъчил се от Себе Си, за да разсъждава и мисли
върху Драмата на Световете. Да разплаква душите
с искра Божия - и да ги кара да се смеят над разхождението [разминаването] на Истина с неистина. Само
че от всички скоморóхи на Бога, въплъщението на
татван като Мим е най-съкровеното! И пантомимата е най-универсалният разрез на Битието и Небитието, от който лъха постоянно на вечност; и на
най-тънката скръб на "Мълчанията Божии" - скръбта
на Иисуса, че Му се налага да се облече като Актьор,
като най-предания Син на Бога, приел да играе
ролята на Добрия Герой, в партньорство с друг Найпредан Син, приел още по-голяма жертва - ролята на
Лошия Герой (Да се представят на В. Г. всички осияния и
фрагменти за Великото Космично Актьорство, вкл. едно от
"Новогодишни картички" - №69 – б.п.). Даже на елохими не

се дава да чуят как зад сцената тези двама найлюбими Синове на Бога разговарят кротко по професионални въпроси и обсъждат в детайли следващата сцена, в която ще включат Себе Си и съществата за шлифоване на монадата Божия, за да се
превърне в брилянтна полиада.
И така, същностите с Мълчание от имума и съществата с монада - искра от Бога-Отца - вървят
по линия на Христа и са с единия крак в рая, а с другия - в пъкъла. Също като Иисуса, те са колкото малки, толкова и големи пред очите на Бога, тоест - и
божества, и ангели, и човеци пред Бога.
Сега вие представяте ли си? По единия крак на
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Иисуса се изкачват Мълчания от úмума, за да постигнат Отца като изява; и слизат монади от тотвселената, за да постигнат татван като безмълвие.
Другият крак, вече до бедрото Му, е потънал в клоаката на ада - и тя постоянно се пълни с образи на
супермени, вампири и манекени! Отгоре, като Ниагара, с грохот падат милиони човешки души, натежали
от слушателство, зрителство и потребителство.
Жалки подобия на талантливи творци и в Свещена
България почнаха да обслужват етиката и естетиката на пъкъла, а други негови служители развоняват всемирното блато с поучителни мелодрами от
черното евангелие, учещо сърцата да се хвърлят в
ада по двама.
Може да ви се вижда грозна тази панорама, но
тя е точно такава пред очите на Вселената; и мириадите свободни зрители чакат с трепет кога на сцената ще се появите вие - Актьорите, назначени от
Съвестта. Зрителите не могат да направят нищо,
освен да очакват: за да се превърне един зрител в божествен Актьор на земята, трябва да чака с милиони години за въплъщение и - освен това - да премине
през стотици приемни изпити! Да си престъпник на
земята или жалка отрепка - наркоман, дори бизнесмен или морализатор - това е копнежът на ангели и
божества на Небето и паднали души в ада! Защото в
Небето и в ада ти не можеш да промениш репликата
- по никакъв начин, - инак ще те заличат като същество или същност от лицето на Вселената. Но при
въплъщение на планети като Земята, дори и найпадналото същество - търговецът; и найпрокълнатата същност - морализаторът - имат
поне някакъв нищожен шанс да променят репликата.
Да престанат да пълнят океана-клоака на
Вселената с производството на смърт - с нагоните
за първенствó и печалба и с презумпцията за вина.
Потребителите на адски стоки са на трето
място: те имат много по-голяма надежда да скъсат
сценария, защото същество с искра Божия, рано или
късно, усеща разваления вкус на адската реплика или
адската реклама в живота. Много по-трудно е с
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производителите, понеже половината от тях са
без монада или "мълчание Божие" - "андроиди", по вашему, - и тяхната жажда да продават и да променят
другите, а не себе си, е занитена в програмата им
със заварка: ако се опиташ да влезеш в нея, ще ги
"изтриеш" самите тях. Те са, които създават културата и цивилизацията на черната ложа по вселените, която се отличава с производство на шум
(Под "шум" Елма разбира не само технотронния шум в натуралния и широкия смисъл - прах, газове, лъчения и пр., - но и
психическия, социалния, културния, идейния, религиозния –
б.п.). Щом зашумят и в подсъзнанието ви и вие почу-

вствате вина пред отрепки, чувство за "дълг" пред
сценаристи от черната гилдия, вие потичате по течението заедно с останалите им жертви и се превръщате в купувачи, роби, крепостни граждани, пред
които бучат водите на Ниагара.
Един безмълвен актьор - съработник на Иисуса;
едúн скоморох Памфалон или графúк от Сириус,
рисуващ серафими; един гайдар или органист, несвирещи за пари - те са в състояние да намалят дебита на потребителството колкото сто хиляди ултрóна тишина в секунда! (Копие от това осияние да се

даде на Евгений Босяцки, Антон Петков, Мира Йовчева,
Кеазим Исинов, Сюлейман Саферов и др. художници с монада
от Сириус – б.п)

Ултронът е единица мярка за Абсолютна Тишина, която извира от úмума и прави съществата прекрасни, а същностите - щастливи. "Съществата" на
татвáн се наричат "същности" и са напълно щастливи само тогава, когато не ги карат да се проявяват и потребяват. Съществата обаче извират от
Тот, отличават се с монада (искра Божия) и се разпознават по това, че имат постоянна жажда да се
проявяват свободно. Тяхната същност е абсурдът, а
основната им потребност е раздаването на обич, неограничената обмяна на любов. Същината им се проявява най-силно чрез творчество. "Росúте" (или "росинките") Божии са проекции на Мировата Душа –
прелестни същества от женска полярност, облечени
в херувимни и серафимни тела, чийто живот се състои в Разпознаване, Влюбване и Сливане. Основната
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им наслада е грижата за онзи, който има нужда от
любов и красота. Отличават се от манекените по
това, че не търсят своето право. В този смисъл не
само "мукавúте", но и авторите, които търсят своето право, са най-често манекени - клонирани копия
на истински творци. Те произвеждат конфекция. Творецът с монада е извор, плодородна гора от живи,
плододайни двойници на "Дървото на Живота" - и
раждат тъй изобилно, че крадците не могат да насмогнат с малките си кошове...
Приложено е копие-изрезка от вестник "24 часа" от 28.Х.1995г.
за Вельо Горанов - с четири снимки от сцената и живота му.
Съдържанието му е:

МИМ №1
ОТВАРЯ ЦЕХ ЗА ВИДЕОКАСЕТИ
Вельо Горанов печели от магнитни ленти,
спестява за пантомима.
Най-изразителният наш мим Вельо Горанов временно заряза
сцената, за да се отдаде на магнитната лента.
Той завъртя бизнес с видеокасети. Има си цех, в който ги
сглобява. Хвали се, че владее 90 на сто от пазара в страната. Найголемите разпространителски къщи купували от него касетите,
на които записват филми. Наел е сграда под наем за 10 г. в
центъра на столицата. След време там ще има монтажни студия и
зали за дублиране.
Засега малък екип обслужва 3 машини, които почистват
видеолентата, доставяна от Корея, и я вкарват в касетата.
Дневно от "златната кокошчица", както Вельо нарича гальовно
апаратурата, излизат стотици касети. "Веднага познавам качеството на продукта: ако лентата мирише силно, значи не е
добра" - признава една от тайните на новия си занаят актьорът.
"Омръзна ми да вися пред кабинети на бизнесмени и да прося
пари за театъра. Захванах се с бизнес, за да натрупам някой и друг
лев за нова пантомимна трупа", обяснява майсторът на мимиката
и жеста.
"Крал Лир" бе последната постановка на оглавявания от Вельо
Горанов театър "Движение". Премиерата беше преди 3 г. "Разбрах,
че приключвам етап от кариерата си. Вече не можех да осигурявам
средства за поддържането на трупа и на целия театър-шапито.
След всеки сезон трябваше отново да почвам от нулата. Уверих се,
че движението в кръг не е движение", споделя опита си мим №1.
За да подпомогне бюджета на състава, преди години купува 7
ТИР-а. Конкуренцията в транспорта обаче го смазва. Над главата
му надвисват неизплатени кредити. Продава камионите и с
последните мохикани от театъра регистрират ООД. В предмета
на дейност е вписано създаването, разпространението и
тиражирането на видео-продукти.
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"Първо започнах с производството на кутии за касети.
Купихме дори минипечатница. Вече съм издал един речник и дори
пиесите на Шекспир", хвали се новоизпеченият бизнесмен.
Пионерът на безмълвното изкуство у нас е свикнал да се
проваля и отново да се изправя на крака. Прави първи стъпки на
сцената, когато у нас "пантомимата" се смята за мръсна дума. В
началото на 70-те години се пръква идеята, Театър 199, а по-късно
и "София" да станат пантомимни трупи. Черна котка минава път
на добрите намерения.
Вельо не се отчайва и формира студио "Пантомима" към
"Сълза и смях". "Това бяха златни години, докато директор беше
Стойчо Мазгалов. Той стоеше зад нас и подкрепяше и най-щурите
ни идеи". Скоро обаче се назначават нови началници, които
започват да свалят постановките на студиото от афиша.
След всички перипетии се ражда театър "Движение". Горанов
прави чертежи на конструкцията на шапитото, което се изпълнява
в странство. По-късно проектът му е признат за негова интелектуална собственост. Съставът обаче се разцепва, а над мимовете
надвисват финансови беди.
Днес никой не знае чия собственост е шапитото. От една
страна, театърът е общински. От друга, той вижда бял свят след
министерско разпореждане, което пък го прави държавен. "Не съм
позволил един пирон до се открадне от него. Когато след време
някой реши да го купи, ще му представим качествена стока",
твърди Горанов.
Най-прочутите мимове от цял свят са сваляли шапка пред
Горанов. Навремето Марсел Марсо се опитва да го убеди, че е
абсурд да разиграва пантомимно на сцената класически
произведения на Сервантес и Хашек. "Не можеше да ме разбере,
защото Марсо е цар на соловата техника. Аз обаче не се отказах и
му пратих видеокасети, на които бяха записани моите постановки
на "Швейк" и "Дон Жуан".
Легендарният Марсо ахва от спектаклите на Вельо и преди
4г. кани българина да преподава мимодрама в неговата школа в
Париж. Горанов, който твърди, че е самоук в занаята, отказва да
предава майсторлъка си. Много от колегите му тогава го обявяват
за луд. Славата му на майстор на сюжетната пантомима обаче
расте.
На фестивал в Чехия, театър "Движение" показва спектакъла
си по "Дон Жуан". Знаменитият Фиалка дотолкова се шашка от
постановката, че забранява на своите актьори да я гледат. Явно
легендарният мим е бил бая уплашен от Вельовите постижения и
истински се страхувал да не пострада собственият му имидж.
Освен като перфектен мим и енергичен бизнесмен в гилдията,
Горанов е известен като надарен изобретател.
Навремето той измисля как на сцената да се върти огромна
9-метрова мелница, която виси във въздуха. Тайната е в
елементарна гайка, която Вельо сам монтира и маха. Разкрива
хватката единствено на една мексиканска стенографка. "Жената
беше на около 60 години. Дойде при мен зад кулисите по време на
наше турне в Мексико. Направо се разплака и ми каза: "С отворени
очи ще си умра, ако не ми разкриеш мистерията", впуска се в
спомени нашият майстор. Вельо твърди, че днес понякога работи

6912
Необятното говори – книга 24

по 20 ч. на ден. Не крие, че печели добре от производството на
касети.
Не престава обаче да мечтае за сцената.
От години умува над десетки идеи. И досега не се е отказал да
направи пантомимен спектакъл по "Бай Ганьо". Навремето
идеологически цензори се стряскат от намерението му да
изтипоса Алековия герой като държавник с глава на хидра. Подобна
волност не се харесала и в наши дни, установява мимът.
Сред любимите му персонажи е и "Идиотът" на Достоевски.
Дори говорещи актьори трудно успяват да предадат философията
на гениалния писател, та какво остава за безмълвен изпълнител,
подшушват зложелатели. "Недоверието към проектите ми не е от
вчера. Скетицизмът към възможностите на пантомимата винаги
ме е амбицирал още повече", не остава длъжен на завистниците
Вельо.
С парите, които, дай Боже, натрупа като бизнесмен, мимът
смята да поддържа постоянна трупа. "И тогава ще осъществя
мечтата си да поставя Дантевия "Ад" и "Малкият принц".
Пантомимният вариант на творбата на Екзюпери отдавна се
върти в главата на Горанов. Според идеята му, в представлението
ще се разказва за едно семейство след 7-годишен брак. "Всички се
раждаме като малки принцове. Жалко е, че животът след това ни
променя. Аз продължавам да вярвам, че боата наистина е глътнала
слон. Моля се единствено да не дойде денят, когато ще се усъмня в
тази най-прекрасна история на света". (Кристина Патрашкова)
Вельо Горанов е български актьор, един от най-известните
мимове в България. Роден е на 22 януари 1946 г. в Стара Загора. Учи
актьорско майсторство в класа на Боян Дановски във ВИТИЗ
„Кръстьо Сарафов“, завършва през 1971.
Участва в известни български игрални филми като „И дойде
денят“ (1973), „Авантаж“ (1977), „Всеки ден, всяка нощ“ (1978),
„Колкото синапено зърно“ (1980), „24 часа дъжд“ (1982), както и в
серийния филм „Фильо и Макензен“ (1979).
Един от създателите на студио „Пантомима“ през 1976, заедно с Пейо Пантелеев и Милчо Милчев. В края на 80-те години
основава театър „Движение“, на който става и ръководител.
Театърът е закрит през 1994. Изнася свои спектакли, сред които
„Един мим разказва“, „Швейк“ и „Дон Жуан“.

Вельо Горанов:
Телепатията е най-добрата пантомима
Прочутият мим-актьор свалил 12 кг,
за да се върне отново на сцената.
Интервю на Галина РУЛЕВА
Вельо Горанов е най-известният български мим-актьор. Роден
е на 22 януари 1946 г. Завършва ВИТИЗ в класа на проф. Боян
Дановски. С постановките си "Един мим разказва", "Дон Жуан" и
"Швейк" печели най-престижните международни награди. Горанов е
създател на студио "Пантомима" и театър "Движение". Неотдавна,
след десетгодишна пауза, той излезе на сцената на театър "Сълза
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и смях" със спектакъла "Един мим разказва", създаден преди 30
години. Сега работи върху "Реквием за Великия инквизитор" по
Достоевски.
- Вельо, за теб май няма време, няма възраст...
- Това едва ли респектира или учудва някого. Мнозина сигурно
се питат: тоя пък сега какво иска? В момента хората са толкова
уморени да съществуват, че не могат да се впечатляват.
- Как реши де се върнеш на сцената?
- Физически не бях във форма, но никога не съм се отказвал.
Ако Господ ми е дал талант и съм силен в нещо, то е мимодрамата. Не е хубаво аз да го казвам, но навремето се оказа, че съм
по-добрият в тази област и от Фиалка, и от Томашевски. На един
фестивал в Чехия Фиалка дори си прибра актьорите, за да не
гледат моя спектакъл. Преди това му бях казвал, че съм направил
"Швейк", а той твърдеше, че не може да бъде, защото побезсюжетен роман нямало. Беше категоричен, че ако "Швейк" става
за пантомима, той е щял да го направи.
- После гледа ли го?
- Да - на "Аполония". И не можа да повярва. Цяла нощ разпитва
кое как съм направил. Мисля, че успях да открия ключа към този род
спектакли.
- Доста усилия обаче ти струваше създаването на театър
"Движение"...
- Бога ми, такава воля и такъв инат имам, че исках да направя
театър-шапито, а не стационарен театър. Едно ниво по-високо от
комедия дел'арте. Но във време на промени театърът не беше
необходим в тази държава. Ревах, когато получих писмото на
Софиянски да местя шапитото, защото ще започва строежът на
"Хилтън". Накрая всичко се бастиса и разграби... Питаш ме обаче за
връщането на сцената - реших го навръх рождения си ден, 22
януари, а на другия вече бях в залата за репетиции. Цялата
подготовка и влизане във форма ми струваха шест месеца.
Набързо свалих 12 килограма. Вярно, че докторът, който лекува
всевъзможните ми пневмонии и болежки, иска да спра цигарите и
пиенето, но няма как да стане. Азиатците казват, че всяко нещо
трябва да се прави с мярка. Вредно е да тренираш прекалено; дори
да се любиш прекалено - също е вредно.
- Гониш шейсетака, трябва да се пазиш.
- Стига бе, ти се майтапиш... Господ ще каже какво да правя!
Човек остарява, когато остарее духът му. И умира, когато
мечтите му, вместо да летят, започнат да пълзят. Защо да не си
мечтая, че съм на 30 години?...
- Чувстваш ли се възроден след този триумфален спектакъл?
- Доста хора ме питат за това. Трудно мога да го мотивирам
- абе, гот ми е. Нямам думи. Казват ми, че никой няма да гледа
"Един мим разказва". По света вече не играят класика, последният е
Марсел Марсо. Но аз хвърлям ръкавицата. Нищо не съм променил.
Има антракт, в който оставам на сцената. Това е импровизация,
казвам: "Хайде, отивайте да пушите, че аз ще се гримирам."
- Знаеш ли, че публиката първо онемя, а после се разрева?
- Преди години на една дискусия в чужбина се водеше спор кой е
най-добрият мим в света. Опонентът ми изчезна, а един режисьор
се включи в ролята на "защитник на дявола", за да продължим спора.
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Според мен най-добрият мим в света е онзи, който в продължение
на два часа седи на стол, не помръдва нито един мускул и казва
всичко. "Но това е внушение, вид телепатия!" - контрира ме
режисьорът. Да! Според мен, телепатията е най-добрата
пантомима. И аз точно това умея да правя. Няма сюжет, а се вижда
как расте напрежението в залата.
- Сцената ли е твоят живот?
- Точно затова се връщам. Ако не продължа да играя, все едно
не съм живял. След моето отдръпване, пантомимата се срина.
Трябва да докажа, че има такова изкуство в България. Да докажа на
самия себе си, че мога още. Познавам перфектно тялото си и
неговите възможности. Не скачам срещу природата и годините,
правя го заради моята хармония - не излизам на сцената заради
насъщния. А щом го правя за хармония, публиката ще го усети и ще
дойде.
- Като религия ли е?
- Познавам религиите, мога да претендирам, че съм религиозен, източноправославен. Но познавам и философията на Корана
и на дзен будизма. Приципите на владеене на тялото могат да се
черпят единствено от Индия и будизма. От 12-годишен се
занимавам с йога. Ако сутрин не направя необходимия брой
упражнения, денят ми не може да започне.
- Стигаш ли до крайност с отказване от месо и дълги часове
медитация?
- Не.
- Имаш ли обяснение как религиите влияят на поведението на
общностите?
- Една религия влияе на мозъка, друга - на сърцето, трета - на
стомаха. Защо се учудваме на агресията - тя идва от глада. Това е
"омъдряване" на самата религия. Не може да произвеждаш не знам
си колко процента от световния нефт, а хората ти да мрат от
глад. Едните нямат какво да ядат, а другите си хвърлят хлебчето
от "Макдоналдс", защото не било достатъчно топло.
- Какви са хората, с които избираш да вървиш по твоя път?
- В началото бяха хора фанатици със страст към
пантомимата. Те се превръщат в таран. Когато се обедини
енергията, залата се превзема. След това в театър "Движение"
избирах можещите. Дядо Станиславски е казал: "Една трупа, която
има творчески живот седем години, трябва да бъде бастисана и да
започне наново." И студио "Пантомима", и театър "Движение"
живяха по седем години.
- Какъв ще е следващият ти спектакъл?
- Готвя "Реквием за Великия инквизитор" по "Братя Карамазови" на Достоевски. Освен пантомима, ще има и текст. Темата
за свободата и какво да правим с нея е много актуална. Малко хора
си спомнят, че съм бил и говорещ актьор. Сега ще го припомня.
Тайна е как се прави пантомимният диалог, а аз не мога да я занеса
в гроба, трябва да я кажа на някого.
- Ами като свършат парите?
- Убеден съм, че Господ няма да ме остави.
- Защо не опита в чужбина?
- Скоро пак ме каниха във Франция... Никога не съм имал
проблем да остана навън. Но нещо ми казваше, че трябва да бъда
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тук. Не знам какво е то, но се старая да слушам вътрешния си глас,
не другите. Когато се погледна в огледалото, искам да видя себе
си. Оставям водата да тече. Всеки миг трябва да се изживее
изцяло и докрай. Това прави броеницата на живота.

23.Х.131(1995) / 27.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

МЪРТВИ, ПОЛУЖИВИ И ЖИВИ
23.Х.131(1995)г. 8,20ч..
- Намирам се в голямо противоречие във връзка с тази
"изложба" и това Международно движение "Асуúн". Не исках всичко
това да се прави по време на VІІ вибрация. От една страна - пак
вулкан от идеи и структури за културсоциологията на Новото
Човечество; от друга - грамадна вътрешна съпротива поради периферността на тази задача и липсата на цяло… министерство на
културата, с неговия щат и авоари, за да се реализират такива
грандиозни планове. Нали Върховнит Йерофант на теософите в
България ми предложи Министерството на културата, ако вземат
властта?... Нали и работих там при Людмила?... Къде е границата
между необузданите фантазми и реалното, поетапно напредване в
дадена област, съобразено с конкретните условия? Да се
занимавам ли въобще с това без капитал, офис, техника и
сътрудници? Защото ни е дошло до гуша от пуберитетни,
любителски фойерверки, когато хората на тази възраст вече
отдавна имат солиден стаж зад гърба си и реални постижения?
Защо трябваше да ме връщаш в Б.? - Не че това е недоволство (защото помощта от близки души е неоценима), а понеже
се намирам в голяма безпътица (хронично "заболяване"…) и пълна
апатия. Защо в Рига 100 пъти по-обемни инициативи, и то със
стотици хора, се реализираха за три денонощия?
Да обявя ли, че дейността на "Асуин" ще се развива вечер
от 5 до 8 в кабинета на П., след като в Латвия и Русия чакат
хиляди хора със стотици площи и възможности? Кое е по-важно:
Словото в Русия - или стоене тук? Салончето на "братството" в
София е в мизерен трафопост, а в Бургас събира 20 души. В Рига салони за по 1000 души; и всички слушат и записват - ни следа от
злоба и прекъсване на говорещия (действащия). Тука вечер всичко се
изпокрива по дупките - няма такова нещо "жажда за пóлети"...

27.ХІ.131(1995)г. 0,16ч.

- На космически вулкан от адепти и гении никой
народ, никое човечество досега не са насмогвали! На
Учителите - още по-малко, а на Учителят и досега
не са отпечатани беседите… Не само предишните,
но и онези отпреди 2000 години. Това не тревожи Не-
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бето - трябва да тревожи вас.

Божественото се измерва с живомигове, а човешкото - с мъртвомесеци, мъртвогодини. При наличието на гении, светии, Ученици и Учители, да не ходиш по стъпките им денонощно - това е печално. Не
че няма нещо ценно в мъртвоживóта - но дори и писател да си, когато не си правиш труда да изчетеш
Словото от кора да кора, ти си жив-умрял - така те
виждат от Космоса.
Ако си деец, дори и с най-прогресивни собствени идеи, но не прилагаш Словото на дело, ти правиш
пародии на Божественото Учение, пародии на Живо-
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та.
Ние разбираме стремежа на някои да създават
общества, движения, братства и духовни общности;
но без сверяване на часовника постоянно, няма напредък. Програмата на един гений, светия или окултен ученик от праведнишко, апостолско котило може да е смайваща, но обикновено не е за съвременниците им. Не че не трябва да правите програми, да се
борите и да бъдете пионери, но това е за обикновените хора от света, за първоначалното училище.
Щом като пишете като подпалени, а не учите, не
прилагате моментално наученото, вие сте - наймногото - гении, светии, пророци, апостоли. Пúшете
и проповядвате - това знаете… Но даже и преписването на Словото по всички правила на краснописа и
словометрията става на тайфун, ако се прави повече от два часа дневно! Писателите вдигат тайфуни
– това е факт. Проповедниците пък правят земетресения, наводнения - дори и да благовестват Словото. Даже и 5 минути повече от час - и престъплението на дрънкащия е готово.
Ако пък правиш приют за нещастни, ще ти искат устав. Светът няма да позволи дейност без пари и контрол - не си правете пак илюзии. Има и творци на публични форми, но те рядко са ученици от Горните Класове, рядко са Учители. Ще ги познаете по
това, че пишат и говорят съвсем малко. Но ако не си
минал първите стъпки, не се мъчú да не пишеш, да не
говориш, да не изобразяваш. В никакъв случай! Щом
това ти дава живот и с него помагаш на другите стой си на мястото. По-добре е полужив, отколкото
мъртъв.
Повечето хора сега са полуживи - пеят за Любовта, проповядват Любовта, описват Любовта, четат за Любовта... Като престанат да правят и това, те стават полумъртви. Почнат ли да се отказват от Любовта - умират.
Пúшете ли, четете ли, говорите ли през цялото време, вие още не сте нормални и живи. Нормалният се движи по планините, а живият - в Любовта.
Питаш - отговарям...
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24.Х.131(1995)
Бургас - ДНА

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА"АСУИН" СВЕТЛОПИС И СВЕТЛОПИСНИ КОПИЯ
Словото бе прочетено от артистката Галина Винчева от
Драматичен Театър "Адриана Будевска" в Бургас.

19ч.
Драги приятели, уважаеми дами и господа,
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Тази вечер имам приятната задача да ви представя с няколко думи една многостранна и … много странна за нашите условия и на този етап инициатива.
Картините, които виждате по стените, не са обикновена
светлописна, т.е. фотографска изложба, което си личи. Повечето
са на цветен копир, само 5-6 работи са на оригинална фотохартия.
Тук те са закачени отдавна и мнозина с право задават въпроси:
какво е това, кой е "авторът", какво цели, ще се продават ли… - и
т.н.
Първо, това наистина не е амбициозна авторска експозиция
в общоприетия смисъл. Тук са изложени работи на повече автори от София, Бургас, Велико Търново и други градове, а също и от
чужбина. Възрастовият диапазон и цензът на творците варират в
много големи граници, а в следващите изяви работите на децата и
любителите ще преобладават. Нещо повече - в колажите тук има
смесени детайли от различни светлописци и различни места и
страни. Доколкото това е допустимо етически и естетически
(трябва да става със съгласието на авторите), подобни комбинации имат и друго предназначение, което може да се изясни само
чрез една теория, родена в България и основана на така наречения
"Резонансно-изоморфен" ("Резомално-изоформен") принцип. Организаторите твърдят, че такива колажи представлявали нещо като
"асуúнни мостове" за прехвърляне на особена информация и енергия
между авторите им и между обектите, които са снимани. Но - за
"асуúнът" по-нататък.
Инициативата преди всичко представлява ПЪРВИ, АНОНИМЕН ЕТАП ОТ ЕДНО КУЛТУРСОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
или нещо като продължително наблюдение, експеримент. Защо
анонимен? - Защото Международно Движение "АСУИН", основано в
България, но известно повече в чужбина, си поставя нестандартни
задачи първо на изследователско ниво. Анонимността има и
негативни страни, които са широко известни, но в духа на
съвременната културсоциология някои нейни ефекти дават
изумителни резултати. Това е тема на една дисертация и бъдещи
монографии, които ще бъдат достъпни на интересуващите се.
И защо точно "Асуин" - значи ли нещо това? Дали само съкращение, инициали на едно международно дружество - или означава
и нещо друго? Виждате, че то присъства в символичния знак на
това Движение.
"Асуин" е особен термин, взет от една съвременна легенда
за звездата Сириус. Свойствата на явлението, което се крие зад
него, се откриват още в митовете на древното племе "догони", което е било свързано със Сириус, според някои учени. Много от нещата, които твърдят догоните, са се потвърдили и в един масов
експеримент във връзка с тази звезда, организиран от наш сънародник в Рига и в Москва през януари миналата година. Този януари
е повторен и у нас - в София, Бургас, Велико Търново и на други
места, както и отново в чужбина. Част от латвийските и руските
участници, както и някои българи, вие виждате сега на портрети в
тази зала - не само тях, но и техни светлописни творби. Доколко
те са свързани с тази мистериозна енергия или субстанция "асуúн"
- това ще си отговорят бъдещите изследователи. Във всеки случай, резултатите от Рижкия експеримент са представени писмено

6920
Необятното говори – книга 24

и с илюстрации специално за вас тук, в тази зала - таблата на нивото на очите. За съжаление, там буквите са много дребни и едва
ли всеки ще може сега да го разчете, но можем да предоставим на
желаещите екземпляр за ксерокопиране - да си го изкарат сами.
ВЪОБЩЕ, ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ЗА НАСТОЯЩАТА
СИГНАЛНА ИЗЛОЖБА И ТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ, СЕ
ОТНАСЯЙТЕ КЪМ ТЕЛ. 2-59-08 в Бургас (д-р Балева, стоматолог)
или направо посетете кабинета ú в извънработно време, където
всяка вечер от понеделник до четвъртък ще има представител на
"Асуин": к. "Братя Миладинови" (зад Новата поща), бл. 129 вх. Г ап.
30. На този адрес можете да изпращате и писма със своите въпроси и предложения, както и творбите си, ако сте възпрепятствани лично. Когато се намери по-голямо помещение за галерия,
офис и другите прояви на Движението, ще съобщим новия адрес.
Връщам се на думата "асуúн": значи ли нещо тя? - "Асуин"
означава нещо като космична есенция, субстанция - или някакво невероятно вещество на Абсолютната Красота, което изтичало от
Сириус. Но не само догоните, а и древна Индия, Египет и други
култури са се покланяли на Сириус и са имали забележителна култура и изкуство. Само съвпадение ли е това? - "Асуинът" се възприемал от особено фини и чувствителни души - предимно поети,
художници, музиканти и въобще хората на изкуството. Но не само
от тях. Той извира и в сърцата на всички поклонници и ценители на
истинската красота - не само на изкуството, но и на красивите
мисли, чувства и постъпки въобще. Не само в почитателите, но
преди всичко асуин извира в хората, които активно създават красота - излъчват добро и музика в самото си поведение. Това вече е
сфера на прекрасното, но и то продуцира "асуин", той не идва само
от Сириус.
На стената виждате проекта за запазен знак и плакат на
Движение "Асуин". Там се четат в кръг трите велики думи на древноелинския идеал: "ИСТИНА, ДОБРО И КРАСОТА" - "КАЛОКАГАТИЯ",
както са го нарекли те. Само когато един човек или едно творение
съдържа в съвършена хармония тия три добродетели, можем да говорим за АСУИН: веществото на младостта и безсмъртието.
Мнозина от вас са чели и постоянно четат по вестниците
разни съмнителни или загадъчни съобщения на какви ли не екстрасенси за предстоящи важни събития, свързани с Космоса. Дори самият Нострадамус говори за някаква всемирна или поне локална за
нас трансформация на веществото и полето. Идвало най-после
времето, в което лошите хора щели да изгорят като факли, защото нямали "монада" (искра Божия), а добрите щели да мутират в
живо, кристално човечество... Ще летим свободно в Космоса с
кристални тела! Между другото, това са го описали и гении като
Циолковски…
Фантастика? - … Фантастика, ама така животът ни
става по-интересен! Да не би пък да ни е по-добре като затънахме
до гуша в кръв, зверски ревове, писъци и вампири по екраните? Не
само по екраните, но и на живо. Кого, мислите, че копират децата
ни?
Като добихме свободата да сътворяваме всякакви изроди и
гадни чудовища на сцената и в живота - защо тогава и едно дружество като "Асуин" да не си постави противоположна задача? - ДА
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СЪХРАНИ КЪЛНОВЕТЕ НА НЕВИННОСТТА И НА ИСТИНСКАТА,
ИЗНАЧАЛНАТА КРАСОТА НА ЧОВЕКА И ДУШАТА МУ - в противовес
на общата какофония, на суперменската и куха манекенска "естетика", която по същество е инфернална, т.е. пъклена. Тук не говорим за иначе симпатичните и одухотворени манекени, за творците
на масова култура, които не са роби на низкото.
И така, за да не ви отегчавам повече, ще резюмирам
КОЕ Е НОВОТО (поне за Бургас) в тази инициатива?
На всеки първи етап от всяка комплексна сигнална изложба
и всеки интегрален спектакъл, които ще последват, изискването е
АНОНИМНОСТ. Под "интегрален спектакъл" тук разбираме специалното значение на тези думи - интеграция на творци, жанрове, изкуства и техники. Какви са целите на анонимността, засега не
може да се говори подробно, за да бъде чист експериментът. Анонимен е само първият етап, след това желаещите могат да се
обявят и да сключат своите творчески договори с които си искат
лица и институции. Но още в анонимния стадий, всяка творба и
изява се регистрира и архивира под специален номер от "Асуин". А
за опасяващите се да не бъдат ощетени или да не останат в
сянка, ние сме упълномощени да обявим съдействието на ПЪРВА
ЧАСТНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА, с название
"АРЕТЕ" - име на митична богиня в Елада. "Арете" действа нашироко в София и в чужбина, но не възразява да отвори представителство и в Бургас. Свободните юристи и лица с администраторски качества могат да се кандидатират. Така че, проблемът с авторските права и възможностите за материална реализация на
творческите продукти по този начин е разрешен. Но международно движение "асуин", от своя страна, макар и да ползва услугите на "Арете" срущу заплащане, приветства и с всички
сили ще закриля аматьори и професионалисти, съгласни да
останат анонимни. Творбите и изявите им ще са регистрирани, архивирани и надеждно защитени, и то с възможност за
поединична защита – на отделен продукт. Всеки ще може да регистрира и защити поединично всяка своя фотография например,
ако я счита за важна. Такава процедура е без прецедент у нас, а
може би и по света. Като видите в бъдеще творби и изяви с три
главни букви "А", знайте, че това означава "АНОНИМЕН АРТЕФАКТ
НА "АСУИН" - последван от регистрационен номер. Защитеното от
"Арете" има друг знак.
Защо всичко това? - Защото едно дете взема една обикновена, бакелитова "Смяна" и без всякакъв опит, още от първия
филм - случайно или не - прави снимка-шедьовър (тук по стените
има и такива светлописи!), а до неговата фотография виси тази
на известен майстор, обиколила в оригинал цял свят чрез българските посолства. Същото важи и за уникални детски рисунки, залежали се по домовете и детските градини. Само рядко някои от тях
попадат в ръцете на експерти.
Какво ще кажете? Има ли или няма смисъл да повдигаме
стария като света въпрос що е професионализъм и що - непризнат
талант или гений? Как да ги отличаваме от сивия поток на конфекцията и конюнктурата? Дори опитни ценители понякога загубват критерий.
В бъдеще ще се попълват от вас и други желаещи и специ-
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ални анкетни листове за целите на този експеримент. За днес не
успяхме да ги подготвим. Така че, това наистина е културсоциологически експеримент, а не проста любителска изложба (и не само
любителска). Ние търсим нови критерии за подбор и оценка на произведения, излъчващи "асуúн" - истинска красота, която се откроява не само по вътрешен усет, заложен в сърцата ни, но и както
истинската истина - по резултатите! Защото една електрическа
китара разрушава нервите колкото пътнически реактивен самолет, минаващ ниско, а друг вид додекафонична "хармония" може да
закарва - и закарва - някои свои фенове в лудницата и даже в гроба.
Това е част от работата на културхигиенната секция на "Асуин" с диагностични и измервателни апаратури. Един ден ще стане очевидно, че свободата в творческата изява има своите здравословни
граници.
Освен това, тук се експериментират забравени фолклорни,
както и нови форми за взаимообмен между творец, посредник и почитател. Има форма на благотворителство, благодетелство, дарения - това е напоследък даже модерно, но повече за реклама. Има
и форма "неравностоен бартер" - всеки дава каквото може, без да
се пазари. Има и такава форма - и тя върви! Има и горе-долу равностоен бартер, доколкото е възможна реална оценителска работа. Т.е. натурална обмяна. Тя има голямо бъдеще, не е реликва.
Има и други форми: отдаване под наем на художествено или друго
ценно произведение, има временна замяна на ценности по договор,
има "отблагодаряване" на твореца с банкова сметка или по друг,
бартерен начин - например - поканване на гости. Можем да посочим
пресни примери: поемат пътните, квартирата, вътрешния транспорт и издръжката на твореца, дори от Америка. За някои творци
това е изгодно. За всичко това мислим и работим, понеже има едно
твърдение не без основания, че паричният обмен и особено търгуването, пазаренето, унищожава асуúна на произведението до грам.
Някои експерименти потвърждават това, но темата е тъй нова за
тази аудитория, че ще го вземат за блъф. Това, разбира се, не изключва напълно купуването и продаването и при нас, но ние ще изпитаме по-нови, по-етични и интелигентни форми.
По какво ще познаете творците, регистрирани от "Асуин"?
- В частност - и чрез основната форма на запазения ни знак, сферичният триъгълник. Погледнете в центъра на плаката, на стената. Сферичният триъгълник е символ и извор не само на триединство, но и на активно, творческо, благодетелско триединство:
истинският човек с искра от Бога винаги дава повече, отколкото
взема.
И още нещо - основно! Всички творения и действия в живота, у които откриваме висока концентрация на асуúн, ние посвещаваме първо на БРЕМЕННАТА - на най-важното Същество на земята! Не само посвещаваме, но и я снабдяваме безвъзмездно с тях.
Следва кърмещата, следва детето, следват юношата и девойката
- бъдещите творци и създатели на едно съвършено ново поколение,
не от супермени и бизнесмени. Ние не можем да имаме нищо против
истинските бизнесмени и сами развиваме бизнес в определени
форми, но като пример за бизнесмен ще дадем фермерите на Латвия в момента. Под влиянието на един наш сънародник, Зелената
Партия в Латвия изиска определен процент най-чиста екологи-
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чески продукция от всички фермери, които искат данъчни облекчения, да се дава безплатно именно за бременните и кърмещите. На
кърмещите - докато кърмят. Това е един малък пример за работата на "Асуин" сред културните народи, които обсъждат в парламента си и такива въпроси - и не само ги обсъждат, а и ги реализират.

После - ние тук говорим за ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЯВА НА
ВСЕКИ, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Всеки, който е създал нещо с присъствие на асуин, е национално и общочовешко богатство и той трябва
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да се носи на ръце. Асуин има навсякъде, например - и в домашните
ви албуми. Там има снимки и детайли от снимки, които бликат неподозирана красота, без някой да подозира за това. Една снимка да
е, половин снимка, четвърт, един квадратен сантиметър с присъствие на Красота - ние сме готови да я реализираме! И не само
снимката, но и рисунката на детето ви, самото негово невинно и
ангелско лице или образа на одухотвореното момче и момиче, млад
човек; вашата любителска картинка, предмета, който сте изработили и не знаете защо привлича всички - всичко това може да бъде
регистрирано и увековечено завинаги като един АРТЕФАКТ - независимо от оценката на официалните специалисти. Кой тогава в
"Асуин" прави тази преценка? - В бъдеще ще се обнародват обективни критерии от нашите обширни изследвания. Засега имаме
свободата да обявим, че критерият за съдържание на асуúн е според субективното усещане на организаторите на "Асуин". Неговата запазена марка поема отговорността за това, а здравните
резултати ще се обсъждат от независими лекарски комисии. Така
вашите непризнати или признати творения, заедно със създателите си, има шанс да запътуват по света. Ние организираме пътуващи изложби и интегрални спектакли. Не само изображения, но и
ваши стихове, видеофилми, мисли, разкази, дневници, романи, идеи
за екологически и хуманитарни изобретения и рационализации, идеи
за социални реформи и облекчения, които ще направят живота покрасив, по-добър, а човека - по-прекрасен и здрав!
Кой у нас регистрира творения "на парче" и ги защитава и
лансира; кой регистрира, архивира, защитава и лансира само "гола"
идея, без доказателство и разработка? - Може стотици хиляди
идеи да излязат не нови, нереални, но една ще заработи. Това е
достатъчно, за да е имало смисъл тук да се съберем и да си поговорим като приятели.
Така че - има над какво да се помисли, нали?
(След тези материали може да се приложи интервюто на
Елка Василева от радио "Южен Бряг" в Бургас - разговор за "Асуин",
записан от нея на касета (около 40 мин.) и излъчен през ноември
1995 г. По-нататък - и разговорите в ефир на живо с водещи и зрители на три Бургаски телевизии и най-вече с "Паралакс" на
Валентин Касабов. За връзка - чрез 2-59-08, д-р Балева, Бургас).

26.Х.131(1995)
Бургас - Изгрев

ГРЕХОПАДЕНИЕ И ДРЕХОПАДЕНИЕ
ЖЛО / Н.Й.Р.
11,15 - 13,00ч. Започва със записки на Н.:
Заради обещанието, че ще бъде тълкувана всяка среща
с Тайáнна (сродната ми душа), ще опиша видения в периода април – септември 1995г. Всички видения потичаха по време на
упражнението "Летене" - последното упражнение преди "Пентаграм" (от "Слънчеви лъчи"). С разперването на ръцете аз
политам, прелетявам над Черни връх и кацам при Нел-Онтрú,
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където вече ме чака Тайанна!
Скоро след 22 март тя ме въведе в една обител, входа
за която се намира вляво на Нел-Онтри, като се идва отдолу,
по пътеката. Самият вход физически представлява една арка,
вградена в скалите. Като се мине през вратата, следват къс
коридор и множество помещения за най-различни дейности класни стаи, голяма библиотека, зала за концерти и т.н. Зад
тези зали, в дълбочина, се излиза на обширни поляни, отрупани
с най-различни видове плодни дървета и извори.

Еrial Ali – Дълбокопещерно Осияване - 1
(другите картини към този текст са също от него)
В тази сфера на Агарта живеят само млади хора - мъже
и жени, които ходят голи. Красиви хора със съвършени тела; и
особено жените са изумително чаровни и красиви! Това общество аз си го наричам "Обществото на влюбените", понеже там
всеки е със сродната си душа. Там всеки мъж може свободно да
прегърне и целуне която жена пожелае; и всяка жена да приеме
в обятията си и да очарова който мъж иска.
Като мъж, не съм в състояние да опиша със земни думи
възторга, вдъхновението и бликащата радост, които изпитвам в присъствието на тези съвършени, голи женски тела!
Мъже и жени - от благи по-благи, от красиви по-красиви,
от добри по-добри! Когато за първи път влязох в "Обществото на влюбените", те ме посрещнаха топло и сърдечно
и се държаха с мен като със стар приятел. Възможно е да влизам там от по-рано насън, понеже и аз ги чувствах всичките
приятели и всичко там ми беше познато - и нищо не ме учудваше. От поздравите, естествено, най-приятни бяха тези на
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дамите - всяка те прегръща, целува и гали до насита - толкова
истинско, колкото дишането!
От входа за приемната на Агарта до "Обществото на
влюбените" има пряк коридор с бели стени, обсипани с разноцветни скъпоценни камъни.
Залата за концерти в "Обществото на влюбените" е
кръгла, с много колони покрай стените. Музикантите свирят,
облечени в бели, прозрачни роби, обсипани с блестящи точици,
подобни на звездите. Тази тъкан изобщо не пречи на великолепието на голото тяло, а придава едно много фино очарование,
което, за да се разбере, трябва да се види.

Всички там пеят благо песните на Учителя, всички свирят гениално.
Самата Нел-Онтрú - пазителката на Шестото езеро неизменно присъства в "Обществото", заедно с двете нейни
жрици.
Най-любимото място за влюбените са поляните с
плодните дървета - най-често там съм ги заварвал. Също
така, те често всичките ме чакат на поляната при Нел-Онтрú
- и аз, като кацна там в обятията на Тайáна, всички отлитаме
някъде из Рила заедно.
Сега ще опиша някои места, посещавани от нас, като
пътуването до тях винаги става чрез летене.
Всички местности и входове за тях се намират в Рила и
са част от обширната държава Агарта.
1. Ходихме до Рупите, където входът е сферичен кръг
от злато. Хората са със странни одежди и не си спомням какво
точно представлява обстановката и какво се върши там. Осо-
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бено чувство и състояние!
2. Кацнахме до голямо, кръгло езеро, чиято вода беше
златна. Съвсем истинска вода, но с наситено златист цвят.
Езерото, погледнато отвисоко и огряно от Слънцето, е зашеметяваща гледка! Около самото езеро има странни знаци, изрисувани в самата земя.
3. При вътрешното езеро от Маричините, в лявата
страна, в подножието на голям хълм, влязохме през вход и се
озовахме в обширна бална зала - огромна! Безброй двойки танцуваха под звуците на чудна музика.

4. На 6 юни 131г. ми пораснаха криле - като започна Летенето, на гърба ми се появиха чифт бели и големи, мощни
криле. Като кацнах при Нел-Онтрú, видях, че всички бяха с
криле. До този момент не знаех, че приятелите имат криле,
понеже летенето ставаше така, както сме голи, и се извисявахме във въздуха. А сега - всички в бели дрехи и с големи,
мощни бели криле! Полетяхме - и не след дълго попаднахме в
долина, от двете страни на която се спускаха краищата на
планинските хребети. Между всеки два срещуположни хребета
над долината имаше по една дъга - така, ние прелетяхме под
концентрично подредени дъги над долината, чийто брой се губеше някъде в хоризонта…
Това бе една от най-впечатляващите картини, както
съвършеното голо женско тяло.
5. С Тайанна сме ходили в библиотеката в "Обществото на влюбените" и четем от различни по големина и излъчване книги. Казвам "и излъчване", понеже повечето книги, с отварянето започваха да излъчват бяла светлина. В момента не
мога да кажа какво е било съдържанието на тези книги.
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Имало е случаи, когато сам влизам през входа на "Обществото" и отивам в библиотеката, където вече ме чака Тайанна. При преминаването на входа, белите дрехи и крилете
изчезват и ти оставаш гол.
Има още много неща, за които нямам думи или съм забравил. Всичко, което съм видял, е в рамките на 2-3 минути на
упражнението "Летене", а, ако има преживявания и посещения
на други места с приятелите, аз нищо не си спомням, но Учителят може да продължи и припомни разказа ми.
Познавам вече три жени, които нощем посещават "Обществото на влюбените" - две българки и една французойка.

Не зная какъв е критерият за допускане в "Обществото", след като едната българка пуши и пие и яде месо; а аз разбрах, че тя е оттам, по една нейна снимка от младини.
По улиците съм срещал жени, които са от "Обществото" - изведнъж се усеща това очарование и плам, които изпълват влюбените. Някои от тези жени те поглеждат и дълго
задържат погледа си. Разбира се, много рядко се срещат, но
преживяването е много дълбоко.
От всичките ласки и целувки, които получаваш в "Обществото на влюбените", от плодовете, които вкусваш там,
не можеш да се наситиш физически, но те са достатъчно
силни и предпазват Пламъчето от загасване. (Н. има предвид

искрата Божия в човека – б.д.).

Учителю, моля Те, благоволи да ни разкриеш Истината
за всичко, което разказах.
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11,15ч.

- Първо изпейте "Аум".
(Изпяхме го.)

Искам да осиновявате не само деца, но и млади
хора. Това е свещен акт! Но като осиновите някого,
вие отговаряте за него във всяко отношение. Разликата във възрастта не бива да е по-малка от 28 години. Относно осиновяването и "одъщеряването"
трябва да ви говоря подробно, но друг път. Само
помнете, че физическите родители не пречат за духовно, душевно, умствено и сърдечно осиновяване.

Еrial Ali – Потъване в татван (наше заглавие)

Сега - за магнитното ниво на Агарта, в което
е попаднал Н.. Агарта има 17 нива в момента, които
се посещават от Посветени и духовни туристи от
17 равнища на съзнанието. Магнитното равнище е
Нептуново и в него могат да попаднат само души,
сложили печат и подвързали и опаковали завинаги
към архив стария човек в себе си. Докато сте стари
хора, можете да влизате в 5 нива на Агарта, но в
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останалите 12 няма да припарите. Магнитното,
"Обществото на влюбените" е най-високото - пределът на човешката еволюция, т.е. раят. Няма нужда
повече да се прераждате, ако сте стигнали до такова равнище на невинност. Пасторалната симфония
на Е. се дължи на едно твое излизане на това ниво,
където ти чу и сътвори необикновена музика, струяща там вечно!
Невинността в най-вътрешното небе наистина се изразява в пълна голота и преливания, сливания. Прегръдки, целувки - това са триизмерни проекции на неща много по-силни, които не могат да се
опишат със земни думи. На 17-то, магнитно ниво, се
сумират - поне засега - 435 форми на обмяната
между сродните души. Говоря само за 17-то ниво на
Инлáния - вашата планета. На Слънцето тези
форми са 80 милиона, а има и повече.
Необикновеното на 17-то поле е това, че там
струи елохимност, т.е. преливате се с най-сродните, но понякога и с по-малко сродните. От тези
свободни преливания никой не се огорчава, тъй като
свободата на импулса води до още по-сладко преливане с най-сродния. Точно това е най-върховното богослужение, за което говори и Сведенборг. По-върховно от брачната любов няма. Тези, които се сливат с Бога по други начини, са от останалите 16
нива. Няма да описвам сега този рай, до който имат
достъп само съществата с пробудена съвест. Вие ги
срещате тук-там и по Земята и ги разпознавате по
порива и благостта, които струят в очите им. Благост без порив носи скръб; порив без благост ражда
насилие.
Вас, наследниците на Царството Божие, обитателите на рая ви чакат от 8000 години да се върнете! (200 милиона земни – б.п.) Мракът се разпръсва,
виделината свети в тъмнината и яснината осиява
все повече и повече сърца. Не се съмнявайте, че пътят нагоре е любовен! Не допускайте нито за миг,
че пътят надолу не е с криле от обич! Ето защо,
като слизате на по-ниско ниво от 17-о, вие добивате
одежди и крила, за да не смущавате обитателите на
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тези светове. Шестнадесет нива на Агарта са пропити все още със спомен за грехопадението. Затова
там посветените и духовните туристи все още се
обличат - не могат да приемат, че Бог е гол. Вие
общувате с Бога най-пълно, когато нямате никакви
дрехи. Под "дрехи" разбирам не само разни предмети,
но и вашите страхове и предразсъдъци. Понеже съществува (на 16-то ниво) и само физическа голота,
но там няма свободна обмяна, както е в рая. Пак има
обмяна, но по семейства, по двойки. При това, там
има къщи, за да се крият. Помещенията, които виждате в Агарта, са построени от мисълта на точно
такива хора със спомен за грехопадението. Възлюбите ли Бога напълно, вие не се срамувате от нищо.
От това следва, че животните са хора, но още неосвободени от други свои недостатъци. Всяко животно
- и като вид, и поотделно - е вярно на Природата,
т.е. на Бога на 17-то равнище, но по останалите
равнища има изпити за вземане.
Сега, като ви говоря така, ще попитате:
"Учителю, защо не ни обясни всичко тъй ясно, докато
беше последния път на Земята?" - Защото тогава
само за една такава дума щяха да Ме убият - не
престъпниците, а самите религиозни. Щяха да платят на някого да Ме убие. Учителят не крие Истината - затова е Учител, - но се съобразява с манталитета на човечеството в дадена епоха. Аз съм дал
ключове, с които можете да разблокирате същите
тези истини в беседите, които съм ви оставил. Ще
видите, че съм говорил все същото - цял живот! Ако
приказвах някога против свободата на физическите
отношения и ги наричах "грях"; или ако определях
запрет за някого в това отношение, то бе само за да
възпра някои некачествени последователи да създават поколение. Страхът от нещата, които са им
внушени като "грях", е добър пъдар от градината на
рая, за да не се придава калпавата наследственост.
Не проповядвайте Едема на непълноценни хора, на
егоисти, на себични, на некрасиви и болни последователи. Ако проповядвате това на всички, раят ще
се затвори и за самите вас - няма по-голямо прес-
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тъпление от това да проповядваш свободата преждевременно. За ограничените, страхливите, ревнивите, се проповядва първо смирение, после – молитви, и най-после закон - железен морален закон, за
да не помислят дори, че имат право да предават
наследствеността си! Друг е въпросът със света той прави каквото си иска. Него не го ловят никакви
закони - нито божествени, нито религиозни. Ловят
го, но откъм óпаката страна, кармически.
Прочее, по-добре е и вие понякога да идете в
света, да загазите лука като него и да получите
урока си. После вече можете да се стиснете като
праведните от страх - и прави ще бъдете. Нямате
право поне 4 поколения да създавате деца; поне 4
прераждания трябва да бъдете моногамни. Нарушите ли това - бой ви чака! Еднобрачието изчиства
по най-добрия начин натрупаните миазми от безразборното каращисване с кой ли не през предишните
прераждания. Ето защо, в религиите на праведниците, на Първото Посвещение, да измениш на съпруга си е равно на смърт на душата - и така е. Първото Посвещение се отличава с ново сглобяване на
сърцето, на ума, на личността. Там първо те разглобяват на съставните ти части, прекарват те
през пламък, през чистене по всички правила - и тогава те сглобяват наново. Първото Посвещение това е чистилището. В чистилището, докато си
разглобен, няма да те пипа никой друг майстор, освен твоят - онзи, с който си се свързал за едно прераждане. Църквата затова не обича темата за преражданията, понеже се чуди къде да дене "вечната
вярност" на брачната клетва. По тази причина измисля ада и рая веднага след смъртта на човека - без
прераждания. А прераждането е закон на Христа. Той
тури прераждането от 8000 години насам, за да се
освежава душата ви. Като сменяте пóла и партньорите си при всяко прераждане, вие се освежавате,
няма опасност да се превърнете в упири - религиозни
вампири.
От друга страна обаче, полигамните религии
и нрави нямат нищо общо с Истината, преди да са
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преминали поне през 7-8 християнски въплъщения,
т.е. говоря за отделния човек. Последните 4 християнски въплъщения трябва да си бил моногамен и аскет! Само тогава ще подготвиш новия мях за новото
вино, което кипи на 17-то поле - полето на свободната обмяна. Невинността не се добива лесно. Невинността и девствеността са антиподи в Божествения свят: децата, момъкът, девицата са девствени, но младенците и невестите Божии са невинни.
Над невинността е целомъдрието: то е светът на
възлюбените на Бога. Значи, и невинността не е найвисокото нещо. Невинните на 17-то ниво, т.е. раят,
са напълно свободни да се обменят със сродната си
душа и с любимите от веригата сродни. Те обаче излизат оттам, пропадат, ако посмеят да се обменят
с несроден. Така и ангелите от 17-то ниво - серафимите - се окалват, когато привлекат някой нечист
дух и се обменят с него. Щом това не е станало по
волята Божия, а поради изкушение - непременно ще
изгонят такъв серафим от райската градина! Когато обаче някой серафим възлюби Бога дотолкова,
че стане готов да отиде там, където Той го прати и да се обмени не само със сродни, но и с несродни, та
дори и с врагове на Царството Божие - тогава той
преминава в Божествения свят, става "младенец"
или "възлюбена Божия". Но да си въобразиш, че изпълняваш волята Божия, когато привличаш или те е
привлякъл някой обикновен човек, някой пройдоха това не е никаква философия! За това се плащат
контрибуции и налози. Ще налагаш волята си на Бога
- и Той ще те налага… Но не се и мъчú да ставаш
праведник преждевременно, ако все още не си прекипял астрално, мисловно или етерно. Обикновените
хора Природата ги поставя в специални бурета, за
да прекипят, да ферментират. Щом ферментира
любовта ти към някого и разбереш, че повече не те
привлича, ти си попаднал в едно от тия бурета и
трябва да благодариш на Бога: поставил те е в условия да разбереш, че не си се скачил със сродна
душа.
Няма защо да ви описвам рая, чистилището и
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ада. Вие самú циркулирате между тия три свята - и
понякога може да описвате своите опитности. Ако
особено много се интересувате по някой конкретен
въпрос, мога да ви говоря. Но Моите отговори обикновено са на живо - не със словесни и писмени назидания. Като ви се случи отговорът, тогава може вие
самите да го споделите. Така е по-живо, отколкото
да ви говоря за "хляба" и "пастите"…
Опитите на Земята да се скачите на Небето
са много сложно нещо. И това става, но само ако
сте чисти. Вие първо се скачвайте на Небето, независимо дали помните или не помните това, а после
ще дойде и скачването на Земята - това е неизбежно. Скачени на Небето нямат право да се разминават на Земята! Разкачени на Небето непременно
трябва да се разкачат и на Земята, инак ще стане
експлозия. Понякога обаче Бог, чрез Своите строги
ангели на кармата, държи разкачени на Небето скачени на Земята. Необходимо е, понеже търкането
между непослушните ученици поражда опит, без
който не може. Без насъбран достатъчно опит, вие
не можете да добиете онази енергия, с която се излита на по-висока орбита. Разбирате ли? Ако не си
страдал достатъчно, ако не си бил яко обвързан и не
си плакал и скърцал със зъби в обръча на лошите
хора, на ограничените и егоистите, ти няма да добиеш това ускорение, с което да можеш да излезеш
на свобода - извън земното притегляне. Ластикът
трябва да се опъне достатъчно, за да излети елмазът в простора! Но докато не е станал елмаз, докато е още черен въглен и мисли за себе си повече,
отколкото е определено - от всички страни трябва
да го натискат обстоятелствата. Не се бойте:
като види Небето, че сте станали диаманти - прозрачни от страданията, които сте преживели и съвестта, с която сте изпълнявали задълженията си, то непременно ще ви извади от земята и ще ви направи светило на небето. Звездите са избухнали диаманти - нищо повече!
Молете се на Любовта, за да не се молите на
хората! Молете се на Любовта да ви вземе в ръце
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докато сте малки, защото щом остареете, вие вече
сте с особено мнение за Любовта и ставате грозни,
отвратителни. Тогава Тя ви оставя в ръцете на
Мъдростта и Истината, за да ви ремонтират.
Ман, Манáн, Маналáн!
Покоите на рая се достигат с "непокоите" на
опита. Когато разберете това и престанете да се
безпокоите, може да опитате и вие.
13,00ч.

Еrial Ali – Дълбокопещерно осияване - 2
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26.Х.131(1995)
Бургас - Изгрев

ÓТГОВОРИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ
Зъболекарство и музика. Музикалното течение в Природата.
Косата. Кървене на лицето. Наклон на монадата на Е.
ОРВ / НЙР
1. - Зъболекарски инструменти (материал и брой) влияят ли върху техниката ми, понеже веднъж свирих в зъболекарски кабинет с голяма бързина и лекота?
Забележки и допълнителни препоръки по подготовката ми.
Как да се свържа с музикалното течение в Природата?
2. - Полагам ли максимални грижи - външни и вътрешни, - за да бъде винаги косата ми здрава и гъста?
Песен (колко пъти да се пее) и упражнение за коса?
3. - Какво да направя, за да не ми кърви лицето при
бръснене, без видима причина?
4. - Може ли да се даде наклона на монадата ми, как и
за какво да го използвам?
13,05ч.

1. - Препоръката да държиш зъболекарски пособия около себе си, дори и негодни за употреба, или
да свириш в зъболекарски кабинет, не е случайна. Говорихме за мюонното тяло и за това, че влиянията
на костите и особено на зъбите, на всичко, което се
докосва до тях, може да се окаже решаващо при виртуозите. Много няма да обяснявам по този въпрос;
направú го - и ще видиш. Няма значение какъв материал, нито бройката.
Помни обаче, че има и обратна връзка: ако болните от зъби се лекуват с инструменти, на които
ти си свирил, или в кабинет, където си се упражнявал
и свирил, техните болки ще са по-слаби и гнойта ще
се асимилира по-бързо. Не изхвърляне, а асимилация това е метода на Бялото Братство! Може и изхвърляне, но когато няма друг начин. Черното Братство
си служи с медикаменти, а не с изправяне на живота.
Е, и медикаментите понякога помагат.
Важното е да почиваш, да не насилваш нервите и пръстите си, очите си. Добра почивка после
значи добро учене. Специално за теб, един метод:
представяй си образа на най-красивото момиче, ко-
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ето си виждал наяве или насън - и му свирú на него.
Изрази цялата си любов и възхищение! Ще видиш
какво невероятно изпълнение ще се получи. Все едно,
че изразяваш обичта си. Чрез тези твои упражнения,
тайни или явни, концерти, ти ще работиш върху някои напреднали, красиви души, и ще направиш връзка
с тях. Може и да ползваш портрети по стените - да
бъдеш маг на музиката. Тия души после няма и да помислят да влязат в бар, в дискотека…
Свързването с музикалното течение на Природата става чрез любовно пеене, но илухимно първо сам, а после със сродно същество. Илухимното
пеене се отличава с вярност на основния тон, на гамата. Има алохими, които не могат никога да завършат на същия тон и в същата гама. Често в
Братството вие се дразните от такива алохими,
които постоянно понижават или повишават; но повече понижават. На първо време, съветвам алохимите и алохимното начало във всеки, което е крайно
изменчиво, да пее на фона на илухимен музикален инструмент - може и на фона на запис. Илухимни инструменти са тия, при които не може да се свири фалшиво - тонът е установен. Ако пеете така, по подобие на музикант с абсолютен слух и на илухимен инструмент, вие ще можете да бъдете верни и в живота си. Като почнеш със сол - да свириш със сол или
в същата гама. Пробвайте се дали понижавате или
повишавате - чрез камертона, чрез пианото. Щом
постигнете вярност на линията, вие ще постигнете
и дуета. Значи, дует е невъзможен без вярност на
музикалната линия. Това значи човек да е верен първо
вътре в себе си, да няма раздвоение и колебание. Оркестър от алохими не съществува - те са до един
солисти. Ако не станеш илухим, ти никога не можеш
да бъдеш оркестрант. Полифонията обаче се дължи
на алохими, с наченка на илухимно посвещение. Когато полифонията е самоцелна и се получи нещо
като каканижене, става като у вас, българите: всеки
говори на себе си, без да слуша другите…
Но, на тебе казвам: Истината при тебе ще
направи всичко! Щом си свързан със Словото - няма
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страшно.
19,40ч.

13,35ч.

- Музикалното течение на Природата се отличава с още ред свойства. Музиката е свят с потенциална разлика между Бог-Отец и Учителя, т.е.
между Единството и Множеството. Следователно,
когато тече мелодия, вие сте свързани с Тот, а когато тече хармония - с Учителя. Значи, за да попаднете на съвършената вълнá, наклон и частица на
Самия Бог, вие трябва да превръщате мелодията в
хармония и хармонията в мелодия - едновременно и
последователно.
Понеже питаш за музикалното течение в Природата, трябва да включим и ритъма. Равноделната
музика е само ясновселената; неравноделната - ясновселената, оплодена от Тот. Ето защо, когато
свирите и пеете българска народна музика, преминала през Духа на Учителя и оплодена от Отца, вие
попадате на комплексната вълнá на Бременната. Тепърва има да се развива тази музика, но българите
са дали началото. Ограниченото съзнание на нисшия
астрал не може да търпи голям звуков диапазон,
нито мелодия и хармония, по-силни от ритъма. Ритъмът на ада надделява над мелодията и хармонията, но дава вектор. Така даже адските духове се
подчиняват на ритъма. Вие преработвайте народните песни с транспонации в няколко гами и в различни гами, за да не могат адските адепти да ви
хипнотизират. В България има много народни песни
от произподнята, които имат нищожен диапазон и
повтарят една и съща тема до втръсване, за да
пробият отвор в обвивката на монадата и да извлекат оттам салма. Вие обаче, учениците-композитори и виртуози, можете да отнемете тази палма (в
случая точно "палма", т.е. първенство - б.д.) от интервентите, като започнете с техния метод и ненадейно
разширите диапазона и измените тоналността. Тогава салмата ще потече обратно и ще се събере
отново в монадата, а музикантите вампири ще останат с пръст в устата. Адската популярна музика
също разчита на ритъма, който набива гвоздеи, и на
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малкия диапазон, безкрайните повторения, дяволската дисхармония.
Пръв разби ада с най-голяма сила Лудвиг, в началото на най-великата част от Деветата си симфония. С първия акорд, той събра очите на ада и го
прикова, за да го "строи" после според законите на
Божествената хармония. Той даде пример как се използва дисонанса като мимолетно "изпомпване" на
хаос от тотвселената и дисхармония от ада, за да
ги поведе в пистите на безсмъртието. Адските
адепти на музиката ползват същия принцип, но с обратен знак: те вмъкват Божествена хармония само
от време на време, за да увлекат много души - и
после да ги завържат на възел. Слушателите на
един рок-концерт от адски произход представляват
множество изтеглени монади, завързани на възел. За
да се разплете такова кълбо, са необходими векове.
2. - Мъжкият проблем при теб засега не съществува и косата ти е по-здрава, отколкото при
другите. Продължавай да проявяваш характер и да
не допускаш салмата ти да се разпилява. Побеляването при теб се дължи на миналото - преди се пéче
на такива огньове, че още не можеш да се оправиш
съвсем. Препоръчвам още много самоконтрол, но без
самоизмъчване, та да пазиш баланса между близост
и дистанция.
Например, ако легнеш в двоен креват като повечето женени, не гарантираме какво ще стане с косата ти. Двойният креват е по-опасен от атомна
бомба за всички, които не са с илухимна еволюция!
Даже да не спи никой до вас цял живот и да си останете девствени, двойният креват ще ви предава
вибрациите на всички подобни люлки на смъртта.
Двойният креват, съпружеската спалня, унищожава
алохимното тяло; или, по-скоро, го капсулира за цяло
прераждане. Затова пък сенките на илухимите и херувимите, както и съществата без монада, се борят
за такава мебел с нокти и зъби, понеже само там могат да поддържат живота си. Единственият начин
да се спасите от такова нещастие и да не оплешивеете или да не развиете разширени вени, е или да
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отрежете кревата на две и да го разположите в отделни помещения; или всяка вечер там да сте с различен приятел, приятелка, при това спазвайки периодите за самота. При това положение, от вашата база ще тръгнат контравибрации по всички адски спални - и някои души ще почувстват там повея на Новото.
Но какво да правят съпрузите, събрани от
Бога? - Да спят на по-широк, но единичен креват. Освен това, вашите кревати са правоъгълни, а не
елипсовидни и с други овални форми, отговарящи на
ясновселената. Пребройте правите ъгли във вашата спалня - и ще изчислите по колко пъти на денонощие ще ви идва мисълта да се самоубиете или
желанието близкият ви да си отиде по някакъв начин.
В повечето семейства това е постоянен фон на съзнанието, но хората не смеят да си го признаят пред
себе си и затова страдат от най-различни болести.
От това приближаване на аурите по честота и
пространство се получава здравината на женския косъм и опадването на мъжкия. Забележете, че самците, които не се дават лесно, колкото и да са първични, все се стремят да си отидат в собственото
леговище. На такива четината е твърда. Самките,
обратно, поне на тази Земя, в този неуреден свят,
имат нужда от постоянна близост, за да не им оредее косата.
Повече подробности - друг път.
3. - Просто, усилú калция и белтъчините в храната си, но чисти, природни.
4. - 0º06′18″. Превърнато в число, това свойство на монадата ти може да се използва и за музикално поприще. По-нататък ще дам пример как.
Наклоните на монадната ос, изразени в ъгли и
съответни числа, са основа на монадната кабала и
ключ към ясновселената. Понеже много се интересувате от Новото, с удоволствие ще ви говоря и на
тази тема, но опасностите си остават. Когато говоренето не се уравновесява с действие, пожарите
са неизбежни.
20,30ч.
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26.Х.131(1995)
Бургас - Изгрев

ИЗБОР НА КЪЩА В ЕДНО СЕЛИЩЕ
ОВ / КТК

- Къде препоръчва Елма на К. да живее в София?
20,30ч.

- Животът в различните части в едно селище
е цяла наука. Ученикът на Новото трябва да обходи
целия град и покрайнините му и да си избере дом в
най-югоизточната точка. При това стаята му
трябва да има само източен и южен прозорец - южният по цялата стена. Покривът също трябва да
бъде прозрачен. Тъй като не е възможно всеки ученик
да живее в такава къща, то се редувайте, когато
откриете такава. Определете си дни, когато ще
гостувате в домове по други места - и тогава вашите най-добри приятели ще ползват благото, което сте открили. Ученикът преспива най-малко на 12
места в месеца! Ако съкрати това число, той съкращава живота си. Това е наука не за всеки, а само за
хората с искра Божия. Ако нямате такава възможност, то поне канете 12 души поред през месеца при
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вас.
Пенка
20,40ч.

Елма нарича Себе Си в случая е "Пенка", защото не го
слушаме и не изпълняваме. И друг път се е случвало. Казва го
в духа на българската поговорка "Като ми пееш, Пенке ле, кой
ли ми те слуша?..."
27.Х.131г. Тази сутрин Елма добави, че има и други начини за
по-точно определяне на мястото, най-подходящо за всеки отделен ученик. Като се вземе изток или север за начало на координатната система, оттам се отмерва индивидуалният
ъгъл на монадата, събран с още един ъгъл, за който ще бъде
говорено допълнително. Като се вземе най-святото място в
едно селище за център (в случая - Изгрева в София), може да
се изчисли и разстоянието от него, по съответния радиус, до
индивидуалната точка на човека. Така може да се открият и
други точки по света, подходящи за всеки поотделно, както и
за двама, трима и пр. При това, тази точка се движи по определени закони. Ако я следваме, можем да се подмладим.
31.Х131(1995)
Бургас - Изгрев

МАРИНОПЛАСТИКА И АМРÀЛНА
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- Може ли нещо по-фантастично - някаква космична
история или каквото намериш за необходимо, защото напоследък въпросите ни станаха твърде конкретни. Въпреки че
всичките Ти отговори са повече от "фантастични", душата
жадува за нещо като "Звездни приказки"....

7,47ч.

- Най- напредналите писатели и поети виждат
много неща, съществуващи в Битието, и ги описват.
Това, за което ще ви говоря тази сутрин, вече е видяно в някакъв вид - от Лем, например, - но всички го
взимат за уникално въображение, а то става в действителност, и то в много по-разнообразни форми.
Това, че морето е живо и отговаря, вече сте
опитали. Няма нищо неживо извън ръкотворните
фабрикати на обикновения човек. Но морето, океанът, като проекция на Всемирния Океан, отговарят
повече от всички, повече дори от Слънцето и звездите, когато знаете как да разговаряте с тях. На
умствен план важат формули и молитви, на душевен
- преживявания, а на духовен – активни, положителни
действия. Морето обаче е над шестте свята, защото е образ на холивселената - в него се отразява
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всичко и от него се твори всичко. По тази причина,
ако застанете преди изгрев на брега и попитате морето за нещо, което ви вълнува или интересува, един
ден ще видите, че то отговаря с най-различни видове
вълни и вълнички, в най-различни посоки и с различна
честота.

То може и да отговаря и с концентрични вълни
навън и навътре, и с разноцветни мехури, и самó да
се издува като грамаден мехур до небосвода или да
хлътва обратно. То наистина може да изобразява
вашите мисли и чувства, постъпки, мечтите и фантазиите ви. Може да се изправя като стена, като
огромен екран и да привлича образи от най-различни
светове. Например, някои упражнения в Школата в
Нептунов час или период изискват специално съсредоточение в някоя звезда, а картините, които идват
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оттам, включително и звуците, музиката, се предават върху морския екран. Те могат да се предават и
стереовидно, като водата се надига и образува формите, които препредава.

Представете си такъв свят, примерно от
кристали, фантастични дървета и цветни небеса,
издигнал се над повърхността на морето при изгрев
Слънце! Той е плътен, но същевременно прозрачен,
защото е от морска вода. Същевременно рибите,
медузите продължават да плават в тия форми, защото не съзнават какво е станало. Слънчевите лъчи
се пречупват по най-фантастични начини в тая картина, която е подвижна или неподвижна в зависимост
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от времето на света, от който се проектира. Сегашната ви компютърна анимация може да се опита
да изобрази такова неща, но то е милиони пъти покрасиво в действителност.
Не само "маринопластика", но и "маринолечение" съществува. Морето облекчава всички болки и
попива всички болести, мъки и скърби. То отговаря
на нудистите, на хората с божествен спомен за рая,
но само когато са със съвършени лица и тела. На
останалите заповядва да прикриват своето несъвършенство с дрехи, когато са сред други, и да сведат голотата само в лечебните часове.
Морето може да извика и душата на любимото
ви същество и да я кондензира във водна форма, за
да я съзерцавате и се разговаряте с нея.

По-напредналите от вас са опитвали това с
някои Рилски езера. Няма по-чувствително същество
от водата, защото тя е плътта на ясновселената
на тази Земя и навсякъде в Космоса. Ето защо тя
може да отрази и изобрази всичко. Чрез нея поетите
могат да онагледят своите образи, а художниците и
скулпторите - своите обемни творения. Всичко
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може водата! Ако знаете как да я попитате, тя може
да решава най-сложните математически задачи.
Един ден ще видите, че цялата ви технология е била
излишна. Същите неща могат да правят и облаците,
но там вече гамите и палитрите са в друг вид. На
девствените планети и слънца, в неосквернените
светове, където няма понятие за ревност, невинните човечества плуват и летят на свобода през
точно такива чудни образувания, като същевременно
изпитват чувствата, които изпитват в момента
тия живи форми, през които минават. Има ли нещо
по-красиво от това?!
Тия светове вие напуснахте, за да се затворите и мрете в кутийки. Движите се в кутийки на
колела, плувате и летите в кутии, ядете неща от
кутии, мислите и чувствата ви са подредени от някого в кутии. Но за да се завърне човек в Бащиния си
Дом, той трябва да прави усилия още отсега - да живее колкото може повече навънка. Кутиите съкращават живота ви повече от всичко. Разкутийвайте се
ежедневно, ежечасно, ежесекундно! Тези, които ви
опаковат и окутийчват, нямат сметка да сте на
свобода, защото предпочитат да бъдете стока.
Свободният човек, свободният дух може без всякакви
кутии! Ако той не се обвързва с договори, не сключва
сделки с какви ли не продавачи и купувачи, тялото му
скоро ще се разпадне и ще се сглоби по нов начин. То
няма да бъде повече "черна кутия" със записи от катастрофиралата му душа, а ще стане чудно, дивно,
прозрачно - и никога повече няма да бъде роб на гравитацията, на условностите; ще диша навсякъде в
Трите Вселени, ще намира храна навсякъде. Това е
истинското универсално тяло на Човека от Универсума - на добрия ученик, на който Учителят е идеал.
Ние ви разправяме тия неща като "Приказки
от 1001 нощ", но ония от вас, които поне за миг се
замислят и решат наистина да започнат да сменят
кутийките си, а после и съвсем да ги напуснат, ще
видят, че Школата и Ние сме реални. Няма граници
за оня, който обича Царството Божие повече от кутиите. Като не затваряте в кутии и своите близки,
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любими същества, животът ще ви покаже истинското си лице и няма повече да леете сълзи, да остарявате.
Правете упражнения поне от началото на
Нептуновият1 час до изгрева и вие ще се уверите, че
морето отговаря. Когато се съберат сродни души и
тела на брега по всички правила на Трите Вселени,
морето се откликва незабавно! Но това е наука на
бъдещото човечество; на настоящето целомъдрено
човечество в Новата Вселена, която вече е построена на много места.
_______

1 Нептунов час е не само Юпитеровият от пладне до полунощ, но и
двата астрологически часа до изгрев слънце (по друга с-ма). Нептунов месец е не само знакът Риби до 22 март, но и един Божествен месец до 19 август (колко дни, още не е казано).

Ом, Омнóн, Омнохóн!
Амралната се добива само от сливане.

8,47ч.

Бел. д.: Във връзка с това осияние може да се потвърди, че някои приятели са споделяли за свои наблюдения (на
Рила) относно разумно поведение на езерните вълни, а други
са наблюдавали такива неща в морето. Дали самата вода или
невидими същества - въпросът остава открит. Може да се
запита как да различаваме тези същности.
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2-3.ХІ.131(1995)

СЪЩЕСТВА И СЪЩНОСТИ

3,33ч.

Худ. – Рафал Олбински

- Обръщаме се с една доста странна молба към Извора
на единенията. Един приятел от гр. N. обожава една прелестна приятелка, но сам никога не би посмял да разкрие сърцето
си с писмо, защото счита, че няма смисъл; пък и знае закона за
тайната на обичта. Онези, които превземат оазиси и крепости с взлом (или с директни предложения), обикновено се
въргалят с такива обекти в нисшия астрал. По-нагоре същностите им не се съединяват, защото нямат нищо общо. За
романтúка и поета остава утешението, макар и с тежки въздишки и много безсънни нощи, че само той и подобните на
него общуват нощем с някое красиво създание във високите
светове, без то самото да подозира това и без да си спомня
колко близки са били в минали въплъщения.
"Прикривайки" се зад авторитета на Онзи, Който люби
всички и е създал всички, не един и двама от нас са съгласни
да си разменяме "любовни" писма чрез Него, тъй като Бащата
не изпитва неудобство да изрази обичта към децата си, нито
Тот - към Пралайа. Специфичното в молбата на този приятел сега е, все пак, Елма да продиктува това писмо не само

6950
Необятното говори – книга 24

от Себе си, но и през кристала на монадата на конкретния
влюбен (тоест - пак от Себе Си, защото всяка монада е пак
Той – б.п.).
Такива случаи има в осиянията досега, дори доста
учудващи ("Песен на Ранената Птица", второто осияние в
стихове за Бременната и др.). Излиза, че Бог може и има правото да се "обяснява" на Самия Себе Си в любов, слизайки на
равнището на дадена монада - с всичките ú проблеми и недостатъци, - изпращайки лирично послание до друга искра Божия,
излязла някога от Него. Имали сме случаи, когато някои души
са писали горещи "любовни писма" директно на самия Елма,
безрезервно повярвали в Него. Той може и да не отговори с
думи, но отговорът на такова Същество, равно на цялата
вселена и създаващо я, неизменно е изумителен – често То
отговаря не с думи, в самия живот!

- Никога не трябва да се пишат излияния от
типа на тия, които правят хората от старото човечество! Не само преките предложения, но и завоалираните в поетична слуз, с ясен адресат и адресант, са презрян боклук на грехопадението. Тяхната
смрад е непоносима за невинните същества на Небето и по земите навсякъде - и затова нарекох някога едного от вас "поетически плазмодий". Няма
случай, в който и най-гениалният поет да е правил
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лирични признания с нещастна физиономия - и кармата да не го е влачила! Почти 100% от адресираните словоизлияния са зле маскирана корист, зад която стои мухльо - колкото и нежен и фин да е той.
Мухълът на небитието лази и набъбва и в поетическа форма, колкото и съвършено да е самото стихотворение или "любовно писмо". Вие виждате обожаемите на гениалните поети в кристали, а Ние ги
виждаме оплюти от мухите, а после - целите в мухъл и слуз! Няма оправдание, не се самоизмамвайте!
Не мамете и невинните или по-малко невинните същества, които си нямат и "хабер от понятие" от
вашите страдания и обикновено гледат на прескръбното ви поведение с оная снизходителност, която е
типична за незрялата какавида.
Колкото и да ти е неприятно (тук Елма. се обръща
към онзи, който помоли за "любовно писмо"...- б.п.), в това
осияние ще ви говоря за квачките и какавидите. Какавидите не са виновни с нищо, че не могат да се излюпят преждевременно. Да се мъчиш да събудиш гъсеница чрез трепанация на обвивката ú - това значи
да убиеш живо същество! Това именно наричаме провокиране на невинни. Съществува и поетическо
убийство - историята на поезията е пълна с такива
случаи! За всяко от тях наказанието е смърт - ни повече, ни по-малко. Да накараш едно невинно същество до излезе от пашкула си преждевременно, за да
те нахрани, това значи да си яйцепиец.
Яденето на яйца също се наказва - това е наравно с касапството. Ама имало "безплодни" яйца… Безплодните яйца са също плодни - те привличат
същности за вселяване! Какво ще кажете сега?...
Ония, които завързват, раждат същества; а
ония, които не завързват и минават за безплодни,
много често раждат същности. Е, и какво? - Вземе
някой поетически яйцепиец, та си завре човката в
някое невинно яйце - с надежда да го "събуди". Никакво
"събуждане" не е това - отвътре личинката рядко
мърда. И да мърда, не ú е до вас: на нея ú е станало
студено - пробили сте ú къщичката!
Вразумете се, нещастници, и престанете да
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пробивате и трошите яйца! Защо Бог допуска това,
не е ваша работа - и яйчари има на тоя свят. Но
стане ли един серафим яйчар - яка му дỳша! Серафимите са повече "хайвераджии" - и точно затова пропадат много надолу, когато почнат да мислят за
себе си. Гладни са, да, гладни са за красота и любов,
но почнат ли да хленчат - непременно ще ги пратим
за ... зелен хайвер…
Много често, ако не сте успели да убиете някого още в пашкула му, вие преследвате несъзнателно някое новородено. Много поети, включително
и класици, над които свети ореол, са изнасилвали поетически новородени. Да посегнеш на новороден е
по-голямо престъпление от самоубийството! Единствено това е по-голямо престъпление. Детето се
ражда и иска да суче, а вие искате… - Хайде сега да
не продължаваме повече така, защото пак ще кажете: "Напоследък Елма само ни се кара…"
На сучещите се дава кърма. На детето - игра.
На ученика - знание, на приятелите - подаръци. Това,
което вие жадувате - няма го в тоя свят. Потегнéте
сърцето и ума си да не хлопат така отвратително с
намеци и преки интервенции - и застанете веднъж
завинаги на мястото си! Ако ще ставаш "класик",
бъди паметник - недосегаем, - само свраките да цвъкат по главата ти; ако ще ставаш "гуру" - тичай по
100-200 километра на ден. Така хем тлъстините ти
ще спаднат, хем ще видиш тича ли някой след тебе...
Поете, нещастнико, проповеднико! Ако не тича
някой 100 км на ден точно след тебе и именно по
тебе - недей да си правиш никакви илюзии. На съществата им е приятно да те позяпат, понеже си странен фазан или паун в зоологическата градина... Ангелите водят децата си по разните съюзи на поетите
и писателите, художниците, като на зоологическа
градина... Папуняк с лавров венец - няма по-смешно
нещо от това!
А вие - повечето - сте дребни пуяци и квачки,
които окряквате махалата като снесете яйце; или
пък някои от вас са яйцепйици или много обичат пилешко. Оставете пиленцата и агънцата на спокойс-

6953
Необятното говори – книга 24

твие! Като ви ближе някое агънце по лицето, не мислете да му теглите ножа. Да, точно така е! Всички
поети и "особено чувствителни души", които са вкарали някое "агънце" в леглото си с някоя крайно сполучлива метафора, са най-обикновени касапи - нищо
повече! – "Ама бизнесменът и кебапчията по ли имат
право на такава красота?..." - Имат - щом тя лепне
по тях, а не по вас. Оставете кокошчиците, пуйчиците и райските птици да украсяват астралните
трапези на ония, които могат да си ги купят (да си ги
хванат); оставете мухите на паяците; и рибите - на
рибарите. Осъзнайте се не като същества, а като
същности - и потънете надолу и навътре към себе
си, защото вие не сте родени търсещи! Съществата
се търсят, защото са половинки; същностите мълчат, защото са едно с Цялото. Няма защо да мяукате или да викате като птиците, когато са разгонени.
На същностите се разрешава само едно: да излязат понякога на повърхността - за разнообразие.
Но тогава те са слънца, на които се греят всички.
Тогава те са извори, при които отиват всички. Който
пие вода, а не ракия, сам ще дойде при вас.
Толкоз.
Евгений Евтушенко
Не юдù своя гений, поете,
и ума си, пред който немеят,
със паунски слова-еполети,
за да трупаш любовни трофеи!
Не хленчи, че си сам. Не ходи
с нажалени очи йезуитски.
Не развявай тъги и беди
като оня шинел на Грушницки*.
Ти от женския трепет и страх,
пред които си бог и икона,
да си просиш милувка е грях!
Да изнудваш доброто е долно!
Най-престъпно е стих да четеш,
с интонация горестно-бавна... –
За мъжа е съмнителна чест
да превзема превзети отдавна.
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Да си "някой" е страшен магнит накачулват те фиба връз фиба...
Даже кламерът мисли: “Хвани,
по възможност, най-тлъстата риба!”...
Та магнит ли си, дърпаш наред:
и бижу, и консервата куха...
Но измъкнеш ли гвоздея клет –
и иконата писана рухва.
Ти поет си. Бъди и човек.
Забрави за лъжи и мишени.
И не падай до подвига лек,
а вдигни се до връх-поражение!

1969 г.

___________

* Ето как описва героя си Грушницки гениалният Лермонтов в романа си "Герой нашего времени": "Той мята глава назад, когато
говори, и ежеминутно суче мустак с лявата си ръка, защото с
дясната се подпира на патерица. Приказва бързо и високопарно
– той е от ония хора, които за всички случаи в живота имат
готови, пищни фрази; хора, които Прекрасното не докосва и
които важно се кичат с драпериите на “необикновени” чувства,
“възвишени” страсти и “изключителни” страдания... Да правят впечатление – ето върховната им наслада: романтичните
провинциалистки губят ума и дума, когато ги слушат.
Страстта на Грушницки бе да декламира: той ви затрупва с думи, веднага щом разговорът се отклони от обикновения си ход. Спор с него е немислим – и да успеете да вземете
думата, той просто не ви слуша. Само дебне да спре някой за
миг – и незабавно почва дълга тирада, уж свързана с темата,
но всъщност продължаваща неговата собствена пледоария.
Той не познава хората, понеже цял живот се занимава
само със себе си. Целта му е да бъде герой на роман. Той тъй
често се мъчи да убеди другите, че е някакво извънземно същество, обречено на някакви тайнствени страдания, че отдавна сам си е повярвал в това. Може би и затуй тъй гордо
носи своя дебел войнишки шинел."

16.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ПОКАНА ИЛИ ЖРЕБИЙ?
12,30ч.
По силен вътрешен импулс, група от най-близки приятели дойде в Бургас с чувството, че пак се събираме не случайно и че Небето иска чрез нас да проведе правилно някаква
своя нова инициатива, някакви свои силни токове. Пак се появиха въпроси и проблеми във връзка с тройката, със сродните
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ни души, с това, как е най-добре да си помогнем един на друг и
най-вече на Божието Дело. Импулсът бе първо да се отворят
томове беседи от Учителя. Един от основните проблеми бе
доколко и докъде трябва да се жертваме за ближния и в каква
степен трябва да сме верни на самите себе си.

"Съвременните хора страдат, понеже не
знаят какво нещо е любовта. Да се жертваш
за хората, това не е любов. Като четете 13
глава от първото послание към коринтяните,
виждате какво се говори за любовта. Тя се
отличава с изобилие. Тя носи изобилно знание,
изобилна свобода. Дето минава любовта, носи
благословение.

Някой ви говори за любов, а е скържав,
нищо не дава. Чудно нещо - любов имаш, а се
страхуваш да не те оберат. Ако имате любов,
не се страхувайте! Да се страхува оня чучур,
който едва капе, че ще го оберат, има смисъл.
Всеки може да открадне неговата любов.
Единственото нещо, което не се краде, това
е божествената любов. Всичко може да се от-
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крадне, но любовта - никога. Всичко можеш да
разделиш, но любовта - никога. Не се плашете
от хората, че могат да откраднат любовта
ви. Денят, в който се убедите, че никой не
може да отнеме любовта ви, е ден на свобода.

Единствената сила, която помага както
трябва при всички условия, това е любовта.
Всички същества, от единия край на живота
до другия, са носители на любовта! Който
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разбира тоя закон, той придобива съвършенството. Който не разбира закона, остава със
своето несъвършенство. Любовта изключва
всякаква обида. Какво нещо е обидата? - Накърнено чувство. Представете си, че един саможив човек се сдружи с някого. Той се привързва към него, обиква го и го нарича свой приятел. Той е така създаден, че не може да дружи
с много хора, но изисква това и от приятеля
си. Ако друг някой обикне приятеля му или приятелят ме дружи с други, той започва да
страда, казва, че приятелят му го обидил. Не,
чувството му е накърнено! Обидата се явява
в единичната любов. Ако той разшири сърцето си и приеме повече хора, обидата ще го
напусне." ("Заветът на Любовта", том І, стр.81-82)

- Отровата на старата Ева и на стария Адам
е много упорита и лепкава. Но това не значи, че новата Ева и новият Адам трябва да поставят въпроса за жребия като на комсомолско събрание. Железен закон е; не железен, а елмазен: жребият е само
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едно огромно изключение, а не правило. Той се прилага само в много редки случаи, когато трябва да си
отидат някои, неготови за това - да останат само
готовите. Инак нещата са много прости. Ако искаш
да общуваш с някой и да се обмениш така, както ти
искаш или както той иска, за да му помогнеш, покани
го тайно, без да знае никой. Създай всички условия да
бъдете напълно щастливи, без да узнае абсолютно
никой къде сте били и какво сте правили.
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Ако не искаш да останеш с този човек обвързан за цял живот или за дълго време, ти предварително приемаш условието, след като се разделите,
той да бъде свободен и ти да бъдеш свободен, без да
искате сметка, без да питате по никакъв начин какво
е правил другият, докато не сте се виждали. При
удобен случай пак ще бъдете заедно, пак тайно.

Неправилно разбирате жребия като махленско
събрание, в което става напълно ясно кой с кого ще
остане сам. Обмяната на душите е свят процес, при
това се вземат всички мерки трето лице, освен
Бога, да не знае кой къде е. А това е толкова просто!
При откровените жребии има опасност някои много
ценни души да се огорчат. Но те не са виновни, че
още не са готови за Новия Свят, за Новата Вселена.
По човешки, жребият направо е хвърляне на кокал
сред стадо гладни кучета… Можете да си представите какво става в астралния свят нощем, когато
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няколко души са се надявали да се паднат с едного и
са били порязани от жребия. Тогава от такъв жребии
се ползват само дяволите. И в ада се признава жребият - и то с голяма охота. На практика, Бялата Ложа употребява жребия така, че резултатите да стигнат до участниците когато не са заедно. Много е
просто да се проведе така - предварително, а не в
последния момент. Тогава стават излишни всякакви
разговори и обсъждания по този проблем: който участва - участва, който не участва - не участва.

Можете да си помагате, и то как! Но вие трябва да сте много големи психолози, за да разбирате
нуждите на другия, а същевременно да обичате себе
си и своята собствена душа и тяло и да не ги измъчвате. Именно в търсенето на тоя баланс е и разковничето. Да се разкове егоизма и да се скове Ноевия
ковчег на спасението - това означава периодично да
мислиш за себе си, за ближния и за Бога. Още по-точно: първата седмица или период - само за себе си,
без никакъв компромис; втората седмица само за
ближния, без никакъв егоизъм; третата седмица - за
неближния, за света, като даваш изобилно, но и се
пазиш да не те хванат - то е голямо изкуство. Аз го
наричам "ментална и причинна фехтовка". Трябва да
сте много добри фехтовачи, за да не допуснете да ви
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наръгат, да ви обсебят. Почне ли някой да търси своето право - назад, в самозащита по всички правила!
Няма право над Божието право, няма право
над правото на Любовта и Свободата! Всеки от вас,
който се е освободил, за да служи на Бога и на пробудените души по този начин, той не е отговорен пред
никого - кармата му се стопява мигновено! Кармата
ще ви гони до мига, в който приемете този ритъм.

И да ви настигне след това, то е редно, не се
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плашете. Отделни случаи има, когато кармата
настига и най-високи посветени заради стари
дългове. Никой от вас тук не е свободен от вина всички участвахте в грехопадението. Но то не е
само един акт в далечното минало - то продължава и
сега. Щом не участваш в Тройния ритъм - ти си вече
съпричастен на греха - на грехопадението. Ако си
разпределиш времето така, че първо живееш сам,
после с най-милия на сърцето си и накрая - с други,
по-малко сродни и с несродни души, та дори и с врагове понякога - това означава изпълнение на волята
Божия такава, каквато е. Спазването на тайната и
недаването отчет на никого, освен на Бога - това
те определя като Ученик. Щом все още се отчиташ
някому или даваш обяснение, оправдаваш се - ти още
не си свободен, страхлив си.

Но да играеш двойна игра от страх или, за да
не загубиш нещо материално, да не каже ли нещо
роднините, съседите, обществото - това е недостойно, това е лъжа! Тогава лъжете не само Бога, но
и ближния и самия себе си. Бога лъжете, понеже сте
му обещали още в самото начало, още преди грехопадението, че ще разпознавате Неговите пратеници, а не тези на света и на ада; близките си лъжете, понеже те очакват нещо от вас, което фак-
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тически не можете да им дадете, а те се хващат и
за сламка, с надежда да хванат цялата ръка, а после
и вас целите; и като не успеят, нахвърлят се върху
вас, защото сте ги излъгали - подали сте им сламка.
А себе си лъжете, понеже душата ви, сърцето ви искат едно, а вие сте ангажирани с обещания и условности; оставате някъде от чувство за дълг или зле
разбрана милост.
На светлите хора казвам: вие, които сте се
посветили на своите близки и не ги лъжете, сте помили Богу, отколкото ония, които си мислят, че са
ученици, а лъжат всички. По-добре бъди обикновен,
светски човек, ходú на църква или бъди атеист, но не
лъжи!
Сега не правете жребий, но…
16.ХІ.131(1995)

ВЕРЕН НА ДУХА

- Беше ми обещано от Елма за този период нещо. Може ли да се каже по какъв начин да се изпълни?
22,50ч.

- Това е въпрос, по който трябва да говоря
само на теб. Тези тайни касаят най-святата област
на живота и не трябва да се споделят групово. Подобре е да се види сега какво ще каже "танцът" - и
после ще видим. Това се оставя на твоя вътрешен
импулс - имаш право на избор и решение. Не е без
значение обаче кой ще проведе токовете и ще нап-
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рави коридор на Същността. Не си предпоставяй кой
точно от двата варианта да бъде, но нека бъде този, които сам се развие. Бог благославя всяко нещо,
което се приема със свобода и любов, без да правим
отговорен никой друг, освен себе си. Сега случаят е
такъв. Отговаряш лично ти и Сам Бог - никой друг.
Ам, амáм, аманáм!
Сияйно щастие очаква всеки, който е верен на
Духа!

↕

23,20ч.

17.ХІ.131(1995)

РОБСТВО И СМИРЕНИЕ
20,20ч.

- При слизането надълбоко в материята, до дъното на
проблемите и противоречията, сред които сме изпратени, у
някои приятели напоследък се забелязва следното: пълно загубване на желанието да искаш нещо за себе си; спадане до
нула на егоцентричния и самозащитния тонус; на този "хъс",
с който обикновено хората отстояват личността си, защитават се и имат постижения. Дистанцирано плуване в съзерцателност и приемане на всякакви ездачи на гърба без съпротива. Какво е това: резултат на твърде дълбокото падане в
ада - или ново посвещение, ново божествено качество?

- Самозащитата и напористостта за лични
постижения и придобивки е приоритет на езичници, а
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не на християни. Тъкмо затова Изтокът и неговите
подражатели на Запад не могат да се откажат от
бойните изкуства, защото считат, че Бог е кривоглед и ще остави Своите Си в небрано лозе. На практика обаче езичникът по дух, дори и да е първият
християнин на думи, щом опази самоличността си от
посегателства и несгоди, неизменно се озовава в обрано лозе, не в небрано. Обръщам притчата: небраното лозе е за смирените, обраното - за страхливите, гордите. Когато Бог ти е задна стража, ти наистина не искаш да се защитиш и съхраниш, понеже
вярваш, че Той съществува. Значи, езичникът е на
практика атеист, щом иска да остане на земята невредим физически, но увреден душевно. Всеки победител на Земята, всеки, който си е спасил кожата със
сила или хитрост, дори и с бягство, непременно попада в обрано лозе след смъртта си, та даже и приживе. Значи, ако Бог ви е натикал в тая плът и при
тия обстоятелства, в които сте притеснени от
всички страни, Той има предвид да получите едно Посвещение, което получи Йов - пълна вяра, пълно упование. Ето защо, при Моите хора специално, небрежността в самозащитата и самосъхранението е белег на защитено Второ Посвещение - Планината на
Смирението. Праведникът все още се самосъхрънява
и пази собствеността си - тяло, сърце, ум - защото
мисли, че са негови; и освен това го е страх да не го
боли - животински егоизъм. Праведникът мисли за себе си и своите проблеми през повечето време на денонощието и преживява трагично, с каменна физиономия, а не с усмивка, всяко посегателство над "имуществото му". Колкото повече се съпротивлява на
съдбата през преражданията и не иска да отдаде
"скъпоценната си кожа" на сродни души и приятели,
толкова повече Провидението го вкарва в капани по
такъв начин, че да му я смъкнат неприятели. Значи,
страданието на праведника се дължи на нежеланието му да се прости със собствеността си, с частната си собственост. Той счита и душата си за частна собственост и затова е покрусен, когато Бог
или врагът Му иска да му я отнеме. Всички псалми,
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целият Стар Завет, с много малки изключения, пък и
много от деянията на апостолите са пропити с вопъл за собствената кожа. Много малко и от новозаветните християни (защото има и старозаветни) са
проумели на практика какво значи да загубиш душата
си, за да я придобиеш; що значи, че най-високата любов е готовността да дадеш живота си за приятелите си; да обичаш даже и врага си - и то на дело.
Когато някой ортодоксален християнин, окултист или мистик си замине, ангелите измерват и наблюдават остатъците от сивата краска в аурата
му - нагона за самосъхранение. Този нагон е животински, ако човек иска да се самосъхрани заради самия
себе си. И той е на място, но ако човек е още животно или езичник, старозаветен, което е едно и също.
За Бога всички, които са се съхранили заради самите
себе си от страх, всички, които са искали да спасят
собствената си душа, та дори и с най-праведните
постъпки и молитви, представляват смет - смет за
гроба. Ако обаче ти се съхраняваш съзнателно, за да
имаш щастието да се самоотдадеш докрай за божието дело, на божествения пир - тогава такава самозащита се благославя. Само че тя не става с намръщено лице и свити устни, а с песен на уста, с усмивка. Въздъхнеш ли поне веднъж, когато загубиш
нещо или е застрашена собствеността ти, ти не си
взел изпита на смирението, ти си казал на Господа:
"Боклук!" Да! Непременно считате Бога за боклук, ако
посърнете при опасност за вашите приоритети и
собствености - и тогава Бог непременно ще ви изхвърли на боклука. На първо време ще загубите вътрешния си мир, след това младостта и здравето си,
красотата; и накрая ще последвате царете и патриарсите там, където се отива чисто гол - само по
скелет.
Прочее, най-добрите в Пътя са тия, които си
пеят, когато са на дъното на ада, и раздават всичко
- до последна шушка. Трябва да знаете, че ония, не
раздават с лекота и последното, което имат, които
се стискат някъде, непременно ще бъдат нападнати
от лоши хора и обстоятелства, от тъмни духове и
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микроби, които ще ги довършат. Рухването е неизбежно на всички фронтове на личността, където тя
не иска да се предава в ръцете на Любовта, т.е. Бога.
Само че, внимавайте! Първо пипнèте тила си
отзад и решете: от смирение ли сте се оставили пасивни - или от липса на самоуважение? Ако е от смирение – чудесно; но, ако е малко плоска отзад главата ви, ще ви прекарат през точно обратния изпит да се научите да се биете. За да изработи тила си,
т.е. мюонно тяло, дори и най-прекрасният елохим без
този ариегард в себе си се налага да слезе на планета като Земята или даже на дъното на ада и да се
бие по всички правила с всички възможни бойни техники на небето срещу ония, които искат да го унищожат. Ако вие сте с плоска глава отзад, с неразвито
самоуважение и божествено достойнство, алохимите и херувимите непременно ще ви намерят цаката,
ще ви вкарат между шамарите някъде, докато се научите да ритате. Има едно изкуство, при което магарето ще ви бъде учител. Да хвърляш къч срещу
вълците - това е божествен предмет в Школата.
Кой е вълк? - Който те иска само за себе си, предимно за себе си. Срещу такива трябва да имате зъби и
нокти, здрави и твърди копита, ако искате да ви порасне главата отзад. Ако не - ще бъдете разтворени обратно в Божествения Хаос, където монадата
ви ще си остане в йонно състояние, неспособна да се
превърне в атом. Атомът се отличава със структура, със закони, с отстъпчивост където трябва и неотстъпчивост, където не трябва. По тази причина
човекът е последната надежда на Твореца, понеже в
свободата си той може да бъде и добър, и лош. Ангели, които са само добри, са без тил: те са много
приятни в анфас, но са смешни в профил, нещо им
липсва. Профилът е аспект на Духа, и ако ти си
прекрасен и в профил, това значи, че не си само ангел, но си и човек - образ и подобие на Създателя си!
Така че, не отговарям конкретно на въпроса, а
ви карам да се изследвате, да си измерите разстоянията от ухото до челото, темето и тила - и то-
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гава да си поговорим отново. Ето че се получи цяла
лекция…
9,15ч.

- Ако питате пак, нека има малка почивка, понеже паузата след осияние е условие за присъствие
на ясновселената. Който не уважава ясновселената,
т.е. Майка си, той няма благоговение; който не уважава Баща си, т.е. тотвселената, той няма кураж,
храброст. Ако вие знаехте колко време да мълчите
след едно осияние, щяхте да се лекувате от най-различни болести - и даже да лекувате. Същото важи и
за молитвата, за духовното пеене. Необрязаният духовно не владее паузата и при изказване на събеседника продължава последната му дума като картечница. Напорът на собствения дух не е оправдание да
се отнеме паузата след изявата на духа на ближния,
защото така вие влизате в тефтера на ясновселената, която не обича тия работи.
И в музиката Тот е тонът, а Пралайа - паузата. Някога ще ви преподавам науката и изкуството
да влизате в ясновселената през паузите, а в тотвселената - чрез звуковете. В хипервселената се
влиза чрез мелодия и хармония, със спазване на паузите. Тази нощ ще ви покажа как става това - и който запомни, да го сподели сутринта. И да не го запомните, то ще остане в сърцата ви и един ден ще се
прояви.
В Любовта, Пралайа се отличава с пауза на
собственото разбиране и собственото преживяване, за да прозвучи желанието на другия. Който не
прави паузи в Любовта, той е верен само на себе си и
тогава ще стане нещастен, един ден ще закърнее
някъде. Да правиш паузи в Мъдростта, това значи да
си педагог, а не само артист, оратор - т.е., да умееш да слушаш, когато другият говори. Да правиш паузи в Истината, ни най-малко не значи да лъжеш, а
значи да дадеш възможност да се проявят и чуждите
истини, не само твоята. Затова съм ви казвал, че в
синусоидата планините са Бащата, а долините –
Майката. Който се изявява повече, отколкото се
грижи за изявата на ближния, той тича по петите на
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Баща си, но Майка си не почита - забравил е как тя го
е учила да ходи и да говори. Но това не значи, че Ние
осъждаме планинските местности и страни, където
няма дълбоки долини. И те са на своето място – радвайте се на всичко, което съществува. Ако някой повече говори за себе си и за своите впечатления, идеи,
опитности, това е едно богатство, което трябва да
оценявате. Това е съкровищницата на духа, на мъжкото начало, което е спонтанно, импулсивно, несъобразяващо се с прославата на другите. Нищо, че не
може да изслушва - затова пък пее омайни песни на
мъдростта и опита. Ползвайте се от всичко.
А сега - починете и питайте.
9,40ч.

18.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ОТГОВОРИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ
1. Кога и кои обявяват програми "Матриадор" и "Асуин"
като "утопия" и за несъвместими и неприложими за сегашните условия?
2. Как да разпознаваме хората и проявите, програмирани православно, дори когато вярват в беседите и осиянията и ги изповядват? Какво значи православно тълкуване и
поведение във формата на Новото Учение?
3. Каква задача духът на Л. все още не е решил и как би
могъл да я разреши?
4. Какво означава "експлодирането" на Соломоновата
звезда - и наистина ли от този ден и оттук започват Деянията, за което явно не случайно ни събраха точно пет души?
11,45ч.

- Князът на този свят все още дърпа нишките
навсякъде, въпреки че е станал наш отскоро. Той си
има свои хора във всеки дом, във всяка организация и
случайна група. Негов представител може да е роден
на Земята с единствената цел, само веднъж в живота си - на подходящо място и в подходящо време да пусне хладен душ. Божественият "суперкораб" на
Любовта няма и прашинка върху себе си, той е в
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пълна изправност, смазан и подготвен по всички правила за излитане. Не е вярно, че е нужна еволюция, за
да излетиш с него - нужна е еволюция, за да повярваш
в него! Нужен е огромен опит с тежки страдания, за
да се пребориш с всички, които са завардили пътищата към него.
Князът на тоя свят е поставил постове не на
всеки километър, не и на всеки микрон, а още по-нагъсто - на нивото на електронните орбити! В съгласие със Съавтора си - Духът на Христа - Князът на
този свят внушава на електроните на всички въплътени същества да тълкуват импулсите на любовта по свой начин. На езика на свободната воля,
това е съвършената свобода на човешката монада
да проявява любовта тъй, както никой досега не я е
проявил. Князът на тоя свят обаче създава две коренно противоположни програми, на пръв поглед взаимоизключващи се.
Първата програма - лунната - е сриване на
свободата да бъдеш различен и внушаване на чувството за дълг към морална система и нравственост,
изповядвани от мнозина. На библейски език, това е
посягане към забранения плод - плодът на етиката.
Да бъдеш етичен по предписанията на дявола, значи
да престанеш да бъдеш различен, да се подчиниш на
система.
Втората програма обаче е още по-коварна и
тя предвижда раздухване на своеглавието - на привидната свобода да тълкуваш Божественото уж индивидуално, а всъщност - криво.
От това Князът на този свят и Неговото
Царство имат по-голяма сметка, отколкото от моралните канони, запрещаващи различието. Защо? Защото главните пътища към Кораба - Белия Кораб
на Любовта - са завардени от религията и морала на
Сатаната, но тайните пътечки и свободните пролуки през шубраците се пазят от най-страшните
пазванти - съблазнителите. Те не са въоръжените
до зъби блюстители на канона и закона, които те
връщат в кошарата, а онези външни и вътрешни
съблазнители, които те карат да определяш Божес-
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твеното като "утопия". Въпреки че Божественото
изключва напълно категоричния императив и думичките "трябва", "длъжен си", Неговото изпълнение без
сатанинско клинчене и криви тълкувания, самó по
себе си е категоричен императив. Т.е., то не те принуждава да го приемеш и избереш, но ако го приемеш
и избереш, ти приключваш с преражданията, ставаш
безсмъртен. Какъв по-категоричен императив от
този!
Следователно, по пътечките и пролуките, които не са завардени от каноници, дебнат духовете
на самоизмамата, че можем и да не изпълним импулса
на Бога, че сме "свободни". Парадокс, нали?! - Парадокс и абсурд, действително: свободата е свобода
само в рамките на изпълнението на Божествения
импулс, на Божественото Слово. Когато Ние говорим, че 50% от Истината е субективна, Ние имаме
предвид не неистината, а именно Истината. Правите ли разлика? Някои приемат неистината за Истина, защото така им е по-изгодно - и по този начин
слагат пътепоказатели в посока, обратна на Кораба.
Ако те самите не искат да се качат на Кораба, където Волята Божия е 100% и собствената воля е
100%, но тези две воли са напълно успоредни и ненасилващи се една друга, то никой не му дава правото
да слага табелки в обратна посока!
Не всички Ме разбират какво ви говоря в момента, но искам да кажа, че идеята за работа без
пари и материални компенсации въобще е пълна утопия за агентите на ада; идеята за работа без оповестяване на авторството също е ненавистна за
адските психики и структури, защото там се елиминира потребността да се прославиш. Идеята да
няма тълкуватели в центъра на Словото и Делото,
които да ти обясняват "къде Елма е прав и къде не е
прав"; къде Елма информира и къде дезинформира;
или да няма "светилници", които да те светват
какво точно трябва да се направи в даден момент, за
да се изпълнела инициативата на група фюрери или
отделен фюрер - тази идея също е крайно нежелана
от ония, които искат да са авторитети.
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Ние познаваме един безобиден ангел, напълно
смирен и прекрасен: това е предишният апостол Филип, разбрал присъствието на Любовта като благост, като неосъждане. Когато стигнете до неговото сияещо небе, в което няма ножове и обиди и
няма отрицателни определения, нито еднопосочни
заключения, ще добиете представа как изглежда поведението на нашия любим Иисус - Иисус мекия и
прекрасния, Който се усмихва на всички и остава свободни всички.

Иисус - братът на страдащите, - в чието
присъствие никой, дори и най-големият престъпник,
не може да се почувства грешен и виновен. Това е
нормалното лице и нормалното поведение на Божествения човек, човека на Любовта, който разлива
благост, а не присъди! Само рядко Иисус хваща камшика и отива в храма, за да разгони търговците.
Този храм и тези търговци са живи и до днес. И когато Господ ви говори строго в осиянията, не се
обиждайте, но си помислете къде правите търговия
и къде сте осъдили ближен или враг в сърцето си.
Сатаната се отличава и с това, че ви учи да
правите снизходителни присъди: демек, този и този
греши, но нищо, ще се поправи един ден… Присъдата
обаче, каквато и да е тя, показва, че още не сте подали глава от блатото на "праведниците". Безгра-
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ничната, безусловна преданост към Отца и царството Му изисква пълна слепота за недостатъците и
тотална благост и съпричастие, независимо от
бездната на греха. Само така от сърцата ви ще потекат редки благоухания, а не праведнишка смрад…
Та сега да минем към втория въпрос.
2. Праведнишкото съзнание, което вие наричате, в частност, "православно", се отличава тъкмо
с това: презумпцията за опасност и презумпцията за
спасение. Не че няма опасности и, че няма нужда от
спасение, но "праведниците" не съзнават най-голямата опасност: пренебрегването на заповедта "Не
съдете, за да не бъдете съдени". Православието,
както и много сродни християнски и езически религии
на Първото Посвещение се отличава с разделянето
на света на "праведни" и "грешни", с изострянето на
вниманието върху опасността от греха и на "единствения път" да се освободиш от него - приемането
на съответната църква като единствено права.
Всички тия неща са ви до болка познати, а вече и без
болка… Но Бог различава "праведниците", където и
да се намират, дори и сред атеистите. Те се отличават с острота, със способността да убодат, да
наскърбяват. Най-неприятни са агресивните "праведници", които бодат наляво и надясно. Но не помалко опасни са и пасивните праведници, които бодат жестоко, когато ги настъпиш. Това е цяла наука, но сега няма да се занимаваме с нея. Важното е
дали сте си отишли от дома на праведника с горчилка в душата, или с лекота, с песен. Това е правилото! Колкото и да е прав "праведникът", ако не ви е
нагостил така, както иска душата ви, а ви е оставил
стенещ и плачещ, знайте, че той непременно ще се
натъкне на друг "праведник", който ще наскърби
него. Това са елементарни уроци, които наблюдавате ежедневно. Остър си бил - остър ще те набоде…
Безспорно, истинската праведност не изключва скрито или открито жило, копие. Но то се
употребява само в случай, че някой иска да отнеме
свободата ви да служите на Бога, т.е. на всички. Та-
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кова копие може и трябва да се държи нащрек, защото свободата да се качваш на Кораба когато
поискаш и с когото поискаш е синоним на безсмъртие.
Когато се освободиш сам, ти освобождаваш и
другите. Тогава можеш да размахваш копието по
всички правила, но не за да набодеш, а за да проснеш
противника със собствената му сила. Ако бутилката
се е хвърлила срещу скалата, скалата не е виновна.
Да станеш памук в момента, когато искат да превземат Кораба или да го взривят - това е предателство! Ако има такава опасност, Господ ще ти прати
един древен войн, той ще те качи на крилете си и ще
почнете да обикаляте Царството Му свободно. Да се
размекнеш пред неправдата, значи да предадеш децата си. С воина на коня, макар и далече от децата,
ти си по-силна, отколкото простреляна.
Още нещо по този въпрос. Сектантите, партийците, вярващите в "църквата" се отличават по
това, че се окопават. Това значи, че блиндират Словото, Делото и Живота само за себе си и най-близките си - и по този начин вдигат китайска стена
около Кораба. Под предлог, че го защитават, те
всъщност го умъртвяват. Взривяването на китайска
стена и катеренето по нея с куки и остри приспособления е метод, който се употребява от Посветените. После, китайската стена за един такъв Кораб
не е никакъв проблем…
Още три неща се спускат по тази тема за
властта на "православните", дори и при Новото
Слово, но ги оставям подсъзнанието ви да ги разшифрова.
3. "Лулчев" отдавна не е Лулчев, но все още
носи негови проблеми за разрешаване, заедно с неговите изключителни дарби. Питате Ме - отговарям
директно. Начинът да се освободи от някои притеснения и здравословни проблеми е да приключи с инерцията на миналото. Първо - когато Словото му каже
нещо, той трябва да го изпълни незабавно, безпрекословно и без собствени редакции. Второ - за него е
неблагоприятно да работи като чиновник и особено
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опасна е техниката - некрополето на апарати, машини и прибори. Трябва му професия, свързана с пътуване сред природата, планините и страната.
Чужбина му се отразява зле. Въпреки мисиите, с които го натоварва сам Учителят, за да използва ходенето му насам-натам, неговото спасение е в родината и чрез българския и руския език. Не че няма изключителна мисия във връзка с английския и американския народ, но тя трябва да се изпълни от дистанция. Неговият етер е крайно хигроскопичен и поема в грамадни дози нисшия ментал на Америка, с
който после не може да се справи.
Школата ще се възстанови на Земята истински, само ако намери общ език с едного от своите
братя, с когото се разминават от години. Когато се
съгласят, независимо от разликата в половете си,
да преговарят за съвместна работа и стигнат до
единни заключения и методи, Аз лично ще отворя пак
Школата. Вие сте мощни апостоли, и при различия
трябва да ги хармонизирате. Инак светът ще пати.
Щом двама, трима или повече апостоли, които
са свързани поотделно с Учителя, се свържат да работят и на Земята практически, без да изтъкват
недостатъците си, а лансирайки само общото, съответните гайки и болтове - военни министри, магически ръководители по света и прочие от противоположните общества - ще си подадат ръка и на някои места войните ще престанат. Всяка мисъл и
дума против сестра или брат, дори и да сте прави
от ваша гледна точка, са по един куршум в сърцето
на някого в Босна или Ирландия, Америка. Господ има
специални ментални гравьори, които гравират
името на убиеца върху куршума, който го е изпратил. Хората не го виждат, но ангелите го виждат!
Едно отрицателно определение, една клюка или иронична забележка - и мисъл-формата като стрела се
понася към арсеналите и погребите на света! Адските определения не могат да живеят без тяло, защото атмосферата е чиста и Духът ги асимилира.
Те знаят това и бързат да се въплътят в някой куршум, в някоя бомба, в някой двигател с вътрешно го-
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рене. Тяхната същност е унищожението и затова си
търсят съответно тяло.
Щом си искал да унижиш ближния, ти искаш да
унищожиш неговата истина, защото е различна от
твоята. Такава мисъл за унищожение има динамична
сила и тя търси реализация. Тя влиза в машините и
инструментите на технотронните убийци, за да
унищожава живата сила на Господа - чрез шум, предмети, адска култура и оръжия. Така едно осъдително
изречение от устата на един духовен човек, независимо доколко е вярно, през петото измерение почти
незабавно влиза в някой военен склад с боеприпаси,
които са за фронта. Знайте, че куршумите, които
уцелват, бомбите с точно попадение са гравирани в тях има критически извержения от мозъка на духовно болни.
Петролът, бензинът, при експлозия освобождава кондензирана ревност. Бог е заключил ревността на динозаврите и гигантските папрати в
"черната кръв на Земята", а черната ложа успя да
намери начин да я подпалва и да освобождава ревнивите духове отново. По тази причина унищожиха оня
българин от Пловдив, които заплашваше петролната империя с ново гориво (Какво значи "унищожение" и какво значи "Пловдив" на духовен език, сега
няма да обяснявам).
Телевизорът и компютърът изсмукват салма
от будическото тяло и я пращат в ефира, където
тя се трамбова и пакетира от специални адски работници за консумация в пъкъла. Неуловима е само
оная салма на зрителя, която е породена от неадско
предаване, от неадска програма. Ясновидецът вижда
как салмата на глупаците, ползващи адските програми, се пакетира незабавно и без проблеми. Накъсването на един филм от реклами прави пробиви в
мюонното тяло на зрителя и затова, откакто и вие
станахте капиталисти, мюонните ви тела са надупчени като западните. През тези дупки свободно вее
вятърът на глупостта и сваля и последните верни
ученици от орбитите на Школата нощем. За предпочитане е да гледате цял видеофилм, но не филм, на-
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сечен от реклами. Видеото обаче носи друг "армаган"
на пъкъла: то всмуква салмата ви на струи направо
надолу, към ада. В редки случаи, когато гледате
филми на Бялата Ложа, салмата не се изпразва, а се
увеличава вътре във вас. Когато се елиминира зловредният ефект на екрана и се постигне безопасно
кино (класическият киносалон е почти безопасен), и
когато заредите филмотеката си само с произведения на доброто, истината и красотата, вие ще почнете да увеличавате салмата си при гледане на
филми.
Съветвам ви при почване на реклама да сменяте незабавно програмата. И това е удар върху
мюонното тяло, но не тъй фатален. Знаете, че съсредоточението върху един предмет трябва да е наймалко един час, без да го сменяте, ако искате да
почне мюонен синтез във вас. Затова разговори при
хранене (или мислене за нещо друго, а не за храната)
- и въобще прекъсване на който и да е благороден
процес, разсейване, накъсване - не дава възможност
на мюонната реакция да се начене. Първият парламент, които гласува закон против адските реклами,
ще получи мандат в Космоса, Първият кмет или президент, които изхвърли автомобила от града, ще
получи безсмъртие незабавно!
Най-опасни са фанатиците. Не казвам "изхвърлéте техниката", но казвам: променете чувствата и
мислите си! Ако в един автомобил се возят хора, които не ревнуват, техният бензин ще носи благословение за града. Ако в един автомобил се пеят песните на Господа, той е подвижна радиостанция с огромен обхват! Ако в един куршум не е влязла отрицателна оценка на духовен човек, той няма да уцели
жив човек. Това е, което имам да ви казвам за днес.
4. По четвъртия въпрос казвам: Соломон не
създаде звездата така, както я прекроиха после евреите. Това и не бяха евреи, а друго племе, от центъра на ада, което се облече с еврейска плът и име,
и по този начин излага този божествен род и до днес.
Така че неправилно формулирахте звездата, която
се пръсна, като "Соломонова". Друга шестолъчна
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звезда се пръсна в момента - онази на мегаломаните.
Големите, известните, богатите хора повече няма
да властват на Земята. Това се свърши. Идва вашият ред!
14,09ч.

18.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ТРИ ВЪПРОСА

22,23 - 23,15ч.
Въпроси на Н.:
1.Може ли да се тълкува силното ми, реално духовно
преживяване днес, изразено в ярко видение: Ти дойде в стаята
при мен и ми казваш: "Виждаш ли огледалото на тавана - триъгълното огледало?" Правилно ли разбрах, че това е символ
на небесната вселена, но от този миг нататък знакът на
земната вселена не е повече симетричната му проекция в обратен вид, както е била досега? От това огледало зависи
всичко, но от този час проекцията му на Земята вече няма да
е обратна. Какво може да значи това?

- Това показва, че хипофизата повече не е водеща, а всичко минава в хиперфизата. Знаете, че хи-
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пофизата е върхът на два триъгълника, разположени противоположно, и че тя обръща местата и
посоките на всички същности в човека. За новия орган - хиперфизата - съм ви говорил в "Колоните на
Новия Йерусалим". Там нещата не са огледално симетрични, както в Старата Вселена, но са в права
проекция. Това е голяма тема, на която трябва да се
обърне специално внимание. Трябва да ви кажа само,
че от шестолъчната звезда вече не е останало
нищо. Не че тя не е свещен модел и принцип, свещено
лице на Бога и Природата, но от сега нататък, за 15
милиарда години, Природата ще следва Отца нагоре,
а не надолу с главата. Черният триъгълник на ада
повече няма сила!
(Интересно е, че трима души от присъстващите тази
вечер са имали преживявания и опитности съвсем наскоро
именно във връзка с шестовърхата звезда: единият е видял и
преживял мистически как тя експлодира и повече няма сила в
стария си вид; вторият възприема отгоре и проектира знакасимвол на движение "АСУИН" като два сферични триъгълника
един в друг, т.е. те вече не са обратно симетрични; третият
също - точно днес, в същия час - наблюдава знаци, образуващи
сферичен триъгълник, и размишлява на тази тема. Елма
обещава да говори подробно за всичко това, след като приятелите опишат какво точно са преживяли в Търново (във връзка с двете свещи и пр). Но да продължим с въпросите на Н.:
2. Какво означават множеството случаи на директна
връзка с Т., при които преживяваме едни и същи неща на небето и на земята? Прогнозите и на двамата се осъществяват абсолютно и ти играеш ролята на духовен инструктор
при много конкретни случаи в живота ми от разстояние?
22,50ч.

- Вие не сте само скачени съдове, но и "откачени" матрици на Новата Вселена... Матриците на
Старата Вселена са закачени до една в нейната
програма и структура и всичките им щампи и предмети, произведени от тях, нямат свободна воля.
Затова и произведените от такива матрици оценки
на хората от стария свят са винаги машинални. Те
нямат индивидуалност - повтаря се това, което казват другите. Отрицанието минава за признак на ин-
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телект. На Земята обаче има представители на
"плаващи" матрици от Новия Свят, които не повтарят чужди оценки; които са живи - т.е. имат монада.
Отрицателната оценка там не е на пиедестал, тъй
като Новият Човек има висок коефициент на интелигентност. Много може да се говори за вашата
връзка и роля през вековете, но сега не е моментът.
Може да се каже, че вие сте не само синхронни,
но и "синспонни". Синхронията е във времето, а "синспонията" - в духа. От това следва, че сте над физическите светове - в причинния, будическия и атмическия. Мога да докажа това с нови потвърждения на
практика. Не ви срещам твърде често на физическото поле, понеже сте много силни и верни и може да
изгорите света.
3. Защо чувствам, че не е правилно да се коментират
някои лични послания и сведения за приятели по отрицателен
начин?

- Невръстните осияни, та макар и от Елма,
правят големи пакости, когато влизат в лабораторията на оценките и архива на съда и започнат да се
разпореждат като Чирака Магьосник. Да цитираш
сведения от осияние със собствено отношение на
прост "праведник", това е все едно да грабнеш магическата пръчица и да почнеш да въртиш вселените.
Простият "праведник", който няма още смирение,
може да съсипе цели човечества на небето, ако си
позволи да съди и назидава някого, цитирайки осияния. Тук правдата е безмилостна - непременно ще
рухнеш и ще остарееш. Безапелационният съд не е
приет дори и в света, а вие не приемате апелация.
Когато изказвате окончателно отрицателно съждение, вие сте формени палачи на ада, облечени в бели
дрехи. Чудно е как бесите и колите, без да ви мигне
окото - дори изпитвате садистична наслада, когато
настъпите приятелите си! Но да оставим това.
Всеки изглежда така, както приказва и мисли. Като
се погледнем в огледалото, ние ще разберем колко
хора сме обесили и колко помилвали. Да помилваш
ближния, да не му издадеш отрицателна присъда,
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това означава да имаш сърце с монада или поне монадата ти да не е ръждясала. Като те напъне да поучиш някого с цитат от беседите или осиянията,
спри и се помоли за душата си!
23,15ч.

22.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ТО СЕ ПРЕПОДАВА НА ПРАКТИКА!

11,50ч.

Прабългарският календар, основа на китайския

- От осиянието "ОПС" ("Основи на природните стереотипи"), получено през 120(1984) година, останаха неуточнени
въпроси, поради което досега не можахме да приложим искания
чертеж на съотношението между зодиал и виториум. От сведенията заключаваме, че началото на зодиала трябва да е някъде около Нова Година, когато съвпадът на Луната със Слънцето започва винаги в един и същи ден от седмицата. Такъв
ден обаче досега не открихме и според фиксирания календар
това е невъзможно. Само в китайския календар се съчетават съвършено слънчевите и лунните цикли, но само веднъж на 60 години (всъщност, китайците са го взели от
старобългарския). Разбира се, въпросът остава открит и
желаещите могат все още да потърсят такъв ден през годината. За нас това е възможно, само ако се въведе плаваща седмица, плаващ лунен месец, както е в източните календари.
Само така, според твърдението на Елма, е възможно не само
всяка година, но и всеки лунен месец съвпадите на Луната и
Слънцето да започват в един и същи ден на седмицата (пла-
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ващата лунна седмица).
При това положение, остава единственият вариант:
началото на зодиала да започва от новолунието след зимното
слънцестоене. Тъй като последното е продължителен процес
от няколко дни, макар и с една фиксирана най-долна точка,
днес искаме да узнаем от Елма, ако е възможно, правилни ли са
всички тия разсъждения и кое трябва да бъде водещо: новолунието - или началото на зимата? Не може ли истинската физическа година (зодиалът) да започне и преди точното влизане
на Слънцето в Козирога?

18,50ч.

- Предизвикателството е разбрано. Не винаги
давам точен отговор, понеже искам сами да помислите и да сътворите нещо ново.
При сегашните седмици, които действат по
друг закон, не може да се намери такъв ден, за какъвто се говори в онова осияние, освен много рядко.
Това те доведе до единственото правилно решение,
но със следната уговорка: вярна е и фиксираната,
вярна е и плаващата лунна година. Понеже сега говорим за физическата година, следва да се знае и
помни, че с началото на зимата започва строежът на
формите, на младостта на човека, а с началото на
лунната физическа година - прочистването на физическото тяло. Сега - по-точно:
Щом началото на слънчевата физическа година
се падне на разсип, това е най-благоприятното
време за пост. Постът е велика наука, но трябва да
се знае на кой ден от празненето на Луната с кой
свят на ясновселената се свързваме. Тя има 14 свята
за отдих и пречистване и 14 - за строеж и постигане
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на пълнота, съвършенство. Тези светове се изявяват в лунните дни. През зимата посветените посещават неустроените и устроените светове из цялата Вселена. Ето защо е от огромно, ключово значение, какви точно физически упражнения в планината да правите, какви маршрути да планирате и
какви съсредоточения да изпълнявате - не само в
скалите и кристалите, но и в снежинките. При разсипа, постът се извършва в долината и тогава се
влиза в света на сънищата, науката, поезията, съзерцанията и блаженствата. За всеки лунен ден си
има програма. Само че за това не се пише - то се
преподава на практика.
Въпроси:
Пример за съчетаването зодиал/виториум може да се даде
само след консултация с астрономи-математици. На 22 декември
131(1995)г. Слънцето влиза в Козерог в 8,17ч., а новолунието е в
2,22ч.UT. Но диаметърът на Слънцето ли влиза тогава в Козирог или върхът му? Ако е диаметърът, тогава върхът (горният край
на диска му) трябва да е влязъл в Козирог преди новолунието. Така
ли е? Нужен е отговор от специалист. При това, има разлика
между влизането в един знак и началото на "изкачването" на Слънцето от точката на слънцестоенето.

Тази картина не случайно е кръстена "Честито начало на Зимата!"
Дървото на Живота е представено в кристален вид.
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25.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

АКТИВНА, ГОРЕЩА СИМПАТИЯ!

Писмо от приятелка с молба за помощ:
"21.ХІ. 1995г.: Мили приятелю, не знам защо, но когато ти
се обадих от Вонеща Вода, нещо силно ме накара да се обръщам
към теб с (...). Дано не те дразни, но усещам, че обръщението
вече трябва да се смени. Ти как смяташ?
Благодаря ти, приятелю, за прекрасните снимки и за
милото писмо, което получих със закъснение, понеже хазяите
ми дадоха съобщението по-късно, пък и аз не бях в Търново 4
дни. Снощи ходих и го взех и още на гишето го отворих! Ако
знаеш в какъв важен и труден за мен момент се появи твоето
писмо и каква радост ми донесе! Разбира се, че искам да ми дойдеш на гости! Чувствам, че трябва това да стане съвсем
скоро.
Заповядай - когато искаш, чакам те!
Моля те да направиш опит да се получи отговор на един
въпрос, който в момента изпъква пред мен с особена острота
и болка. Става дума за състоянието на баща ми, който се намира в дълбока депресия, а лекарите я определят с диагноза
"шизоафектна психоза". Досега имаше моменти на подобрение,
но от 5-6 дни баща ми не се храни (храним го с лъжица насила) и
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говори само за смърт, гибел и опустошение. За първи път виждам човек без абсолютно никакъв импулс за живот - той счита,
че е жив мъртвец. Утре - 23 ноември - ще го докарат с кола за
консултация и лечение в търновския психодиспансер, за да му
направят няколко вливания за усилване на организма. Снощи
дълго си говорихме с Дани (тя замина днес за София) за окултните причини. Тя дори съжалява, че не съм поръчала, когато
идваха сега при теб, да иска отговор. Поръчах на Ваня да те
помоли от мое име, в случай, че писмото ми стигне по-късно.
Вярвай, че търся причини от много посоки, но те моля да попиташ и ти. Дано се получи отговор!
Интересно е, че нито аз, нито майка ми сме паднали духом и започвам да наблюдавам татко като обект без сълзливи
моменти. Съзнавам, че за мен това е изключително важен урок
и затова искам да споделям с теб. Уверявам те, че за големи
изпитания не губя сили - напротив, мобилизирам се и съм готова на всякакви изисквания. Дано тази информация не се окаже
бреме за теб, но искам да провериш и ти.
Приятелю аз не съм човек, който обича да занимава хората със своите проблеми, но ясно съзнавам, че този проблем
не е само по моите сили, затова те моля, като обичан от мен
човек, да се включиш. Ако ти прецениш, ела веднага в Търново
или ми се обади.
("P.S. Оказва се, че сме писали писмата си в един и същи ден
(8.ХІ) - ти от Б., а аз - от В.в.)

25.ХІ.131(1995)г. 5,00ч. – отговор на писмото:
"Мила Г., една приятелка тук се включи и ме помоли да
ти предам:
"Цяла нощ не съм спала по обикновения начин, дълбоко
развълнувана от страданието на баща ти. Към сутринта у мен
се оформи ясна картина и стратегия. Ние сме пет дýши, които
го обикнахме горещо и искаме да му помогнем, но има ред въпроси и трудности, които за нас, като хора на Земята, са
трудно разрешими. Първо, никак не е лесно сега да филтрирам
обяснението си така, че да не изглежда прекалено фантастично. Ако допуснем само като предположение мисълта, че в
един друг свят някои от нас се срещат в нещо като космическо
училище, първата вратичка е отворена. Ако не можем да повярваме, остава още един шанс: да си представим, че това е
художествена измислица, нещо като измислен театър, в който
актьори-лекари решават да изиграят на живо роли по вътрешен импулс. За да пробие стената на съмнението, сведущият
духовен лекар понякога създава точно такава илюзия, че нещо е
само художествен образ, за да прикрие истината, че не е. Ти си
духовен човек и ще разбереш: за пред другите ще играем роля,
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че сами сме измислили цялата тази "пиеска" - че сме ученици в
едно небесно медицинско училище, - а как е точно, ще оставим
на хората да гадаят в бъдеще. За нас не е важно дали нещо е
"обективна реалност" или "субективна", важното е дали действа.

И така, представú си една сцена (ако искаш, като фантастична) и си въобрази, че тази нощ 5 души - стажанти-целители - със сълзи на очи от състоянието на баща ти, защото
имат причини да го обичат, са се събрали на консулт в един
друг свят, за да обсъдят могат ли да му помогнат. Тези душú
имат физически тела на Земята и са измежду нашите приятели, но в така нареченото "будно" състояние не помнят нищо
от дейността си през нощта. Ето втората бариера. Може би
само един или двама съзнават нещо, затова и сега се осмелявам да помоля другият да ти предаде думите ми. Нямам начин
да разкажа за всичко това по-накратко, тъй като за самата мен
споменът за тая нощ е смътен и аз се мъча да реставрирам
станалото като един антрополог или археолог: по отделни
останки. А в съзнанието ми са останали следните "парчета"
или епизоди от нашия консулт, обвързани от самата мен чрез
една работна хипотеза или проектосценарий за действие.
Знам, че накрая п. ще попита самия Професор как стоят точно
нещата - и тогава и за мен ще настъпи пълна яснота по въпроса. Но сега искам да представя нещата тъй, както ги виждам
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самата аз. От тези 5 души, физически в момента един живее в
София, един в Бургас, и трима в Велико Търново. Баща ти и още
няколко души, плюс теб, сме свързани от миналото, и той сега
е поредната изкупителна жертва за неправилни процеси, с каквито Земята е задръстена.

Две от най-съзнателните измежду нас, петимата, които сме били в много близки, дори биологически отношения с
баща ти в минали прераждания, са готови незабавно да се откликнат и да измолят неговото оздравяване и пълно възстановяване, ако вече не е късно, защото са негови любими души и
близки от различни въплъщения. Ако някак си, с общи усилия,
успеем да убедим сегашните му близки и лекарите да го оставят в наши ръце, един от нас ще го вземе в една квартира на
стационар и ще се посвети на него с огромна любов до пълното му оздравяване. Зная че, единият от двамата е в София, а
другият - в Търново, но какви са по пол на Земята, не знам
точно. Те светят най-силно от всички и в Училището не винаги
е лесно да се разбере какъв е полът ни на Земята в момента.
Отличават се (тия двамата) с тотална вяра в Словото, гореща любов и преданост и абсолютна готовност да отидат
навсякъде, където Бог ги прати. Те напоследък са най-добрите
лечители от нашия курс и по цяла нощ (а вече и денем, отчасти
съзнателно) се занимават изключително със спасяване на
души. Сам Професорът не може да се въздържи и направо плаче,
когато се върнат разнебитени от поредната акция за прилас-
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каване, изцеляване и реанимация на някой пациент. Те са вулкани от преданост и любов и са сринали всички човешки стереотипи и предразсъдъци. Фòрмата, възрастта, недостатъците
на пациента нямат за тях никакво значение, защото те го виждат как изглежда в действителност. Останалите, обикновените хора на Земята, както и дяволите и повечето ангели не
могат да бъдат целители от такъв ранг, защото виждат
формите тъй, както са на Земята или в техния свят - и от
егоизъм и себизъм могат да помагат само на тия, с които са
свързани астрално и ментално:… но, да не философствам сега.
Единият може да оправи и подмлади баща ти за два месеца, а другият - за три. Ефектът обаче ще бъде стабилен, ако
остане на стационар поне още една година, без намеса на лекари и други близки, освен теб и сестра ти (без никакви други
изключения, нито един път!). Знам само, че аз не съм един (или
една) от тия двамата.
Третата трудност на "сценария" е баща ти да бъде
убеден, че може да "помогне" на един човек да се справи с някои
проблеми в живота си. Един от двамата, значи, готови да го
вземат на домашен стационар в Арбанаси - не знам защо ми
звучи това място, сигурно сме говорили горе за това - ще
изиграе ролята на човек с лични проблеми, комуто е нужна човешка и мъжка подкрепа (за себе си съм вече сигурна, че двамата са от женски пол на Земята). Когато успеем всички заедно
да го убедим (+ всички останали), че е напълно нормален (а то е
така, други са виновни за неговата диагноза и състояние сега)
и че от него се иска помощ, той ще разпери криле. Ако би искал
да пише на машина (или на компютър), Г. има идея да му предоставим за предпечатна подготовка едни разкази за Прекрасните Чудаци. Вие ще видите един напълно нов човек! В него се
крие грамаден потенциал за творчество, помагане и любов, но
сега духът му стачкува и иска да го оставят намира, тъй като
подсъзнателно жадува за разнообразие. Това е основната причина за повечето болести и смъртта - бунт на човешката
душа срещу затвора на условностите. И лудостта, и наркоманиите, и алкохолизма, и престъпността се дължат на това.
Ние проследяваме всеки летален изход или всяка болест почти
изключително по тази линия: хиперкомпенсация и бунт, взрив
на духа срещу робството.
Следващ момент от "ролевия" или действителния (сякаш ролевия не е действителен…) сценарий за душевно и физическо спасяване на баща ти: Законът на Лъка и Стрелата. Това
са духовни медицински термини, недостъпни за обикновения
човек на Земята - както мирогледно, така и на практика. Проумяват го само някои психиатри: съчетавайки болен с болен или
болен със здрав в нова житейска ситуация, много често лекуват с успех даже и шизофрении. Печалното е, че когато излекуваният се върне в предишната си среда, моментално пак полудява или се самоубива буквално или истероидно, истерически т.е., подсъзнанието му го разболява реално с някоя болест, за
да умре. Това е единственият начин засега у почти всички хора,
за да излязат от капана.
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Каква е ролята на "Лъка и Стрелата"? - Когато няколко
души са свързани от векове и са едно на небето, те биха могли
да разрешат всичките си проблеми - без изключение – и на Земята, ако се опитат да излязат от хипноза. На Земята всички
са хипнотизирани и играят в сценарии, съчинен от църквите,
от обществения и родовия морал, основан на вампиризъм. Затова обстановката и маршрутите им са фиксирани и това
умъртвява трите по-нисши тела само за 6-7 десетилетия: ум,
сърце и тяло излизат извън строя. Извън космическия строй,
който няма нищо общо със земния: той е основан на свобода и
любов, на жажда за неограничено щастие. Каптирането на една
душа чрез стандартните процедури на черната ложа, за да
престане да бъде извор и да се превърне в чешма с кран - това
е причината за всички трагедии. Когато чешмата е в нечии
двор или нечия кухня и само един, двама или трима души ръчкат крана ú, водопроводът неизбежно гръмва (ако е мощен изворът, ако са затворени всички други кранове). Защото ние сме
система от сродни души - става дума за хората с монади.
Ето защо, в случая на консулта се реши (в това съм сигурна) двама от нас (от петимата) да се съберат на една територия, без да допускат други, докато се спаси баща ти. Той
ще бъде с единия от другите двама, най-силните, за които говоря в началото. Ще живее от два месеца до една година със
"Стрелата". Но, за да може Стрелата да пробие ада, т.е. кармата му, трябва сила от други двама (мисля, че са в Търново,
любими от най-дълбока древност, но единият е изоставил сега
другия, защото е в дълбока хипноза, а другият скърби, не може
да забрави). В Училището идват и двамата и са неразделни,
много се обичат, но на Земята още са разделени. Те са двама от
нас, петимата. В случай като този е необходимо плътно съжителство, дори брак с перспектива деца, за да се допрат краищата на Лъка и кордата да се изпъне до максимум. Две душú
от техния космичен род копнеят да се родят при тях, но надеждата им вече едва мъждука. Поне едната трябва да се роди
физически.
Кои са тези хора на Земята, това е задачката, която
всеки би трябвало да реши за себе си. Виждаш, че духовното
лечение е най-лесното и най-трудното. Ако успеем и с баща ти,
ще има възможност да остане още дълго на Земята и да даде
много, много плод. Ако не, ще се наложи да го ражда някоя от
нас (и ти, и сестра ти имате право, ако поискате).
Това е, което исках да ти кажа, но много неща не са ясни
и за мен. Може би Професорът ще се съгласи да поясни."

9,02ч.

- Най-трудното е да се постигне изцеление без
промяна на съзнанието. Става и това, но ефектът е
временен. Ето защо смяната на съзнанието е водеща, а на обстановката - последно средство. Понякога обаче смяната на обстановката е решаваща, за
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да се промени съзнанието. Ян сега не действа у
Оснóн (някакво духовно име на баща ти - б.п.), понеже кредитът му е изтекъл. Но чрез "ин" все още може да се
провокира жаждата - жаждата за живот. Дали е
обективна, дали е художествена, Реалността действа. Всеки е свободен да вярва или да не вярва в историята на консулта, за която пише Н. Но ако някой
получи от нея вдъхновение да помогне на една душа,
това е само в плюс на Битието. Но освен "Лъка и
Стрелата" се изискват още неща. Ако си спомняте
"Божията Молитва", ще разберете какво говоря. Освен това и най-малката антипатия или липса на активна, гореща симпатия към всеки по-различен
от вас, спъва възраждането на душите.

Предупредени бяхте, че ще има изкупителна
жертва от Търново, но това не важи само за града, а
за един голям район. Не става дума само за един човек, но за всеки, с който сте свързани. Без изкупителни жертви не може, защото инак не бихте се замисляли. Дори отрицателните думи и неща в осиянията, са "изкупителни жертви" - чрез тях злото си
отива от Земята. Ако не може да си отива чрез любов, трябва да има комини, канализация.
Повече за Оснóн няма да говоря. Ако разберете
писмото на онази приятелка и някой почувства сила
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да спасява - с него сме. Стрелата обаче трябва да си
намери лък. Не е само един Лъкът!

"25.ХІ.131г.
Бургас
Мила Г.!
Въпреки целия си опит, не мога да разбера текста, който
прилагам - относно баща ти ("АГС"). Все пак ти го изпращам и ще го
дам и на други приятели: с общи усилия, може би ще разшифроваме
нещо. Ако обаче почувстваш, че бих могъл да бъда полезен с присъствие, конкретна помощ и грижа или нещо друго, което е по силите ми, веднага се включвам. Всичко, свързано с теб, дълбоко ме
вълнува и, следователно, и проблемите, грижите ти. Бих се грижил
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лично за баща ти, ако има нужда от човек, но от писмото (разказа)
на онази приятелка излиза, че той може да бъде спасен само от
жена - коя, мога само да гадая.
Дано по-скоро да дойда - тук ме чака едно участие по радиото - това ме забавя.
Г., мила!
Прилагам лист с холорамка, репродукция на Звездата на
Христос и увеличение на снежинките от лилавия ú кръг.
Поискай от Димитър и Нели трафарет 9° и питай как с негова помощ, под този ъгъл, през ред и с зелен тънкописец (или мастило), да напишеш молитвата за болни от Учителя, споменавайки
на нужното място имената на баща ти, след духовното му име Оснóн, дадено в осиянието. Прецени дали ще се хване молитвата през
ред, ако не - на ситно, на всеки ред (първо репетирай на черно-бяло
ксерокопие).
В центъра на Звездата залепú кръгова фотография на баща ти - най-хубавата от младостта му. Може и ксерокопие от нея.
Диаметър - не по-голям от розовата Звезда - може и 3-4 см. Листът да е вертикален, с гръб, нацелен към местонахождението на
баща ти.
Всяка сутрин гледай този лист и чети сърдечно молитвата. Помолú търновското Братство (или избрани приятели чрез
Нели и Митко) да се събират веднъж седмично в слънчев час при добри аспекти и с хванати ръце, в кръг, да произнасят тази молитва
и да попеят подходящи песни от Учителя за доброто на Ослóн (наймного 1 слънчев час). Също - сама и с групата - специално четене на
главите от "Завета на цветните лъчи", подходящи за здраве. Ако в
болницата (или където е) има начин да се сложи някъде при баща ти
копие от този бял магически лист, без да го открие някой - добре
(може и намален. Може и цветна снимка - помолú някой!)."

В много случаи, лечебни са и романтични картини и снимки
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16.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ОТНОСНО РОМАНА "ПРОФЕСИИ
ЗА РЕЗИДЕНТИ" ОТ 1974г.

Крилете на любовта
вариация на картина от Стивън Пиърсън

Елма отново сам поиска да говори, като раздвижи
метални предмети да звънят. Разбрах за какво е.
23,20ч.,
- С молба за съвет относно така наречения "роман"
"Професии за резиденти", който дойдé само за 3-4 денонощия
през 1974 год. Там, още тогава, са спуснати някои термини и
много идеи, и които после се развиват в осиянията. Наистина
ли да го отпечатаме? Фатални ли са отрицателните работи
в него? Наистина ли може да се продава? Добра ли е идеята
за ААА (Анонимен Автор - или артефакт - на "Асуин")? - или да
фигурира авторски псевдоним? Може ли да има "версавтори"
на продължението му и на самия базов текст!

- Накарай Óмна да го редактира - само тя има
право. Тя ще го направи не само идеен, но и художествен шедьовър.
Омна обаче не трябва да променя основните
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неща. Тук-там да пипне стила и езика.
Него го продиктуваха 58 писатели от 9
страни. Понеже е така, не е лесно да се поднесе в съвършен вид.
Относно "версавторите": печелите приятели,
но не и особено качество. Никой не може да събере на
едно място 58 писатели.
Побързайте!
Дошъл е през 1974. Минава четвърт век и Елма ни подсеща
да побързаме... На Омна веднага се даде разпечатка, след
като бяха направени най-последните корекции от 26.ХІ.1995г.
(все пак бързо съм реагирал...). Имах специална молба да провери "няма ли и груби грешки в изобразяването на Италия"...
Въобразявал съм си, че аз съм писал този роман, след като
ръката ми го написа сама...
Редно беше още в първия том на книгите с осияния да се
каже нещо за този роман, но не е съобразено, пропуснато е.
Затова тук ще приложа послеслова си към него, написан на 25
ноември 1995г. - един ден преди да дам "Професии за резиденти" за редактиране от Омна:

БЕЛЕЖКИ ЗА КНИГАТА
В първата версия на този роман накрая в него бе включено
цялото "Евангелие от Мария Магдалина", продиктувано от Елма в
два варианта – през 1974 и 1986 г. Едва по-късно попаднахме на
текст от Елма, който не препоръчва то да се добавя тук и затова
го махнахме:

"Евангелие на Мария Магдалина не включвайте
към романа, но споменете, че то съществува, за да
се насочат читателите с монада към осиянията. То
наистина има още глави, но засега няма да ги дам.
Магдалена стана Магдалина (както Аврам – Авраам;
и Исус – Иисус), когато зачна от Йоана, в присъствието на Христа. Мария Кротката също зачена от друг
апостол и роди три деца, пак с духовното семе на
Иисуса. Повече обаче не бива да се откриват тези
тайни писмено, понеже дори и устно за тях е забранено да се говори в Школата. Те могат само да смутят невръстните оглашени и вярващи, които си че-
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тат Словото, а зачеват от който им падне.
Ом, Омнóм, омнолóм!
Майката е свята и чиста, нали? Тогава и бащата е такъв. А майка и баща са всички, които не се
съпротивляват на Любовта. Останалото е определено за забвение." (30.ХІІ.131(1995)г., Истинското целомъдрие маш.стр.4-5)
Послесловът по-долу е предназначен за издаване на книгата,
затова има малко по-светски стил. Първото бях измислил английски псевдоним на автора, но по-късно дойде желанието това да
е анонимен автор или "артефакт" – "ААА":
"Първата част на "Професии за резиденти" на ААА-1 изплува
и в България. Странна е съдбата на този роман, ако въобще е роман - може сериозно да се оспорва и жанрът, и произходът, и композицията му. И, въпреки всички въпросителни, някои хора тук, в Русия и на Запад изглеждат изумени не само от философията и сюжета му, когато го четат или им го разказват, но и от внезапните
промени в живота им, настъпващи с докосването до него и до текстове, свързани със същия автор. Разбира се, тук няма да засягаме
тази страна на легендата, носеща се около това явление, защото
подобна "реклама" би заприличала на евтините трикове напоследък
у нас, привличащи наивници. По-приемливо за интелигента и свръхинтелигента е подсъзнателното въздействие на ААА или неговата теза за необятната сила на една лична любов между две
сродни души на земята, която е в състояние да произведе мутация
на цяла галактика, на целия космос! Това наистина не е ново. Известно ни е по принцип от школите на субективния идеализъм, на
магизма от най-древни времена до днес. И от съвременната научна
фантастика: да си припомним разказа на украинеца Морочко за
героя му Ерзя ("Името ми знаете"), който спасява галактиката ни
от ентропийна смърт, поемайки удара върху себе си. Още преди 30
години и повече субективните идеалисти във физиката се изказваха публично, че като погледнем слънцето, то вече не е същото,
защото психични вълни и частици са излезли от очите ни и са променили с нещо същността му. Но в ААА не става дума за нищожни
промени: тук само един миг на разпознаване, любовен взрив и сливане със сродна душа решава съдбата на вселени!
Драмата на Хайнрих Ендерберг (Федя Людмилин, Клаудио
Ариени, Аарон Безпогрешни, Ауриел и пр. - да не изреждаме тук резидентските му имена към всяко земно и космично разузнаване, на
които служи, играейки си с всички за собствено удоволствие) - е
драма на дявол, човек, ангел и бог едновременно, поради неспособността на друг космически резидент - представител на собствената си вселена - да се откликне незабавно и до последния си атом
на зова на любовта, на космическата необходимост. Това е Вероника Ломбарди, дъщеря на италиански професор, който е разсекретил оригиналите на Свещеното Писание в тайниците на Ватикана
и се готвел да ги издаде, а това щяло да продуцира незабавно ядрен
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взрив от единна психическа енергия у милионите читатели. Тогава
Черната Дупка на галактиката нямало да получи последната порция раздвоена психическа енергия, доставяна от работата на нейните агенти в инферналната религия, култура и цивилизация от
8000 години насам (200 милиона земни) - и нямало да може да глътне
всеки момент и нашето слънце... Усещате ли дъха на фантасти
като Френсис Карсак: помните ли как ония метални крокодили се
построяваха един върху друг, на стълбове на стълбове, с глави, насочени към слънцето, когато успеят да направят десант на планета като Плутон? Така те изпиват всяка звезда и небето постепенно потъмнява, ентропията на космическия вампиризъм побеждава, понеже всички човечества били със синя кръв и не можели да
се съпротивляват. Но се намерил един уникален землянин с червена
кръв, за който полето на интервентите не било смъртоносно... Тогава целият всемир заложил само на малката ни планетка! "Мая за
абсурд" - както я определя един от текстовете, протекли чрез автора на "Професии за резиденти".
И какво точно е това: неоренесанс, неоромантизъм, магически реализъм, диаболизъм, окултно-мистична фантастика? Или
фантасмагории на графоман като "Белия Лъв" в нашата психиатрия?... Трудно е да се каже.
От най-древните митове и легенди за грехопадението, през
"Просперо" на Шекспир и "Каменния гост" на Пушкин, през превъплъщенията на Фауст, Вагнер и Мефистофел, та чак до Уайлд, Гогол, Достоевски, "Майсторът и Маргарита", Томас Ман, Хесе, Ричард Бах или нашумелата напоследък и у нас "Операция Троянски
кон" на Бенитес, тази вечна тема неудържимо избликва през вековете или изригва като вулкан, за да тревожи света с непримиримостта на човешкия дух!
Заглавието е подвеждащо за всички ония, които биха искали
да си попълнят бибилиотеката с последното "криминале", трилър
или екшън. Нищо общо с тривиалния, кървав натурализъм и картонената конфекция от плоски фигури на сексбомби и супермени.
Идеята за свръхчовека лъха силно от всеки образ в това "нещо", което само условно наричаме "роман". Той и композиционно е само резюме, суров материал. Но героите му съвсем не са Нитчевите
свръхчовеци, а такива, които са нещо по-различно от моделите,
които критикува Шпенглер ("Залезът на Запада"). И в един най-драматичен момент на инвазия на Запада в най-пошлия му вид у нас,
тези образи-щампи доказват фактическия залез на Запада и ни напомнят за една концепция в духа на Достоевски: човекът е свръхценен единствено във великата полифония от истини. Дяволът вече
не е лош - той е спечелен на страната на Доброто и сега със сизифовски усилия изправя собствените си грехове и грешки, макар и
често с класическия си реквизит и арсенал. Защото знае, че скоро
тази вселена ще избухне. Още по-дълбока версия откриваме в текстовете, наречени "холизации" в България: Дяволът е божествен и е
брат на Христос, но играе съзнателно ролята на лошия герой в
една всемирна драма, за да провери кой се поддава на внушенията
му.
Очевидна е астрологическата канава на сюжета и композицията. Авторът преднамерено издава пристрастието си в самите
фамилии на 6-те героя от първия том: полунемецът Хайнрих, т.е.
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Ариени - Aries ("Овен"), в единство и борба с една класическа
"Libra"("Везна") - Вероника Ломбарди; Франсуа Леоне ("Leo") - в диалектическа опозиция с рускинята-монахиня Аминия (Русия е под
"Водолей"); американецът Туùнсън (Twins - "Близнаци"; самата Америка е под тази зодия) - като достоен опонент и допълващ образ на
папа Сагитиниус I (Сагитариус - "Стрелец"), герой от английски
произход (Англия тук минава за Юпитерианска страна, под знака на
Кентавъра или Стрелеца). Не е необходимо критикът и сведущият
читател да е непременно свръхинтелигент, за да съзре любопитното заплитане и разплитане на интригата, строенето на кулминацията и развръзката по опозиции, тригони и секстили - изключително интересен композиционен и психологически подход, с ключовете на астрологията.
От сведенията, които имаме, авторът е изригнал този феномен само за 2, 3 или 4 денонощия и не е имал възможност да го
редактира. Бидейки ту по върховете, ту зад волана, на релси или
зад решетките, "отвсякъде гонен, навсякъде приет", както бихме
казали ние, българите, той е извършил едно чудо, като ни е оставил този продукт: идея за сага, пресована в микророман, който не
може да се нарече и роман. Литературоведите и стилистите у нас
може още да мълчат, но други - в момента в Русия, Англия и Америка - разпространяват този роман, по един или друг начин, чак до
върховете на църквите, духовните общества и тайните служби...
И наистина, следите на ръкописа се губят в САЩ още от
края на 70-те години. На един от спасените преписи се чете "1978",
но е известно, че още през 1975 г., в един социалистически писателски съюз той е бил четен и обсъждан от членове на международния му отдел. Крупни специалисти по златото и скъпоценните
камъни в Ню-Йорк (разбирай - "разведчици") го държат като хит в
библиотеките си; за романа на ААА, като за "особен феномен", е
докладвано и на едно най-висше духовно лице от православната
църква с мисия на Запад, което е замесено и в "голямата игра"...
Романът посещава и Англия и става достояние на ръководни органи в тайната и явната британска и не само британска полиция.
Интересно, все опира до полицията, разузнаването и религиозните
среди - странна комбинация... А у нас, в родината му, на 3 пъти изземват "Професии за резиденти" от частни домове и арестуват
притежателите му...
Нима не е подобна неясната съдба на знаменитите записи
от Кумранските пещери? Ватиканът или други заинтересовани,
набързо ги "смотаха" и изфабрикуваха версия за отмъкването им
от "разбойници" и "мафиоти", само и само Библията и Евангелието,
не дай си Боже, да излязат в оригинал... Стигна се до крупни математически фалшификации, за да "докажат" "автентичността" на
тези жестоко преработени писания.
Езотеричните, еретичните свещени текстове, от древността до днес нямат чет, но малкото от тях, видели бял свят
или предавани от ухо на ухо; възстановявани, ако потрябва, чрез
озарение свише, са качвали авторите и читателите им неотменно
по кладите, предизвиквали са дъждове от куршуми, давали са паспорт за Космическо Гражданство!
За всеки истински българин, закърмен с песните на Орфея и
бунта на княз Бениамин - великия еретик и Учител, създал богомил-
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ството (Боян Мага), а оттам и цялата европейска култура - книгата на ААА ще бъде една нова тема за размисъл, идея-канава за
развитието на още един безкраен роман от желаещите читатели.
Трудно е да се гадае дали авторът на "ААА" въобще ще е в
състояние да напише останалите части (или томове) на странното си произведение. Говори се, че той и досега се крие, не желае
да се говори за личността му и "взема всякога всякакви мерки да
остава неизвестен" (негова любима фраза от биографията на
френския Посветен от 19 век Теофан, написана от Седир). Колцина
са успели, по същия начин, да се свържат лично с легендарния Карлос Кастанеда? Нека се похвалят!
Когато не кариерата и тщеславието (или нагонът за "бестселър") са двигатели на посветени, ползващи псевдоними или подставени лица, човечеството започва да говори за продукти на космически бунтари и пришълци. Други ги определят като напълно побъркани, писанията или диктуванията им - за "мистификации", а
публикуващите ги - за още по-"откачени". С една дума - "лубочная"
(рус.), долнопробна, самодейна литература...
Това е и българска специалност, между впрочем. Ганьо Балкански, в ролята на вечно компетентен цензор и инквизитор, все
още счита великия Петър Берон, с неговата "Панепистема" и "Славянска философия" и всичките му други дебели томове по 500 и
1000 страници на 4-5 езика за "карикатура на гения"; "Веда Словена"
- за "изчерпан въпрос", а Петър Дънов - за тъмен субект, интересът към когото трябва - дори и в ерата на "пост-тоталитарната
демокрация" - да лишава майки от децата им по юридическа процедура!
Не се чудете тогава защо издателите на настоящата книга
съзнателно не дават повече сведения за "автора" на "Професии за
резиденти". Последният има и други "произведения", които, според
сведенията ни, наброяват десетки томове, но обиколките му из
Унгария, Русия, Турция, Швейцария, Италия, Латвия, Германия и пр.
досега не допринасят за неговото саморазкритие. Притежателите
на екземпляр от тази му книга в Ню-Йорк наскоро са направили видеоинтервю с него и са представили филма и една друга негова
книга (той твърдял, че бил само "проводник") пред ръководство на
крупен стратегически отдел на НАСА. Специалистите станали инстинктивно на крака, движени от най-различни чувства. Шефът на
отдела възкликнал: "Такова нещо няма досега в света, това надминава всичките ни очаквания! Не подозирахме, че от такава малка
страна..." Специалистите от НАСА твърдят, че сведенията от
Елма, дадени в неговата холизация за езотеричните свойства на
скъпоценните камъни, дават експериментален резултат. А наскоро
този, който служи за негов проводник в България, бе видео-интервюиран и от известния ни сънародник Владимир Терзийски - крупен
експерт в Америка по НЛО и извънземни цивилизации.
На читателите можем да кажем, че имаме, все пак, някакъв
канал за връзка с автора на "Професии за резиденти" и че той не
възразява продължението на романа (или идеята за сага, както го
нарича сам той) да стане обект на свободна игра на ентусиастиписатели, драматурзи и даже киносценаристи - професионалисти и
любители. Ако той би оживял до печатна публикация на настоящия
текст, би описал още 6 героя - представители на "водните" и "зем-
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ните" зодиакални знаци - и би ги срещнал с първите 6 ("огнените" и
"въздушните"), според всички правила на социално-психологическата и литературната аспектология (наука за ъгловите взаимоотношения на обекти в пространството). Същият е публикувал
наскоро в Москва статията си "Канон но математическата аспектология" в едно престижно руско списание.
Предвидено е да има още 2 тома, които може да бъдат написани, само ако бъде отпечатан първият.
Във втория том биха се срещнали представителите на
втората шесторка зодиакални знаци - водните и земните. Завръзка, интрига, кулминация, развръзка - всичко е подчинено на тригоните, секстилите и опозициите между тях, разиграни психологически и литературно. Това са испанката-тантристка в Париж, която минава за елитна проститутка с извънземен произход, но
става моногамна, когато се появява "Сандокан" от Изтока - мултимилиардер и учен-ботаник, голям специалист в областта на храненето, ювенологията и геронтологията. Кръстосват съдбите си
и един вечен затворник (балканец, кавказец или индус), създател на
световна тайна полиция в защита на майките и децата, с резидентката от противоположната вселена - най-красивата египтянка на света, подобна на Нефертити; и един поет от Швеция,
бивш битник или хипар и наркоман, с една еврейка, въртяща зашеметяващ бизнес и виртуозка на един нов музикален инструмент.
В третия проекто-том, 12-те резидента на вселени се сливат в един в една свръхкосмическа личност, нещо като Велик Посветен или Учител - Космически Човек, който става гражданин на
Вселената и помагач на Космоса, Природата и човечествата. Това
става във върховия миг на Мутацията на Вселената, в която андроидите ще изгорят, а хората с искра Божия ще се мутират за
една нощ в кристални тела и ще станат безсмъртни...
По света съществуват романи и разкази и в този дух. В случая обаче не се касае непременно за романистика и фантасмагории,
понеже останалите продукти, дошли чрез същия автор (който категорично възразява срещу тази му квалификация, считайки себе
си само за нещо като медиум, подобно на Блаватска, Крижановска,
Ричард Бах или Конкордия Антарова) съдържат маса сведения и
прогнози, които, както по всичко личи, се осъществяват.
Бързаме да поднесем на българския читател тази книга
преди другите издателства, с надеждата, че тя ще подготви съзнанието ни за следващите книги от същия автор, към които се
проявява интерес в Англия, Франция, Швейцария, Италия, САЩ, Русия, Латвия и другаде.
Съобщиха ни, не "авторът" не е съгласен романът му да
бъде отпечатан и разпространяван по правилата на пазарната
икономика и инфлацията. Евентуално продаване той счита за значителен компромис и настоява интересуващите се от другите му
книги да бъдат снабдявани отсега нататък само даром или по системата на личните ръкописни копия. При това, далече не всеки ще
може да получи тези текстове: трябва да се изпълнят и други условия и кандидатите да са преминали през пълен цикъл от "дистанционни наблюдения"... Това било необходимо, за да се направи
селекция на хората, които щели да напуснат тази планета преди
Голямото Подпалване.
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Въпреки това, истинският Автор и съавторите на "Професии за резиденти", които се оказват 58 на брой, са съгласни книгата да излезе и по конвенционалния начин.
25.11.1995 г."

Днес (9.3.2010 г. 11:20:44), когато се оформя горното
осияние в тази книга с холизации от по 300 страници (24-а), са
минали вече 36 години, но книгата "Професии за резиденти"
все още не е отпечатана. Наистина, сложена е в интернет
отдавна в един сайт за фантастика, който се отваря и до
днес:
http://sf.bgway.com/autors/h/Asuin_1/Resident.htm
Тази версия обаче е стара и има грешки, липсват някои обяснения и допълнения. Желаещите могат да го получат подобрен, ако пишат на имейл anhira@abv.bg или като влязат в
http://dox.bg с име anhira и парола nostran – в папка "Фантастика". Там е вкарана в PDF-формат книгата "Фантастични
видения", където романът "Професии за резиденти" е включен
от стр.93 до 226.
В този роман Добрите Безсмъртни в космоса са наречени "Белите лебеди на Вселената". Днес, търсейки в интернет илюстрация за горното осияние, попадам на сайта
www.cosmicswan.com – сайт за Космическия Лебед... Авторът
му Bill Copeland представя фантастичния си роман със същото заглавие. Огромна синя комета се приближава направо към
Земята. Учените установяват, че тя е живо същество – Космически Лебед... Сърцето му сияе най-силно. То е разбрало, че
в свещената планината Кайлас в Хималаите живее някакво
Велико Същество и затова се е насочило към нея. Независимо
от развръзката, интересен е самият факт на авторовото
откритие – че има Космически Лебеди... Ето една от илюстрациите към книгата на Bill Copeland:

Повече подробности за книгата му има в:
http://cyberdrax.blogspot.com/
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28.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

МОНАДЕН ЪГЪЛ И МОНАДНО
ЧИСЛО; СОЛАНТИКА
11,08-14ч.
- Във връзка с монадния ъгъл на Р.(0°15'36") и въобще
във връзка с монадните ъгли възникват въпроси. Може ли да
се отговори сега?
11,10ч.

- Да.
- От изчисленията по формулите на КМА ("Канон математической аспектологии", сп."Русская астрология", бр.5
от 1995г.) излиза, че монадният ъгъл на Р. представлява образуващ ъгъл на 4154-върха центробежна звезда - "4154-стела", с точност 25%. Може ли да се счита, че при това положение двуизмерното движение на искрата ú Божия образува видимо почти окръжност в монадното Битие, а при голямо увеличение - именно 4154-върха ексцентрична звезда? Означава
ли това, че има резон човек да начертае в голям размер своята монадна фигура, после да я намали и този знак да има сила
за него? Ако правилно се ориентирам, Звездата на Елма, тъй,
както бе дадена и както я начертахме, представлява Монадата на Христа, проектирана в монадата на планетата Икло
(или Инлáния) в момента, тъй като е 365-върха? Така ли е?
Но бе казано, че това е само диаметралното ú сечение; а колко върха трябва да има сфера или сфероид, образуван по изходните данни? В този смисъл, не можем ли и ние да преизчисляваме планиметричните си монадни многоъгълници в стереофигури, поне що се отнася до ІІІ-то измерение? Има ли надежда да получим понятие за транспонацията им в още погорни измерения?
Какво ни ползва личният ни монаден ъгъл и съответното образуващо число, ако го възприемаме (ъгъла) като аспект? Какво отношение има точността на този аспект към
свойствата на монадата? Напр., ниска точност в проценти
не означава ли по-голяма свободна воля и по-слаба предопределеност, както е случая с Р.?

- Ясновселената проектира всяка искра, родена от Бога, със специална формула, за да стане тя
определена. Докато е само изявена, тя има вектор,
радиус, но още няма орбита. Алохимите нямат пла-
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нетни орбити, даже и звездни, но все пак звездите и
планетите им влияят и превръщат радиуса им в крива линия. Щом уловят някой алохим, звездите го правят…(няма такива звуци, с които да изразя това "понятие", понеже то, само по себе си, не е понятие).
Навлизаме в тайни, които досега не са давани
на вашето човечество. Засега е достатъчно да се
доверите на Отца, Който реши, че могат да се дават някои монадни ъгли. Числата, които са им съответни, са основа на монадната солáнтика. Това е
синоним на "Божествена кабала".
Правилно си разбрал, че ниският % на точност
означава по-голяма свобода на индивидуалната воля,
с всички минуси и плюсове, следващи от това. Високите проценти връзват монадата, но при ученици
това означава сливане с Волята Божия.
- Може ли да се счита, че центробежните преплетени
многоъгълници, както и обикновените, говорят за полиадност; а за монадност - повече центростремителните? Т.е.
индивидуалността се проявява чрез "-грáла" и "-гралата", а
"личността " - чрез "-стèла" и "-стèлата". Каква е тогава разликата между "стелите" и "гóните" - центробежните звездообразни многоъгълници - и обикновените? Това са основни
въпроси, за да разберем философията и психологията на аспектите, а оттам - и на нашите монадни ъгли и числа (и полиадни?).

- Както вече знаете, центростремителните
хорди са отношения между монади, които се стремят към Отца. Монадното ви число означава броя на
душите, които образувате една по-голяма душа. Значи - по-малък ъгъл дава по-голяма синархическа верига, по тежък групов "атом". Но както вече знаете,
атомите са на друго равнище - онези частици, които
са истински неделими. Обикновените атоми са делими - и в това отношение те са "тóми", т.е. "полади"
и други части от груповата монада, които изпитват
"томление" една към друга - отново да се съединят.
В този смисъл, "томлението" няма нищо общо с разрязването.
Оттук следва, че обикновените многоъгълници са синтез на илухими, които могат да станат полиади само чрез ближните си - най-близките точки.
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Не укорявайте близките си и всички ангели, които не
могат да се върнат в Бога, освен чрез сродната си
душа; чрез душите, в които те виждат или си въобразяват че виждат проекция на сродната.
За да се онагледи този текст, прилагам таблици от
статията ми в Москва тази година:
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На тях им трябва физическа, пространствена
близост и преобладаващо присъствие. В това отношение, повечето жени на Земята са такива - "обикновени" полигони. Виждате, че съвпадението на естеството им с наставката, която образува аспектите в тези многоъгълници, е пълно: "-ил".

Измежду тях обаче само секстилата ви свързва абсолютно и пряко с Бога, т.е. - сродната ви ду-
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ша, защото хордата ú е равна на радиуса. Забележете: диаметърът са вече два радиуса - връзка със
сродната душа направо през Центъра, т.е. Бога-Отца. И само чрез Него! Какво означава това? - Това означава, че при опозиция вие имате редкия шанс да се
съедините със сродната си душа направо в тотвселената - в самото сърце на Бога! Там не е необходима някаква семейна, физическа територия. Където и
да се намирате - дори и на двата полюса на Битието, щом се срещнете в Сърцето на Бога при опозиция, вие сте вече едно - завършен дух. При секстила
обаче вие трябва да сте семейство.
Това представлява религията при илухимите "свързването отново" ("религия" идва от "re-ligare" – б.п.) с
Бога чрез сродната душа и семейството. Виждате,
че в повечето случаи, на Земята обикновените хора
се мъчат да се свържат с Бога и щастието чрез обикновени многоъгълници - чрез ближния и близките,
познатите. Обикновените религиозни и даже светиите на Земята имат нужда от себеподобни, с които
да се обменят от близко разстояние.(Елма говори за
два основни вида светии – едни от Петата Степен на външните фигури на пентаграма (жезъла), които са към обикновените хора и все още не са станали Ученици; и други, които са
завършили еволюцията си като обикновени хора и Ученици и
са в центъра на пентаграма – б.п.) Затова даже и църк-

вата, сродното общество, родната йерархия, т.е.
народът ви на земята или на небето върви пак по родова линия - тази на обикновените многоъгълници.
Ние сме ги турили около пентаграма тъкмо така,
последователно. Външните фигури в пентаграма образуват петоъгълник с върха надолу - "черния полигон". Ето защо, пентагонът не може да се превърне
в образец на човечеството, докато не се превърне в
пентаграм с върха нагоре - или "пентúл". Сега разбирате защо черната ложа в Пентагона толкова
много държи на семейната чест на служителите си.
Черно или бяло, семейството там е на голяма почит. Пентагон, незатворен в Пентаграм и две окръжности, не може да служи на Бялото и на Всемирното Братство. Той ще се основава отдолу само на една точка - на Ножа или Сабята - и затова не може да
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бъде стабилен. Като добие два крака – добродетели,
- тогава само работите му ще тръгнат в посока,
обратна на войните, бизнеса, престъпленията и проституцията.
Какво трябва да направи Пентагонът и старозаветните в него, заедно с новозаветните и праведните? - Да потърси левия крак на Пентаграма – Портата на Ученичеството.

Стъпи ли веднъж в пътя на пентúла, светията, геният, ученият, страдалецът и даже насилникът имат шанс да се спасят: да не загинат при предстоящите пертурбации на вселената. А какво значи
да станеш ученик, да искаш да тръгнеш към Иисуса?
- Това значи да приключиш с черния петоъгълник и да
престанеш да се индивидуализираш като светските
хора. Първото падение на обособяването след Ножа
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е Чашата - адското семейство. Вие не знаехте това
досега - мислехте, че втората стъпка е страданието. А то няма никаква разлика: най-голямото
страдание на Земята иде все от рода ви, от "близките" ви, с които сте имали вземане и даване през
вековете. Да се откажеш от майка си и баща си - от
мъж, жена, адски деца и роднини - не значи да се отречеш само от най-близките, но и от всички ония, които са ви били такива в предишните прераждания.
Вие сега ги срещате пак по улиците, плащат ви или
се разплащате - и от това иде най-голямото страдание.
Да знаеш как да изпиеш Сократовата чаша - да
се отречеш от такива "близки", без да им откажеш
дължимото, - в това именно е тайната на Второто
обикновено посвещение - стъпката от Ножа към Чашата (Чашата е символ също на притежанията, на печалбите, на труда за насъщния и грижата за утрешния ден; на
къщата, вещите и личния живот – б.п.) и от Чашата към

Книгата, която обикновените хора следват по пентагона, обратно на паневритмията: насилие – женитба – титла - слава и "светейшество". Това е
стълбицата на ада, по която се изкачват към
смъртта и безлюбието всички светски насилници,
"морални", "учени", "гении" и "светии". Схващате ли
разликата?
Ученикът, стъпил вече твърдо на обратния
път - пътят на паневритмията (въртенето обратно на
часовата стрелка – б.п.), - се разпознава първо по това,
че почва да изучава Словото на Бога в оригинал и да
ходи на паневритмия. Не ходи ли някой на паневритмия, не Ми го хвалете - той още няма нужда от ученичество. Може да е пръв гуру в Хималаите, но при
Учителя още не е дошъл - в черния петоъгълник е
още.
Та какво прави Аврам, за да стане Авраам - Син
на Бога Жùваго и ученик на Христа? Какво трябва да
стори, за да се срещне с Учителя - или Господа на
Земята - лице с лице, физически? - Да е готов да
тръгне по Пентаграмата, а не по пътя на Черния
Петоъгълник! Геометриците ще Ме разберат добре.
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Ако си обикновен човек, запъртък, ти ще искаш да
минеш от Ножа към Чашата: да си стоиш при майка
и татко, да си се ожениш, да си ходиш по гости по
близките и роднините и да печелиш такива земи и
пари, които да ти осигурят прехраната. Като стигнеш до интензивното, ясно ти става докъде води
тая "чаша"…
Ученикът какво прави? Стъпи ли веднъж в Пътя на звездите - на преплетените многоъгълници, с
пръв представител пентагарама, - той скача от Вярата направо към Учителя - няма време за бавене

(правата линия от Вратата към Лика на Христос в пентаграма – б.п.). Като погледнете пентаграмата, ще се

уверите: Посветеният, който минава от І към ІІ Посвещение, прескача в този живот и женитбата (парите, къщата, условията), и дипломите, и сцената –
добиването на име. Светският човек, под диктата
на ада, не може да мине нито една от тия спирки, без
да го накажат: семейство, пари, род, "чест", диплома
и име, а ако може - и духовен сан... Ето инволюционното въртене на човека по черния петоъгълник, в
който основният мотив, под камшик, е "утвърждаване". (Трябва внимателно да се разграничат тези думи на Ел-

ма от обратното – насърчаването на ученика от Учителя да
завърши висше образование и да изпълнява перфектно светските си задължения. Не сме дошли да ставаме отшелници, да
не врим в казана. За ученика обаче тези външни форми не са
мотивация на амбицията и егото, а нещо допълнително, необходимо за самоусъвършенстване и служене, с доминантно
духовни мотиви – б.п.)

Сега схващате ли? Не че няма да минете и
вие до един по тези пътища, ако искате да станете
Ученици, но питаме ви: можете ли в един миг да се
откажете от всичко това? Или да престанете да му
бъдете аргати, за да влезете в Новата Вселена?
Така, пътят на преплетените многоъгълници
е път на ученици и на възлюбени Божии, който се изяснява солантически само в духа на новата българска аспектология. С това отговарям и на въпроса
ви, каква е разликата между гоналните, -гралните и стелните аспекти. Това са вериги от сродни души в
света, в тотвселената и в универсума. Въпреки че
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универсумът е населен с "възлюбени Божии", а не
толкова с божествени творци и ученици, той е свят
под управлението на Учителя.
Но това са само теоретически, изкуствени
разделения. Тот е сърцето на Учителя, Учителят е
тялото на Отца. Ето защо, ако искате да сте в
Сърцето на Учителя, изследвайте центростремителното в себе си; ако искате да сте в Тялото Му - в
универсума - изследвайте центробежното. Ако пък
желаете да станете съвсем съвършени - да опитвате и сътворявате и Плодовете на Духа, тогава почнете да изучавате и света. Светът на Божия Дух
(отново обикновените многоъгълници, но с въртене
по паневритмията, а не обратно) се изразява именно
с плодовете и поведението на Неговите хора и ангели в света - полето на Свободната Воля.
Ето защо - не се бойте! Какъвто и да е наклонът на монадата ви - "-úлен", "-áлен" или "-éлен, - вие
използвайте свойто естество и есенция за сътворяване на добро. Няма да мине много време - и Новата
Вселена ще ви забележи и ще ви отвори Тайната си
Врата.
Учителят свързва трите вида аспекти именно с тия
три категории: илухими, алохими и елохими. Значи – елохимите са най-висшите изразители на обикновените многоъгълници и се проектират в Трите Механики: квантова, биомеханика и небесна механика.
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28.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

"И СЛОВОТО СТАНА ПЛЪТ".
СЪЩИНИ И СЪЩНОСТИ
17,45ч.

- Във връзка с някои разговори напоследък в провинцията относно най-правилния начин за действие със средствата за Словото, Делото и Живота, за законите на пентагралните каси и пр., възникват проблеми, които пак опират до
Елма: какво би казал Той. Също се поставя въпросът, само
един ли трябва да е "Царят" ("ЦАР" - "Централан Архив на
Словото" ) - и не само архивът.
8,47ч.

- Цялото се разпознава по това, че няма части,
които се противопоставят. Божествени противоположности са само тия, които се допълват. Ако някоя
част иска да измести друга или да я постави на
второ място, на трето, на пето, на последно, това
вече не е божествена част. Божествените части са
Христови, т.е. "абсурдно-милостни". Когато възникне абсурд в някоя Христóва част, всички останали
проявяват към нея абсолютна милост. Има само
един абсурд, който не е приет от Христа: спор
между части от Бога. Възникне ли спор, критика, недоволство, най-малко една част вече не е божествена. Ако възникне взаимно отрицание - и двете части
не са божествени. Щом някъде се противопоставят
на Божественото, на Цялото, там вече действа
адът.
Щастието на Божествените Същности е Непроявата. Щастието на Божествените Същества е
Проявата. Щастието на духовете е Частичността.
Ако станеш част, но си в хармония с останалите
части, ти си благословен дух. Ако имаш остро зрение
за недостатъците, за дисхармонията, ти си пропадащ дух. И това не е лошо: пропадащият може да
спасява. Като пропадне до дъното на ада, той не остава там - издига се с малък или голям товар спасени души. Блажените духове нямат понятие от спасителство - на тях им стига, че са блажени. Само
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пропадналият има шанс да се спаси; и като се спаси да спаси и други. Това е пътят на падналите духове.
Падналите божества имат точно обратния път: като спасяват другите, спасяват и себе си. Ето защо,
различавайте дух на божество - не корете духовете,
че първо спасяват себе си. Техните религии са напълно прави: щом съхраниш собствената си монада, ти
ще се научиш да съхраняваш и чуждите. Не корете и
божествените религии: божествените същества се
оставят на последно място, за да спасят всички останали. (Това е и импулсът на капитана на кораба, когато
корабът потъва. Морето, капитанът, моряците, пасажерите, товарът, корабът – това са все символи на божествения
свят – б.п.) Те отдават проявата винаги в чужди ръце,

въпреки, че проявата е тяхна. Не се мъчи да живееш
като бог, ако си дух. Не мъчи себе си да живееш като
дух, ако си бог. Не мъчи се да подражаваш на съществата, ако си същност; не се мъчи да мълчиш, ако си
същество. Същностите имат право да не правят нищо. Съществата имат право да правят всичко. Ако
правиш всичко, а противопоставяш частите, ти не
си Същество. Същества (с малка буква), които разбиват Цялото, са само привидно същества - те са предимно вещества. Временно организиран куп от вещества, движен от Сатаната, изпитва нуждата да се
противопоставя на Любовта, на Живото, на Цялото.
Той дълбоко съзнава че не е същество и затова лишава съществата от живот. Ако е адски, той направо убива - независимо с ръце, с оръжие, с мисъл
или реплика, с подпис; с някакво техническо изобретение за "удобство" на хората. Ако е от адската
природа - разкъсва с нокти и зъби или обича да смуче.
Ако някак си се е добрал до човешка или ангелска еволюция, такъв куп от вещества и флуиди без монада
разкъсва съществата чрез пасивност, неотдаване.
Заекът, в който се превърна Буда, за да нахрани един умиращ лъв, бе едно божествено Същество.
Съществуват и серафими, способни на такава саможертва, но повечето си задават въпроса: "Божествен ли е този лъв?" - Не, само божествени Същества
- алохими, илухими и елохими - са способни да се пожертват и за небожествени лъвове! Има човеци и ан-
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гели в лъвска форма - те заслужава да бъдат нахранени от един божествен Заек. Бог, Който живее в душата на заека, се съединява с Бога, който живее в
лъва. Значи, щом като нещо трябва да се съедини,
там действа Божественото.
Тия дни питахте: "А какво нещо е мазохизмът?" - Мазохизмът - или жаждата да те измъчват е потребност на същество без монада или със
замъждяла монада, което иска да бъде изядено от
някой адски лъв. Понятно е желанието на падналите
същества от женска полярност да бъдат малтретирани, мъчени, ликвидирани. Щом като не искат да се
самораздават, те трябва да попаднат под закона на
ада. Днес повечето паднали ангели на Земята, които
са станали жени, се стремят към адските лъвове,
към лешоядите. Щом почнеш да намирисваш, Бог ще
ти прати лешояд.
Но има и мазохизъм на същúните - на падналите Същини. Същините в úмума - или в татванната
вселена - са Обожаемите на Същностите - обитатели от мъжки порядък. "Същност" в имума е от мъжки род, въпреки че там полярности не съществуват. В úмума няма и наклони - наклоните са естество на монадите.
"Амóна" - това е превод на понятието за същност на úмума. Всеки "амон" и всяка "амона" се отличават по порядъка на спина, който бива различен у
всички. Амона, която се откаже да служи на собствения си амон в удовлетворяване на жаждата му
да не се проявява, да не се изтъква, автоматично
пропада и излиза от имума. Тя получава наклон със
строго определен монаден ъгъл, облича се и в полярност, добива чар, странност и ухание и се опитва
да се върне в имума чрез мазохизъм. Значи - амóната
обича мазохизма, а пък амонът, когато пропадне –
автомазохизма и самоубийството. Но това са сложни въпроси за вас, над които медитират само ядрените физици, хегелианците и египтолозите.
Амон-Ра е Абсолютният Дух, облякъл се като
Тот - Отец. Ние Го имаме като ядрото на атома.
Изида е "амóната" на татван, която още не е разбу-
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лена. Пожелае ли да я разбулят, става Пралайа.
Елинската и индийската митология са също ядрена,
атомна физика.
С това искам да ви кажа, че всеки има право да
си има архив на Словото; и "ЦАР" трябва да има при
царя на работата за Словото... Ако някой може повече и по-добре от него - да заповяда. Не само резервен, но и Централен архив на Словото може да си направи всеки - ръкописът възстановява словосилата.
Има ръкописи с по-голяма сила и от тия на единатора!
Каса само за Словото, само за Майките или
Пентагрална Каса - всеки от тези импулси е божествен. Бог се радва на всичко. Не се ли радва някой - с
Бога е на нож. Лична, локална, международна - всяка
каса е благословена, щом има мир, единомислие. Появи ли се разномислие - и това е хубаво: няма да пращаш на ЦАР-я, ще пращаш на РОД-а. Не върви ли и с
РОД-а, ще гледаш собствения си ЛИК. (Съкращения:
"ЦАР" - Централен Архив на Ръкописите; "РОД" - Ръкопис за
Обична душа; "ЛИК" - Лично Изворно Копие – б.п.).

Не правите ли от противоречията проблеми, а
от проблемите - конфликти, вие сте части от Цялото. Който иска да се допълва, той е от Нашите!
Иска ли някой да е единствен, помислете, поклатете
глава и кажете: "Господи, колко е превъзходно Твоето Име по цялата Земя! Запазù единствените живи
и здрави, дай на двойките радост и щастие; и запази
и нас, Господи, които искаме да се допълваме там,
където зее празнина, независимо от споровете и
противоречията на немилостивите. Събери всички,
които сме се разпръснали, за да бъдем различни и подобни в своята същност, в своята същина, пламък,
дух, душа и съвест!"
"И Словото стана плът"... - Каква е, според религиозните, тази "плът" - библии, евангелия, беседи,
томове и касети с осияния? - Не! Това са само патерици, с които болните се учат да ходят.
Коя е плътта на Словото - само историческият Иисус? Историческият Рама, Кришна, Хермес, Зороастър, Учителят? - Ако беше така, светът досeга
да е загинал сто хиляди пъти.
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Няма сега да ви казвам коя е плътта на Словото, но ви подсещам: тя живее във всекиго от
вас! Наистина, чрез Учители и единатори тя се
кондензира по-чисто, но във всеки акт на Обичта,
Словото пак става плът. За това не е необходимо нито четене на Слово, нито "дял от Пентагралната каса за единатора". Канете се на гости
- и Словото ще става плът незабавно!
Пак отваряне на случаен том с беседи напосоки:

"Допуснете, че вие Ми дойдете на гости
и аз съм наготвил много вкусно ядене, но отварям капака на тенджерата и ви казвам: "Погледнете отгоре яденето и разсъждавайте,
произнасяйте се за него, но без да го вкусите."
- Ще можете ли да кажете нещо за него? - Не!
Яденето трябва да се опита първо отвътре,
и тогава ще имаме верни, положителни заключения за него.
Някой човек страда. - Влез вътре в себе
си и ти ще разбереш защо страда, а не се старай да разбереш отвън каква е неговата
скръб. (…)
Човек разбира другите хора дотолкова,
доколкото може да хвърли светлина в полето,
в което те живеят." (Том "Разумният Живот", стр. 14,
лекция "Разумният живот" - 21.Х.1923г.)
Бележки на д.:
За да се внесе по-голяма яснота по въпроса за разпространението на Словото и Новата Култура и по проблемите на материалната база и сътрудничество, с разрешение на Източника и в
съгласие със собственото разбиране и съвест, счита се за уместно
да бъде заявено следното:
От днес нататък, независимо от становищата и цитатите, които цитира който и да е вярващ в Словото, не бива да се
забравя, че:
1.Небето подпомага активно само онзи, който преди всичко
и над всичко изповядва Словото в собственото си сърце, доколкото
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това е Слово Божие и доколкото изповядването се превръща незабавно в дела;
2.Благословено е, на първо място, Слово Божие, което е
останало нередактирано от последователи и врагове или небрежни
странични лица; а също и Слово, лежало най-малко време в архив.
Последният се обезопасява, ако 12 чáса в денонощието хора преписват от него;
3.Истинският ученик изучава Словото от миналото наравно с Новото Слово и не дава предимство на едното или другото
нито по съдържание, нито по количество, нито по време. Изключенията са редки – в дадени случаи се дава предимство на едно с определени цели, но другото никога не се изоставя съвсем;
4.Последователите на Елма, за разлика от всички останали, преди всичко изпращат Словото мисловно, като го четат или
размишляват върху Него. На второ място, те го разпространяват
по света чрез индивидуални и групови четения и разговори върху
Словото, последвани от изпълнение на идеите на практика, без никакво забавяне. На трето място, те го съхраняват и разпространяват чрез аудиозаписи. На четвърто - чрез краснописни преписи,
по законите на словометрията (преди всичко - в общодостъпни
домашни и обществени библиотеки). И чак на пето - чрез всякакви
видове копия, но в цветове - не повече в черно или сиво! Всяко черно
или сиво копие, направено поради бързане, излъчва мощни разрушителни вълни, независимо от истините в него. Опасно е дори и всяко
цветно (ръкописно или машинно) копие, щом е с чужд почерк или
чужд труд, дори и на единатора (човек може да притежава безопасно чужди цветни ръкописи, само ако личните са повече). Черни
копия, след преписването им лично, се унищожават с огън (освен
ако не са бързооборотни - от ръка на ръка.) Цветните се изпращат
веднага в "ЦАР".
5. Заплащане на чужд труд (а не само на материалите) за
възпроизвеждане и разпространение на Слово Божие от сега нататък е нежелателно (може само в краен случай, когато няма кой
друг).
6. Парични помощи за дейци на Словото, дори и когато се дават тайно и персонално, без подсещане или изискване от някого,
разрушават Новия Човек толкова, колкото и го подпомагат, а
често и повече. Реален израз на истинска подкрепа и желание за
обмяна са гостуванията и поканите за гостуване, където Слово,
Дело и Живот се реализират красиво и по свобода. Това не изключва
изцяло боравенето с пари и десятъци, половинъци, цялъци, пентагрални каси, но паричният принос е най-бездарната форма на съпричастие, дори когато се спазват указанията.
По въпроса за десятъците, които по принцип са извън ЛПК
(личната пентагрална каса). Те биват: І. Локални и централни; ІІ.
седмични, месечни, тримесечни, годишни и 7-годишни. 10-те % (50те, 100-те) се раздробяват по тези принципи: общо 10 направления.
Постепенното ликвидиране на финикийските знаци и замества-
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нето им с натурална грижа - това е пътят на Новото Човечество.
Докато има пари обаче, паричният таен и персонален принос има
това предимство, че е тайно и не натрапва на дарения избран от
нас продукт, а му дава свобода да ползва парите за каквото иска;
7. Последовател, почитател, ученик и дори единатор,
който не спазва закона на Тройния Ритъм (период самота, период с
най-ближен и период с приятел по жребий или по покана) - било на
собствена територия, било на гости, - по неизбежност изкривява
полето на Словото, Делото и Живота и затова освен благословението, излъчва и разрушителни вълни. Това е общ закон за съществата с монада, а при свързаните със Словото важи с особена сила.
Това не трябва никога да се забравя. Колкото и съвестта ни да си
прави оглушки, трябва да се знае откъде идват неблагоприятните
последствия.
8. Боравенето с пари, особено с обществени, привлича не
само известните "нумпири", "банкпири" и пр., но и много по-страшни
дракони - драконите на болестите. В осиянията се загатва за специални защити на хората, работещи с пари по неизбежност (касиери, банкови чиновници, продавачи и пр.). За ученика на Новото се
препоръчва една символична валута, която да бъде само информационна. Пари от чужд джоб, каса или банка, дори и когато няма никаква корист или своеглавие, възбуждат особен кармичен закон,
който покосява и дарителя, и дарения (упълномощения). Затова,
желаещите да помагат по най-неталантивия начин - с пари, трябва да държат десятъците или по-големите суми, определени
за обществени цели, в себе си (пак под окултна защита), а на обществения касиер или упълномощен да пращат само листчета с
обозначение на сумата. Когато се наложи да се купи нещо по-скъпо,
последният извиква спомоществователите (или ги уведомява), за
да дадат сумите реално. Така не се позволява нарастването на
един особен паричен дракон, който е по-страшен от всички. Ако не
се купи уговореното веднага, драконът възкръсва.
Пак отваряне на том напосоки:

"Затова разумните същества, когато се
радват и благуват, всякога отделят половината от своето благо* и го дават на онези,
които страдат. По такъв начин те разрешават правилно задачите в живота. Тъй трябва
да постъпвате като ученици на Окултната
Школа - като ученици на Любовта".(Том "Разумният Живот", стр. 17/18)
________

Под "благо" Учителят разбира много повече неща, а не
само пари, храна, дрехи, жилище, земя, предмети, културни
придобивки и пр. - б.д.
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29.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА
11,30ч.

(ЖЛО / НЙР)

За "Е" (НЙР) се дáде монаден наклон 0°6'18";
360°/0°6'18"=3428.571429 ≈ 3429, наречено в КМА индекс-ориентир.
Това е 3429-ъгълник (обикновен, непреплетен) или Н3429. Неговият
образуващ ъгъл е 360/3429º=0º6′17″95 (0.104986876). Тук ще работим
с десетични числа, а не в 0° ' ", понеже джобен научен калкулатор
CASIO fx5׀׀v не е програмиран за точност над 0".01, но в десетичен
вид е много по-точен. Според КМА ("Канон на математическата аспектология", сп. "Россиúская астрология" 5/1995, април), около нечетен прост многоъгълник, в системата на йерархията от образуващи ъгли, може да има само два звездообразни многоъгълника (или
по-точно техните образуващи ъгли) - от типа Т (Θ), а именно
центробежни Тт и Тт-2. Според формула 3.1.2. на стр. 10,
тТ=3п+1=10288.
(В ръкописа тук има сложни чертежи и изчисления, които няма как да се възпроизведат тук точно, поради липса на
оригиналите).
Какво означава, след всичко това, че монадният наклон на Н.
се измерва с ъгъл Ф6857 (центробежна нечетна звезда с 6857
върха), която, също както при Р., клони към окръжността, а не към
центъра, и в смален вид изглежда като окръжност? Значи ли нещо,
че точността му е 29%? Според осиянията, това значи, че с приблизително 29% от всички тия души Н. ще се срещне със сигурност,
по предопределение, и там няма свобода да решава сам как да се
съедини с тях. С останалите - ако ги открие и по свобода.

12,11ч.

- Особеността на тези ъгли е преди всичко тази, че те са в сферата на съвпада и затова говорим
за съвършено сливане с Бога, пълно единство на четирите вида съзнание. Също че при центробежните
преплетени многоъгълници Ние говорим за синтез
със съучениците от нашия клас, с които учим и работим непосредствено. При тези ъгли семейството,
най-близките, са извън рода и дома, за разлика от монадните ъгли на "кристалните" многоъгълници (обикновените), но ти общуваш с тях постоянно - "под ръка" ти са. Затова при тях говорим за "кръг", за "Кръгла маса" - интимно Братство и Сестринство или
Орфически Клас. Орфическият Клас на Н. се състои
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от 6857 сродни души, заедно с него. Те не са от един
и същи град, но при тези ъгли те се раждат заедно
на Земята. Да ги откриеш и се съединиш с тях – това е смисълът на живота!
При все по-нататъшно деление на центробежните многоъгълници (планетообразните), хордите клонят все повече и повече
към окръжността, и крайните точки на всяка са все по-близо една
до друга, докато "един ден" се слеят напълно с нея. Затова между
тях няма и не може да има друга точка по окръжността (физически). При центростремителните (звездообразните), хордите
стават все по-дълги и по-близо до центъра, докато "един ден" се
превърнат в Диаметър. При това положение, между тях има все
повече и повече точки по окръжността - те не са в непосредствено
триизмерна връзка за продължително време. Ето защо, когато сме
свързани центробежно (с къса хорда), ние сме по-далече от Бога и
затова търсим смисъл на живота и топлина от непосредствената
близост – от излъчването на окръжността. Такава двойка често
няма спуснати радиуси до Центъра и тогава е обречена. Ако има,
образува остроъгълен триъгълник: любовта им е с минимален ъгъл,
но много концентрирана – само между тях двамата и Бога. Тя
търси все по-голяма и по-честа непосредствена физическа близост
(женският мотив). Обратно, при центростремително свързване,
хордите ни са дълги и между нас по окръжността има от една до
безброй точки – ъгълът помежду ни не включва само двамата.
Затова любовта тук не е тъй концентрирана и по тази причина в
третото измерение изисква последователност, ритъм, все подълго физическо отсъствие (мъжкият мотив). При несвързаните с
Центъра (адските точки и заразените от ада), при това положение
се стига до поголовна всеядност и преплитане на аурите, със
съответните печални последствия. При откриване на Сродната
Душа и сливане с нея – по Диаметъра – се постига елохимност:
пълно сливане с Бога и едновременно и последователно сливане с
всяка точка от кръга и окръжността. Това става и по двата
принципа – центростремителност и центробежност. Изразява се
чрез Тройния Ритъм: период самота, период със сродната душа и
сродните души, период по принципа "Където Бог ни прати, когото
Бог ни прати". Всички, които не са свързани директно с Центъра,
тоест не са Диаметър, биват или само центростремителни, или
само центробежни, и затова изпитват скръб и постепенно се
разпадат. Считат, че единствено те са прави и се борят "на
живот и смърт" с противоположните импулси и истини – искат да
наложат само своя смисъл на живота. Не знаят, че "Невъзможното
за човека е възможно за Бога".

4.ХІІ.131г.
Към ЖЛО за Н.Й.Р. и в подкрепа на всички осияния, в които
се говори за "разцъфнала монада", "диада", "полиада" и пр. – отново
паднал се "случайно" цитат от лекциите на Учителя, за да се види,
че Той е говорил за всичко, но ние още не познаваме Словото Му:
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"За да се прояви едно ваше желание, една
ваша мисъл или едно ваше чувство, трябва да
се поляризира. (…) Да кажем, че имате една
монада А, която иска да се прояви. Тя не се
проявява нагоре, но пуща първия си корен надолу - и то не по права линия - в монадата В. Тази монада В, чрез своята проекция нагоре, връща енергията, възприета от монадата А и образува първия клон нагоре - в монадата С. В
монадата А се явява отново желание да се
прояви, затова пуща втори корен надолу, като
образува монадата Д. Тази монада Д се проектира нагоре и образува монадата Е. По този
начин, именно, расте първата монада А." (Том

"Разумният живот", стр. 69, лекция "Превръщане на цветовете" – 5 л. на МОК от 11.ХІ. 1923г., София.)
(Тук е изобразена схема на казаното от Учителя)

29.ХІ.131(1995)

РУБИННИТЕ ЯНТРЍНИ
ЖЛО / НЙ

Йохан Волфганг Гьоте
ПРЕД СЪДА
Чий е плодът под мойто сърце,
Аз няма да кажа на вас.
"Блудница!" - плюете вие с гняв,
Но честна жена съм аз.
Не ще назова своя любим.
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Най-добрият е той на света Носи ли сламена шапка той
Или златен кръст на врата.
Ако има в нашата обич позор,
Нека падне на мойта глава.
Познавам го аз, познава ме той,
Бог също знае това.
Господин свещеник, господин съдия,
Оставете ме, моля ви аз.
То е мое дете, само мое дете Нищо не искам от Вас.
Ако една гениална актриса научи това стихотворение
на български, на немски и на други езици, и ги рецитира последователно, ефектът ще е голям. Може да се направи и клип
със съда и инквизицията.
- Може ли да се даде Живоструйно Лично Осияние за
голямата българска актриса Нона Йотова? Коя вселена закриля свободните майки: ясновселената или янтровселената?
9,46ч.

- Янтрùните не раждат физически деца, те
раждат само възторзи и шемети. Сливането на съществата с полада обикновено ражда физически плод
и е под управлението на ясновселената. Въпреки че
постоянно говорим за същества с монада, не трябва
да забравяме, че монадата на повечето хора и ангели, а дори и на половината божества е "двусемеделна", т.е. създадена в духовния свят. Засега не
съм разграничавал в осиянията тези два вида монади,
освен чрез термина "полáда". Ясновселената е състояние на божествения свят, Царството на Мировата Душа или Пралайа; но след така нареченото
"грехопадение", монадите станаха полади и слязоха
от божествения свят в духовния. Абсолютният Дух
Тот се обменя с Пралайа, но Неговото по-вътрешно
естество "От" създава "òтвселената" и се обменя с
Еллáйа - богинята на янтровселената. Тя има и
други имена, но сега ви казвам това. Липсата на "м" в
името ú поражда физическо безплодие, но това също
е велик принцип в Битието. Безплодните физически
същества - мъже жени и пр. (има и други "полове" във все-
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лената (б.д.) - са потенциално под влиянието на янт-

ровселената и се занимават с привличането на вихри
и шемети, т.е. на същества за вселяване, а не за
въплъщаване. Във всички случаи, когато сте се сливали без физическо зачеване, вие сте попадали в
света на Еллайа и От и сте извиквали същества от
високите светове. Когато сливането става при месоядци, алкохолици, наркомани, пушачи и пр., а също и
между злословници, пак се явява вихър, но с обратен
въртеж - изсмуква същества от ада. Това става и
под въздействието на сегашната дисхармонична и
шумна естрада, на филми и други произведения на
пъклената култура, които изобразяват ужасното,
отвратителното и грозното.

Говорили сме за една тънка зона между тотвселената и ясновселената, при която един скъпоценен камък - свръхгениален математик - умее да превръща неопределеността в относителна определе-
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ност и обратно. Така Тот и Пралайа примиряват коренно противоположните си потребности и могат да
се сливат - да създават светове. Но има подобна
зона и между ясновселената и янтровселената, управлявана от рубина. Рубинът умее да създава творчески вихри, без да привлича мюони. Следователно,
той е свързан с екстазите на създателството, без
задължително оплождане. Това обаче той върши с
положителния си ток, в дясно направление. Пусне ли
вихър наляво, се включва и ясновселената - и тогава
е възможно и физическо зачеване, но без оповестяване на бащата, без ясновселенско семейство.
Рубинът, следователно, защитава свободните
майки повече от всички други скъпоценни камъни, но
трябва да знаете точно кой вид рубин. И корундите
са мъжки и женски. Тъкмо женският корунд позволява
раждане, докато мъжкият предизвиква вселяване. Рубини, обработени технически и продадени, купени,
могат да извикат не само светли същества. Ако рубинът е подарен, и то тайно, и ако се носи между
гърдите близо до сърцето, може да привлече за въплъщение или раждане същество от янтровселената
- свободна жрица или жрец на любовта и творчеството. Такава бе Аурора, Айзидора, Клеопатра и още
стотици други свещени янтрúни в историята на човечеството, които ви предпазват от войни и катастрофи, катаклизми. (Имат се предвид Аурора Дюдеван
(Жорж Санд), Айзидора Дънкан – б.п.)

За Таиса ще говоря по-подробно в бъдеще, тъй
като сега е опасно. Нейната същност е полиадна (по-
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лиада: разцъфнала монада, братясала - с изкласили много монади от един корен - б.п.) и съдържа 16 лазерни монади

във вихрен въртеж по спирали. Ако дам сега полиадното ú име, а не само едно от историческите, то ще
засвятка през диамантите на полиадата ú и ще покоси стотици хиляди презрени, неприемащи Свободната Майка. В нея се образува невероятно същество
- групов дух от янтрини и гении, които са дали много
на човечеството. Таиса направи възможни победите
на Александър - и не само неговите. Създателка на
основни клонове в божествените култури на народите, тя бе и много опасна, понеже още не знаеше
как да дозира янтричните си вихри и често импулсираше и раждаше покорители на света, Прометеи,
революционери.
Сега ú предстои изкупление, ако стане център
на Новата Култура.
В. "Седмичен Стандарт", 12 ноември 1995г.
Нона Йотова: "В най-тежките мигове

приятелите ме забравиха"
Николай Н. Нинов
Равносметката
За първи път не посрещнах рождения си ден, а размишлявах. Бях решила, преди да навърша 30, да имам дете. Е, очаквам го въпреки тежка операция наскоро. Не случих обаче да се
наложа пред хора, от чиито пари, уви, зависи амбициозният
артист днес. Случайни и имунизирани срещу култура персони
опитаха да ме унижават. Сложих им чертата, защото е смайващо да убеждаваш празни хора тепърва, когато си убедил вече
публиката.

Бунтарството
Мнозина са сигурни, че предизвикателната и шокираща
Нона е всъщност изработено поведение. Не понасям маските,
но понякога хората не го разбират. От малка съм различна това дразнеше съученици, учителите се гневяха, явявах се с
розови дънки, като протест срещу униформите. Стигна се до
там, че на родителска среща татко да заяви, че не е толкова
важно кой ходи с дънки, а да не отглеждат подлеци. Своенравна
съм - да, но съчувствам на хората с комплекси. Защото заради
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тях и заради предразсъдъците си българинът най-често и найстрашно е грешал.
Преди няколко месеца приех да позирам за актови
снимки в едно списание, за да докажа, че "агресивният сексапил"
на Нона Йотова е мит, фабрикуван от болни въображения. Не се
любувам на голотата си и не злоупотребявам с нея - тя е нещо
естествено, вид откровеност: на сцената, в студиото, до
обичан мъж. Затова ще позирам и в напреднала бременност. Не
за да повторя Деми Мур, а защото жената, носеща живот в
себе си, е свята и стои над всякакъв "морал",

Мълвата
...обаче вършее в плевясали ниви: свободомислещият у
нас мъкне тягостния етикет на черна овца или бяла врана, откакто се помни. Когато завършвах първия си албум, се тиражира една злостна идиотщина, според чийто "издържан " стил
музикантът Иван Лечев щял да развали калимерата с жена си
заради "фаталната" Нона... И това на цяла страница! Ако някои
не носят майтап, аз не нося на мърсотии. И побеснях, защото
лесно се гълта апетитна лъжа, но раните от нея трудно зарастват. После ни заръфаха с моя колега хореографа Едмонд
Скот, който е костариканец. Да оставим, че го изкараха индианец, ами и понеже залитал по другия пол, безутешната Нона
отпрашвала в манастир и щяла да си стриже косите... Според
последната дивотия, и детето ми било от Едмонд - въобще
какви ли ще ги диплят догодина същите вестници, след като
няма да родя чернокожо бебе…
Непрекъснато се шушне и че съм нечия любовница. Как
да допусне интернационалното нашенско мислене, че една жена
ще пробие и ще ú провърви току-така в театъра на армията? С
талант? Хайде де… И тутакси бях хвърлена в обятията на директора Тодоров, после на режисьора Ламбрев; "късметлии" излязоха и Васил Михайлов, Ивайло Христов, Атанас Атанасов да ме прощават останалите, за които не се сещам сега…

Изборът
Ужасно вярно е обаче, че много семейства креят днес
под някаква форма на проституция. Жени ненавиждат съпрузите си, но понасят покрива с тях, само защото са влиятелни
или богати. Не съм от тази кръвна група: в момента аз съм в
доста трудна ситуация - включително и финансова, нямам
мъж, на когото да се опра и който да ми е щит от нападки и
клопки, но и не бих помислила за подкрепа, срещу която да продавам части от себе си. И решението да родя сама детето си е
доказателство. Но кой го е грижа, след като нямат край спекулациите и с развода ми, и с уж много тайнствения баща на детето ми? Защо да е "тайнствен"?... И аз ли се оказах единствената неомъжена майка? Проблемът е другаде: че макар независима и свободна по дух, аз си патя и си плащам скъпо. Даже
приятели нямам сега - в най-тежките мигове ме забравиха, аз
ли да се сещам за тях? Самотата е вид свобода, но такъв избор изисква максимум смелост…
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1.ХІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

БАЙГЪН ДА ТИ СТАНЕ, НАЛИ?...
2,50ч.сутр.

↨

(Посока на Силата)
- Вярна ли е "еретичната" мисъл (макар че отдавна е изказвана и обсъждана), че оригиналът на осиянието трябва да си остава на мястото, а който пожелае да прави "ЦАР" или "МАР" (местен архив на ръкописи), или "ЛАР" (личен), да идва при извора и да
пие от него? Не би ли се нарушил по този начин принципът, оригиналите да са на едно място? Може ли, при гостуване в дадена
страна и селище, оригиналите да остават там, а който иска - да
ходи да си преписва (или да му пращат преписи "РОД")?

2,58ч.

- Може и по двата начина, по вътрешен импулс.
Да се пие от извора е по-добре, отколкото от реката, от чешма. Но ако изворът е каптиран, а при
реката могат да отидат всички, по всяко време на
денонощието, Бог предпочита реката, даже и щерната. При който отиват повече да пият - и по всяко
време, - там да са оригиналите.
Оригиналът има най-голяма сила, но преписът
със собствен почерк е почти равен на оригинала. В
словометрията ви намалението е твърде преувеличено. Освен това, силата е нож с две острия. "Пенка"
може да си пее - за вас това няма значение, както се
вижда...
Преди да се съгласите да живеете някъде на
гости, първо опипайте черепа на домакина. Учили
сте френология при най-добрия Френолог на вселената! Вие познавате френологията - и пак оставате
там, където не могат да идват всички - когато си
поискат и колкото си поискат. После Ми се оплаквате от остаряване, от "бодежи" - постоянно въздишате...
Вярно е, че Небето предпочита кораб, който
върви. Щом един огняр и механик насмогва самичък това е цяло чудо и Господ благославя този кораб. Но
освен товарни кораби, трябва да има и пътнически.
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Товарът е за търговците, пътниците - за Бога.
Ама товарът бил Слово Божие… - Словото
Божие е градина, а не склад! Ако пренасяхте кожи и
парфюми - разбирам, но някои пренасят с плаващи
острови цели ниви с пшеница. Има овощни градини
там, потоци, птичета! Значи, ако пакетирате
всичко това в папки, колети и сандъци, за да го пратите някъде, ангелите се разотиват.
Слово без Дело е конфитюр, а без Живот туршия. При слизането на Словото, слизат веднага
и духове на Делото, и богове на Живота. Като видят, че няма пътници, че няма приложение, те се
връщат откъдето са дошли. Така Словото се затваря в буркани за зимата - и излъганите хора, останали на пристанището, почват да се занимават само
с преписване. Байгън да ти стане, нали?…
1.ХІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

НОСЕТЕ ЛЮБОВТА,
ЗА ДА НЕ ВИ НОСЯТ ВАС...
4,30ч. сутринта.

↑
- Наскоро един приятел с пробудено серафимно и алохимно тяло изпрати приложените писмо и статия. Може би херувимно-илухимната половина от човечеството отново би погледнала на възбуждането на тази тема като "неизтребим комплекс на някои хора", "като лайтмотив на осиянията"… Би ли реагирал Елма още
веднъж на поредното явно "предизвикателство"?
"…Пращам ти тази изрезка (от вестник) да видиш документирано какви същества има по света":
"Сексапилната унгарка не се смята за проститутка, а за
спасителка на разочаровани от съпругите си господа. 25-годишната Леона Токоди е сред най-сексапилните и желани дами
в Будапеща. Тя е завършила медицински институт и работи
като сестра в елитна болница в унгарската столица, но от
няколко години през свободното си време се занимава със
"сексуално лечение на мъжете". Прави го доброволно, без да

7027
Необятното говори – книга 24

иска заплащане. Смята, че помага на преминалите 40-те години брюнети, разочаровани от съпругите си, или на онези,
които са в развод и преживяват кризи. За "услугите" си
красивата Леона не приема дори подаръци. "Аз не съм проститутка! - казва тя. Но зная какво е самотата и от какво се
нуждае мъж, който не е задоволен в леглото".

↓
(Посока на Силата)
ЛЮБОВ
в."Жълт Труд" 6-12 октомври 1995г.
МЕДСЕСТРА ОПОЗНАВА ЖИВОТА ПОД ОДЕЯЛОТО
Леона е готова да помага на всеки страдащ от липса на ласки съпруг

Сексапилната унгарка била добре
запозната с проблемите на мъжката
сексуалност и смята, че може да напише цяла студия. В леглото мъжете били доста уязвими, макар повечето жени
да ги считат за "животни" поради неспособността си да ги разберат. Съпругите грешали, когато се оправдавали с думите: "Остави ме, днес не съм
добре", или: "Ще ни свари детето". Така
охлаждали ентусиазма на партньора и
забравяли, че неговата обич минава
през сетивата и тялото. "Ако жената
не разбира това и го отблъсква, той
приема отказа ú като обида или липса
на чувства" - обяснява експертката в
любовта. "Убедена съм, че бракът се
крепи предимно върху секса и умната жена знае това и го използва" добавя тя.
Нежните половинки обичали да им говорят хубави, приятни думи, а мъжете искали уверения в леглото. Затова много
от тях търсели разтуха навън. Леона признава, че обича секса,
че той ú носи радост, но не понася грубостта и перверзиите.
Предпочита да прави любов нощем, в романтична обстановка,
при дискретно осветление. Обожава тихата музика. Добре ú
действат звуците на флейтата, музиката на Моцарт и Вивалди. Презира проститутките и всички жени, които се продават. Убедена е, че любовта е дар от Бога, за който е грешно да
се заплаща. "Нали и жената получава удоволствие, не по-малко
от мъжа. Защо на нея трябва да се плаща, а на мъжа - не?" пита вещата познавачка.
Макар че получава десетки предложения за брак, Леона
предпочита засега да остане неомъжена. Чрез сексуалните си
контакти тя опознавала света и живота. Но ако някой ден
мине под венчило, обещава, че ще бъде най-вярната и предана
съпруга. А дотогава просто ще изпълнява мисията си: да по-
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мага на мъже, които имат нужда от хармонична връзка. Разбира се, не на всички, а на тези, които сама си избере.
Христо Верински

5,39ч.

↓

- Мили Мои момчета, Мили Мои момичета!
Бог не се интересува от хорските мнения, а се
интересува колко сте прекрасни. Щом си прекрасен,
добър, умен, силен и здрав, обичай както искаш, обичай когото искаш, обичай колкото искаш.
Оптималната любов е любов за прекрасни хора.
Минималната любов поддържа живота на жалките
хора, но не искайте от тях повече. Да искаш повече
от нещастни хора - това е престъпление.
Човек изглежда така, както обича. Докато сте
здрави, добродетелни и мъдри, вие сте свободни напълно.
Ако някой не пие кръвта на животните; ако някой
не пие кръвта на душите - свободата им, - нека
обича напълно свободно.
Обичайте се един друг и си помагайте. Не само
съпругите, но и сестрите оставят приятелите на
произвола на съдбата, под напора на чужди ветрове и
урагани. Като се роди жената мъж и мъжът – жена,
едва тогава разбират колко трудно му е било на другия. Но като се родиш един ден "ни мъж, ни жена", чак
тогава започваш да се усещаш като душа и тогава,
най-много от всичко, почваш да се интересуваш
какво иска Бог от тебе. Пречиш ли на Бога - ти се
мъчиш като мъж, ти се мъчиш като жена.
Ако някой няма мъжки или женски чувства и пак
остане прекрасен - следвайте го! Но следвайте и
онзи, който остава прекрасен като мъж, остава
прекрасен като жена. Следвайте преди всичко гласа
на сърцето си и не оставяйте на хора и ангели да ви
учат що е любов. Дявалите обичат себе си, обикновените хора обичат ближния си, ангелите обичат
своето общество.
Ако ти обичаш някого, не питай откъде произлиза тази любов. Щом не продаваш никога любовта
си, не се пази от нея. Продаваш ли я, стискаш ли я,
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не я ли разпознаваш - нека се пукат устните ти,
нека се надуват бузите ти, нека си оставаш грозен и
несимпатичен. И "светец" да си - отдалече миришеш
на лошо.
Носете Любовта - за да не ви носят!

6,05ч.

7030
Необятното говори – книга 24

7031
Необятното говори – книга 24

Боговдъхновеният Цар Давид
е живял преди 3000 години и е
споделил участта и недостатъците на
своята епоха. Той обаче е осиян от
Духа и е прародител и на Иисус – найвисокия Посветен на Земята, който
става обиталище на Христа.
Новопсалмите тук са християнизирани
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Давидови Псалми.
5.12.131(1995) - 31.08.137(2001)г.
Рила
Райската поляна
(около хижа Гургулица над с.Костенец, по пътя към Белмекен)

НОВОПСАЛМИ

Казвате: "Този човек е много религиозен". – Защо? –
"По цял ден се моли на Бога, поклони прави, чете псалмите на Давида..." […] – Това са псалми на Давида, а не негови! Всяка сутрин вие трябва да съчинявате един псалом
от себе си. Който не знае да съчинява псалми, той не може да се моли. Първата работа, като станете сутрин, е
да съчините по един малък псалом и да видите дали Бог
ще го одобри. Ако го одобри, ще го оставите в първоначалния му вид; не го ли одобри, ще оставите Той да го поправи и ще го запазите в този коригиран вид. Колко псалми съчинихте досега? (Учителят, том "Праведният": 120-121,
беседа "Кротките" от 20.ІІІ.1927 г.)

Днес, 31 август, към пладне, се събрахме да продължим
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благословеното дело за трансформиране на Давидовите псалми в нови, изцяло положителни. Поемаме цялата отговорност

за този авторизиран вариант, след като по света има стотици апокрифни и официално признати текстове, позволяващи
си свободно тълкуване на свещени писания. Известни автори и
проповедници и Великите Учители на човечеството не само
одобряват това, но и сами дават такива насоки и интерпретации. Но тук трябва да се подчертае, че Новопсалмите имат за
цел да претопят и пеработят егрегора на класическите старозаветни псалми на Цар Давид и другите им автори. И до днес
милиони вярващи повтарят старите псалми с вяра и благоговение, но не знаят, че в тях има изключително опасни елементи, останали от старозаветното съзнание. Те не са само
информационна и астрална отрова, но и все още действат
като черна магùя. Истинските ясновидци установяват това. В
Новопсалмите абсолютно всичко отрицателно е превърнато в
положително – в светли мисли, чувства и образи. Самият проект за знак и символ на Новопсалмите в началото съдържа идеята, че Давидовите псалми в случая са силно християнизирани,
станали са новозаветни. Те съдържат не само християнски, но
и общочовешки, и български символи. В бъдеще знакът може да
се промени и направи в единен стил, но засега той ще помогне
в действието на Новопсалмите за претопяване на стария им
егрегор и създаване на нова космическа същност, която е живо
същество и започва да помага на хората по нов начин.
Мъките и вълненията на Цар Давид и повечето автори
на старозаветни текстове са пълни не само с прелестни и
дълбоко мъдри откровения на Духа, но и с чисто човешки и адски елементи: страх, ужас, злоба, отчаяние, униние, клетви,
кръвожадност, призиви за отмъщение и постоянни молби за
собствено спасение и унищожаване на врага по най-жестоки и
коварни начини. Старият Завет е препълнен с кръв, касапници,
жертвоприношения, ужаси. Съвършено изключено е да се приемат и Давидовите псалми за абсолютно божествено откровение, тъй като животът на един такъв пророк е доказателс-
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тво, че все още е свързан и с ада – реже глави, обрязва, примерно, 200 филистимци, след като ги е убил - и какво ли още не.
В исторически план това е обяснимо и много ценно за разбиране на условията, при които са живели и най-духовните хора и
за тяхното ниво на еволюция. Но с идването на Христа всичко
се обръща и сам Учителят ревизира из основи всички мотивации и казуси на старозаветната психика. Затова, ако сам Той
би се наел да редактира Псалмите и целия Стар Завет, положително би ги променил коренно. Та Той точно това и прави в цялото Си Дело и Учение и затова старозаветните не са могли
да Го приемат и са Го убили. Повтарянето на отрицателни изрази от милиони вярващи и до ден днешен поддържа мисълформите на злото, материализма, страха и отмъщението; и е
доста странно, особено за един християнин, да не разбира това и да възпроизвежда в пространството силно токсичните
пасажи от тези остарели текстове, считайки ги за неизменни
и канонични.
Още преди няколко години в България дойдоха първите
новопсалми - до №17 включително. Тия дни започнахме редакцията на следващите, но в един момент се спряхме, решавайки
да се снабдим с различни издания на Библията и да сравняваме

текстовете, за да вземем най-хубавото. Мислехме да продължим от 18-и, но при спонтанното отваряне на една от библиите, тя се отгърна точно на първи псалом! От това
разбрахме, че Небето иска да започнем от самото начало – първата редакция на 17-те псалма наистина не бе тъй добра и съдържаше елементи от негативното. Трябвало е да се работи с
много по-голям размах и смело – всичко, идващо от адското
съзнание, да се изтръгне безкомпромисно и да се трансформира в положително. Това е един вид бяла мàгия, крайно необходимо свещено действо, за да се създаде нов, мощен молитвен
ансамбъл от Новопсалми в Битието, който да се съпротиви на
егрегора на класическия и да започне да го претопява. Като се
има предвид колко вярващи и враждуващи и до ден днешен произнасят страстно старозаветни молитви и псалми, с пълно-
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то съзнание Бог да им помогне да унищожат врага си или да
спасят собствената си нечиста кожа, можем да си представим колко паднало е човечеството, колко малко е разбрало завета на Христа и другите Учители на Любовта. Ние вярваме,
че сам Цар Давид досега е напреднал достатъчно в еволюцията си и би се срамувал от позорните си и злобни изрази почти
във всеки псалм, не би искал милиони хора да ги произнасят в
този вид, защото това е не само общуване с Бога, но и пряко
съучастие с дявола – най-опасно оръжие. Дори и в момента всички ония, които унищожават физически враговете си с бомби и
други адски средства на цивилизацията, си забиват сами нож в
гърба, понеже не знаят, че смъртта освобождава духа от бутилката и го прави много по-страшен, а други употребяват
това съвършено съзнателно. Убитият враг и престъпник влиза като опияняващ газ в слабите и лоши хора навсякъде и ги
превръща в милиони убийци, фанатици, потребители, нещастници, наркомани – разпадащи се, грешни хора. Ето защо призивите в самите класически псалми да бъде унищожен врагът
нямат нищо общо с Божия план и Божието съзнание и произхождат директно от ада. Всеки, които произнася негативните
стихове, дори и несъзнателно, става съучастник на злото и
умножава мисъл-формите и чувства-формите на инферналното в света.

При нормални обстоятелства, не би било тук мястото,
нито би отговаряло на високия ни идеал да не се занимаваме с
"черното досие" на когото и да е; и, в частност, на великия
псалмопевец Цар Давид. Но за да се разберат пъклените и човешките елементи в псалмите му, би трябвало да имаме предвид
нивото на еволюцията на хората преди 3000 години и факта,
че дори един такъв Посветен не е можал да надскочи себе си и
епохата си 1000 години преди Христа. Законът, приписван на
Мойсей ("Око за око, зъб за зъб ") е действал тогава, действа и
днес с пълна сила във всички паднали души, пряко свързани с
ада и кармата. Как няма да има такива ужасяващи молби и заплахи и в псалмите на Давид, след като сам той е бил постоянна жертва на най-коварни покушения и инициатор на най-кър-
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вави завоевания и отмъщения?
В законите на Бялата Ложа е немислимо да се изтъкват
и преповтарят образи на негативни събития, защото те не
трябва да се възпроизвеждат. Но когато работи Всемирната
Ложа и всичко е под неин контрол, в някои случаи тя извършва
магическа хирургия, оперирайки отрицателното. Принципът
тук е пъкленото да се локализира и извади както един тумор;
или – по-точно – да се стопи в кръстосаните лъчи на положителното. Напоследък Небето работи чрез някои свои представители на земята точно по този начин. Участвайки временно в
една адска, светска система, всемирните адепти създават екран за образуване на обратни вълни и така системата се саморазрушава със собствената си агресивна сила. И сегашният
акт на трансформирането на класическите библейски псалми в
НОВОПСАЛМИ, както и изтъкването на адското и божественото в живота на Цар Давид - с определен превес на божественото - днес създава могъща сфера от виделина и яснинá около
Земята и вътре в нея, и светлината започва да асимилира
заразената тъмнина. С тези методи на всемирните действа,
за разлика от бèлите, се предизвикват периодични, зачестяващи и драстични саморазрушения на лицемерните и агресивни
системи. Така че не само участието ни в някои светски системи, но и разглеждането на "черните досиета" в случая е вид
неизбежна стратегия в настоящия космичен момент.

Давид не само убива Голиат, но и отрязва главата му и
гордо я разнася насам-натам; убива още 200 филистимци и ги
обрязва, за да си купи жена от Саул с "краекожията" им; пак се
бие с филистимците и ги поразява с "голямо клане"; напада гесурейците, гезрейците и амаличаните. ("Давид опустошаваше
земята и не оставяше жив ни мъж, ни жена; и грабеше овце, говеда,
осли, камили и дрехи." ); заповядва да убият младежа-амаличанин,

който му носи доброволно лоша вест; слугите му унищожават
още 360 души от вениаминците и Авенировите мъже; отново
отмъщава на лични врагове – "Тогава Давид заповяда на момците
си и те ги убиха, и като отсякоха ръцете и нозете им, обесиха ги при
водоема в Хеврон". Заповядва да издавят множество слепи и ку-
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ци хора, само защото били "омразни на Давидовата душа". Отгоре
на всичко, библейският хронист заключава, както в хиляди
подобни случаи в Стария Завет: "Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и Господ Бог на силите беше с него."(II Царе – 5:10).

Въпросът е: кой е този кръвожаден "Бог"? Едно много
любопитно твърдение в 6:2: "...Божия ковчег, който се нарича с
името на Господа на Силите, който обитава между херувимите". Истинският Йехова ли е това - или някой паднал, мощен херувим
(даже не и божество), който е присвоил името Му и е станал
национален дух на едно племе, завземайки центъра и повърхността на Земята и хранейки се със страх, ужас, удоволствия,
злоба и кръв (както твърди херметикът Джон Бейнс)? В негово
име и с неговото разрешение и лично съдействие, Давид избива
още много филистимци от Гава до входа в Езер. Кой е тоя
"Бог", който му казва, както и в много други псалми: "Аз те взех
от кошарата, за да бъдеш вожд на людете ми, на Израиля; и съм бил с
тебе навсякъде, дето си ходил, и изтребих всичките ти неприятели
пред тебе, и направих името ти велико, както името на великите,
които са на земята"(II Царе – 7:8-9)? Значи, убийците на народите

по земята са "велики"?... (Цитатите в черно са от делата на дявола – б.р.)
Тук не се включват картините в световното изкуство
от лошите епизоди на Цар Давид – именно с цел да вземе превес положителното.

Как да се възхитим от действията на великия Цар и псалмопевец в случаите, описани в същата книга, когато той служи именно на този демон - Псевдойехова?: (8:1 След това Давид
порази филистимците и ги покори; и Давид отне Метегама от ръката на филистимците. 8:2 И порази и моавците, и измери ги с въжета,
като ги накара да легнат на земята; и отмери две въжета, за да ги
погуби, и едно цяло въже, за да ги остави живи. Така моавците станаха Давидови слуги и плащаха данък. 8:3 Давид още порази совския цар
Ададезер, син на Реова, когато последният отиваше да утвърди властта си на реката Ефрат. 8:4 Давид му отне хиляда колесници и седемстотин конници и двадесет хиляди пешаци; и Давид пресече жилите на всичките колеснични коне, запази от тях само за сто колесници. 8:5 И когато дамаските сирийци дойдоха да помогнат на совския
цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъ-
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же. 8:6 Тогава Давид постави гарнизони в дамаска Сирия; и сирийците
станаха Давидови слуги, и плащаха данък. И Господ запазваше Давида
където и да отиваше. 8:7 И Давид взе златните щитове, които бяха
върху слугите на Ададезера, та ги донесе в Ерусалим. 8:8 И от Ветах
и от Веротай, Ададезерови градове, цар Давид взе твърде много мед.
8:9 А ематският цар Той, когато чу, че Давид е поразил всичката сила
на Ададезера, 8:10 тогава Той изпрати сина си Иорама при цар Давида,
за да го поздрави и да го благослови, понеже се е бил против Ададезера и го е поразил - защото Ададезер често воюваше против Тоя. И Иорам донесе със себе си сребърни съдове, златни съдове и медни съдове; 8:11 па и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и
златото, що беше посветил, взето от всичките народи, които беше
покорил: 8:12 от Сирия, от Моав, от амонците, от филистимците,
от амаличаните и от користите, взети от совския цар Ададезер, Реововия син. 8:13 И Давид си придоби име, когато се върна от поражението на осемнадесет хиляди сирийци в долината на солта. 8:14 И постави гарнизони в Едом; в целия Едом постави гарнизони, и всичките едомци се подчиниха на Давида. И Господ запазваше Давида, където и да отиваше. 8:15 Така Давид царува над целия Израил; и Давид
съдеше всичките си люде и им раздаваше правда. 8:16 А Иоав, Саруиният син, беше над войската; а Иосафат, Ахилудовият син, летописец; 8:17 а Садок, Ахитововият син, и Ахимелех, Авиатаровият син,
свещеници; а Сарая, секретар; 8:18 А Ванаия, Иодаевият син, беше над
херетците и фелетците; а Давидовите синове бяха придворни началници. 10:18 Но сирийците побягнаха пред Израиля; и Давид изби от
сирийците мъжете на седемстотин колесници и четиридесет хиляди
конници, и порази военачалника им Совак, и той умря там. 11:1 След
една година, във времето, когато царете отиват на война, Давид
прати Иоава и слугите си с него и целия Израил; и те разбиха амонците, и обсадиха Рава. А Давид остана в Ерусалим."

Майката на великия цар Соломон - прекрасната Витсавее
– също не е попълнила харема на Давид по собствена воля: той
си я взима за жена без никакви задръжки, понеже е съблазнен от
голотата и красотата й - един ден, когато я видял от терасата си как тя се къпе. При взаимно чувство и съгласие, в това
не би имало нищо лошо, но защо трябва да убива мъжа й Урия?
11:12 Тогава Давид каза на Урия: "Престой тука и днес, па утре
ще те изпратя". И тъй, Урия престоя в Ерусалим през оня ден и през
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другия. 11:13 И Давид го покани, та яде пред него и пи; и опи го. Но вечерта Урия излезе да спи на леглото си със слугите си, а у дома си не
слезе. 11:14 Затова, на утринта Давид писа писмо на Иоава и го прати
чрез Уриева ръка. 11:15 А в писмото написа, казвайки: «Поставете
Урия там, гдето сражението е най-люто; сетне го оттеглете от
него, за да бъде ударен и да умре». 11:16 И така, Иоав, като държеше
града в обсада, определи Урия на едно място, гдето знаеше, че има
храбри мъже. 11:17 И когато мъжете излязоха от града та се биха с
Иоава, паднаха неколцина от людете, тоест, от Давидовите слуги;
умря и хетеецът Урия.

Във всяко царство има и представители на Бялата Ложа: в случая това е пророк Натан. Истинският Бог казва чрез
него на Цар Давид, че е извършил непростим грях с погубването на хетееца Урия и че от това ще последват големи злочестини за Давида и рода му, което и се случва. Но до този момент Давид има да извърши още много масови убийства и жестокости:
12:29 Затова Давид събра всичките люде, та отиде в Рава, би
се против нея, и я завладя. 12:30 И взе от главата на царя им короната му, която тежеше един златен талант и бе украсена със скъпоценни камъни, и положиха я на главата на Давида. И той изнесе из града
твърде много користи. 12:31 Изведе и людете, които бяха в него, та
ги тури под триони и под железни дикани и под железни брадви, и преведе ги през пещта за тухли; и така постъпи с всичките градове на
амонците. Тогава Давид се върна с всичките люде в Ерусалим.

20:3 И Давид дойде у дома си в Ерусалим. И царят взе десетте
си наложници, които бе оставил да пазят къщата, та ги тури в една
къща под стража, и хранеше ги, но не влизаше при тях; и те останаха
затворени до деня на смъртта си, живеещи като вдовици.

В този опит, който поднасяме, сме си позволили да изменим не само адските описания, молби и клетви, но почти всички старозаветни имена, особено географските. Малцина знаят,
че не само пъклените формулировки и исторически описания в
Стария Завет и в подобни "свещени" писания представляват
действаща черна магùя, но и всички имена на персонажи, които
са живели адски. Повтарянето и преповтарянето им в религи-
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озния ритуал е захранване на егрегора на съответния черен ангел или адско божество, за да владее и изпива живота на вярващите в него и на враговете им. В бъдещите редакции на Новопсалмите тези имена ще бъдат изцяло заменени и променени, търсейки положителния символ на всяко в новите им варианти. Така ще се въздейства не само за облекчаването на съответните хора и места от адското въздействие, но и за
трансформиране на съответните лични егрегори, и досега поразяващи вярващите, които непрестанно ги повтарят в оригиналния им вид, особено при молитви и "богослужения".
Убедени сме, че със старозаветния манталитет на библейските псалми е напълно невъзможно човешката душа да
влезе в Новата епоха на Водолея, в ерата на Шестата раса и
царството на Новата Земя и Новото Небе. Това е невъзможно
и с йезуитското и фарисейско тълкуване на Новия Завет, превърнат отново в лицемерен клерикален ритуал и религиозна
черна магùя, а не в незабавни практически действия за пълна
свобода, братство и равенство. Тези три велики идеала не са
"масонски" девиз, както спекулират някои ортодоксални автори със слаба историческа култура.

БЯЛОТО ДОСИЕ на Цар Давид съвсем не е само това, което е останало в Библията. Акашовите записи пазят и всичко
добро и прекрасно, извършено от всяко същество; а когато то
напълно изкупи греховете си, специална комисия, под върховенството на Бога, Христос и Съдбата, взема решение да се заличат завинаги негативните неща от книгата на живота му. Ако
тук се наложи да възстановяваме откъси от черното досие на
Давид, то не бе защото той не е изкупил голяма част от кармата си, а понеже животът и псалмите му все още се използват усърдно за черни литургии, дори и в християнските църкви и общества, без да подозират това.
Най-"бèлите", най-съвършените плодове на религиозната му душа са останали в бялата част на псалмите му, която
оставяме почти недокосната. И до днес милиони хора се свързват с истинския Бог именно чрез нея. Но и в живота си Давид е
имал божествени достойнства. Сам той, като младеж, е рус,
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прекрасен, "знае да свири и е в слово разумен и красив човек".
При това, той е посветен, маг:

16:21 И Давид дойде при Саула, та застана пред него; и той го
обикна много; и Давид му стана оръженосец. 16:22 И Саул прати да кажат на Есея: "Нека стои Давид пред мене, моля, защото придоби моето благоволение". 16:23 И когато злият дух от Бога беше на Саула,
Давид вземаше арфата и свиреше с ръката си; тогава Саул се освежаваше и ставаше му добре, и злият дух се оттеглюваше от него.18:14
И Давид се обхождаше разумно във всичките си пътища; и Господ беше с него."

Че истинският Бог, орфическото, Христовото Начало
живее в душата на човека вечно още от самото ù създаване,
личи от не един и два случая, описани в Стария Завет. Там има
велики примери в това отношение. Един от тях е случаят с
Давид и Саул, когато Цар Саул го преследва да го убие, защото
му е завидял на способностите и славата – въпреки че Давид
гони злите духове от самия него с вълшебната си арфа. Когато Саул влиза в една пещера, където се крие Давид, Давид не
използва случая да го убие, но само отрязва част от дрехата
му, без Саул да го усети. И когато смело отива при царя и му
показва парчето от неговата мантия, протича един от найтрогателните диалози:
24:11 Виж още, отче мой, виж и полата на мантията ти в
ръката ми; и от това, че отрязах полата на мантията ти, но не те
убих, познай и виж, че няма ни злоба, ни престъпление в ръката ми, и
че не съм съгрешил против тебе, при все че ти гониш живота ми, за
да го отнемеш. 24:12 Господ нека съди между мене и тебе, и Господ
нека ми въздаде за тебе; обаче моята ръка не ще се дигне против
тебе. 24:13 Както казва поговорката на древните: "От беззаконните
произхожда беззаконие"; но моята ръка не ще се дигне против тебе.
24:14 Подир кого е излязъл Израилевият цар? Кого преследваш ти? Подир умряло куче, подир една бълха... 24:15 Господ, прочее, нека бъде
съдия и нека съди между мене и тебе: нека види, нека се застъпи за
делото ми и нека ме избави от ръката ти". 24:16 И като изговори
Давид тия думи на Саула, рече Саул: "Това твоят глас ли е, чадо мое
Давиде? " И Саул плака с висок глас. 24:17 И рече на Давида: "Ти си поправеден от мене, защото ти ми въздаде добро, а аз ти въздадох зло.
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24:18 И ти показа днес, че си ми сторил добро, защото, когато Господ
бе ме предал в ръцете ти, ти не ме уби. 24:19 Понеже кой, като намери неприятеля си, би го оставил да си отиде по пътя невредим? Господ, прочее, да ти въздаде добро за това, което ти ми направи днес.
24:20 И сега, ето, познавам че наистина ти ще станеш цар, и че Израилевото царство ще се утвърди в твоята ръка. 24:21 Сега, прочее,
закълни ми се в Господа, че няма да изтребиш потомството ми след
мене и че няма да погребеш името ми от бащиния ми дом". 24:22 И Давид се закле на Саула. Тогава Саул си отиде у дома си, а Давид и мъжете му се изкачиха на твърдото место."

Естествено, човешката благодарност е краткотрайна и
Саул не престава да преследва Давида... От своя страна, Давид
остава верен на навиците си и си взима още една чужда жена –
Авигея. Но тя се оказва велика миротворка и му казва:

25:30 "И когато Господ постъпи към господаря ми според всичките благости, които е говорил за тебе, и те постави управител над
Израиля, 25:31 тогава това не ще ти бъде причина за съжаление, нито причина да се спъва сърцето на господаря ми, че е пролял невинна
кръв или че господарят ми е отмъстил сам за себе си; но когато Господ направи добро на господаря ми, тогава спомни слугинята си".
25:32 Тогава Давид каза на Авигея: "Благословен да бъде Господ, Израилевия Бог, Който те изпрати днес да ме посрещнеш; 25:33 и благословен съвета ти и благословена ти, която ме въздържа днес от
кръвопролитие и от самоотмъщаване с ръката ми! 25:34 Защото,
действително, заклевам се в живота на Господа, Израилевия Бог, Който ме въздържа да не ти сторя зло, ако не беше побързала да дойдеш
да ме посрещнеш, то до утрешната зора нямаше да остане на Навала
нито едно мъжко. 25:35 И така, Давид взе от ръката ù онова, що му бе
донесла; и рече u: "Иди в дома си с мир - виж, послушах думите ти и
те приех."

Ето, Давид за втори път има възможност да убие Саул,
който го преследва с най-лоши намерения, но Давид не си отмъщава. Не е ли това почеркът на Бèлите Рицари?:
26:7 И тъй, Давид и Ависей дойдоха през нощта при людете; и,
ето, Саул лежеше заспал в оградата от коли, и копието му беше забито в земята при главата му; а Авенир и людете лежаха около него.
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26:8 Тогава Ависей каза на Давида: "Бог предаде днес врага ти в ръката ти; сега, прочее, нека го поразя с копието до земята с един удар

и няма да повторя". 26:9 А Давид рече на Ависея: "Да го не погубиш;
защото кой може да дигне ръка против Господния помазаник и да
бъде невинен?" 26:10 Рече още Давид: "Бъди уверен, както си в живота на Господа, че Господ ще го порази; или денят му ще дойде, и
ще умре; или ще влезе в сражение и ще загине. 26:11 Да ми не даде
Господ да дигна ръка против Господния помазаник! Но вземи сега,
моля, копието, което е при главата му, и стомната с водата, па да си
отидем. 26:12 И тъй, Давид взе копието и стомната с водата, които
бяха при Сауловата глава, та си отидоха; никой не видя, никой не
усети, и никой не се събуди; защото всичките спяха, понеже дълбок
сън от Господа бе паднал на тях. 26:13 Тогава Давид мина насреща та
застана на върха на хълма отдалеч, като имаше между тях голямо
разстояние, 26:14 и Давид извика към людете и към Авенира Нировия
син, като каза: "Не отговаряш ли, Авенире?" И Авенир в отговор рече:
"Кой си ти, що викаш към царя?" 26:15 И Давид каза на Авенира: "Не си
ли ти доблестен мъж? И кой е подобен на тебе между Израиля? Защо,
прочее, не пазиш господаря си, царя? Понеже един от людете влезе да
погуби господаря ти, царя. 26:16 Не е добро това, което стори ти; в
името на живия Господ, вие заслужавате смърт, понеже не опазихте
господаря си, Господния помазаник. И сега, вижте где е копието на
царя и стомната с водата, която беше при главата му".

А колко е покъртителна мъката на бащата, когато убиват сина му, въпреки заповедта на Царя! Авесалом се е опълчил
срещу баща си Давид и воюва с него, изпълнявайки пророческите думи на Натан, че Псалмопемвецът няма да види мир и покой от съдбата. Смъртта на сина му от Мааха, дъщерята на
гесурския цар, го съсипва:
18:31 И, ето, дойде Хусина. И рече Хусина: "Известия, господарю мой царю! Защото днес Господ въздаде за тебе на всички, които
се подигнаха против тебе". 18:32 И царят рече на Хусина: "Здрав ли е
младежът Авесалом?" А Хусина отговори: "Неприятелите на господаря ми, царя, и всички, които се повдигат против тебе за зло, дано
станат като оня младеж!" 18:33 И царят се смути много, и възкачи се
в стаята над портата, та плака; и като отиваше, говореше така:
"Сине мой, Авесаломе, сине мой, сине мой Авесаломе! Да бях умрял аз
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вместо тебе, Авесаломе, сине мой, сине мой!"

Освен жените му Михал, Ахиноам, Авигея, Мааха, Агита,
Абитал, Вирсавия, Егла и др., рисувани са в безброй варианти
още много от най-близките хора на Цар Давид. Той минава за
един от най-големите любовници и най-плодовити бащи в историята на човечеството: дал е живот на Амон от Ахиноам,
Данаил от Авигея, Авесалом от Мааха, Адония от Агита, Шефатия от Абитал, Соломон от Вирсавия, Итреам от Егла; и
още куп синове от Йерусалимските му жени и наложници: Самуа, Совав, Натан, Евар, Елисуа, Нефег, Яфия, а е имал и много
дъщери... Илюстрациите, включени в Новопсалмите, са от известни художници през цялата културна история на човечеството, има и от съвременни. Информация за тях е дадена
накрая на тази книга. В приложените илюстрации има и произведения на съвременни фотографи, вдъхновени от прекрасната Вирсавия – любимата жена на Цар Давид. Не прави ли впечатление, че подобно на Мария Магдалина, Вирсавия е рисувана с
неотслабващо вдъхновение от стотици художници през вековете много повече от други велики жени в Библията? Не затаяваме ли всички дъх пред знаменитата сцена, когато Цар Давид я вижда за пръв път как се къпе и я пожелава? Да не забравяме, че тя е спомената от евангелиста Матей като четвъртата от библейските жени, от които е произлязъл Христос.
Въпреки всички грехове на мъжа й, свети апостол Петър нарича цар Давид "пророк". Църквата почита свети цар Давид като
пророк, псалмопевец и един от праотците по плът на Господ
Иисус Христос. А свети Атанасий Александрийски, в тълкованието си на 20-и псалом, учи: “Цар Давид е възвеличен дори
само с това, че от семето му се е родило спасението за света.
Защото той с душата си желаел това и се молел за него. Ето
защо и това му било дадено като някакъв “венец от злато”,
прославящ главата му. Защото Давид се прославя във всички
народи заедно с Господа и своя Син по плът. И дори това спасение не било за него само венец, но и желание, и дългоденствие, и слава, и великолепие, и веселие, и радост, и надежда, и
непоколебима милост.”
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Ние не сме нито първите, нито последните, които си позволяват да променят каноничните тектове на библейски личности, отдавна обявени за недосегаеми. Много вярващи и
тесни специалисти се ужасяват от това, но винаги са съществували непокорни ревизори на "свещените" писания и даже
веселяци и подигравчии, които са или безверници, или вярват в
чувството за хумор на нашия Създател. Те знаят, че Той е като добрите и мъдри царе: държат в двора си и шутове, които
се осмеляват да ги осмиват. Прàви или непрàви, Той не ги праща при палача, за разлика от инквизицията. Знае, че те не се
опълчват против Него, а срещу недостойните Негови интерпретатори, довели народите до задънена улица. Отдавна е известно и доказано, че не Той е продикувал изцяло базалните религиозни книги на народите, че вътре са се намесили куп
смъртни редактори и са изменили на места смисъла, другаде
направо са орязвали, на трето място са внедрили собствени
съчинения. Колкото и историците да доказват, че Библията е
освен всичко друго и исторически документ, ние питаме защо и
досега се крият в дън земя оригиналните й ръкописи и защо
има анатемосани пророци и толкова много апокрифни евангелия? Къде изчезнаха Кумранските записи? Явно в тях нещо силно смущава канониците, които са превърнали редактираните
текстове в източник на театър, власт и изгода. Нещо още полошо – в инструмент за власт над душите на хората.
Знаем достатъчно стари и нови автори, които се осмеляват да имат собствено мнение по тия въпроси и се надсмиват на патриарсите на религията дори във филми и комикси.
Колкото и да ни е неприятно, че един Жан Ефел, например,
представи Създателя ни плешив и глуповат в знаменития си
рисуван филм "Сътворението на света", творчеството му си
остава един талантлив факт. Ето как днес, например, вижда
цар Давид съвременната художничка Barbara Griffiths:
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Горната картинка не подлежи на обсъждане. Знаем колко много деца от колко много съпруги и наложници е имал боговдъхновеният цар и пророк. Това не му е попречило да има свята жилка и да изпее голямата част от Псалмите, които остават с непреходно значение за духовната история на човечеството, свидетелство за любовта на човешката душа към Създателя и за още куп непреходни добродетели.
Барбара е нарисувала повече картинки, но тук са подбрани само няколко. Следващата представя интимната дейност
на царския син Авесалом, който един ден влязъл несмущаван в
покоите на баща си и ощастливил лично всичките му придворни метреси.

7047
Необятното говори – книга 24

Тази картинка пък представя периода от дълбоката старост на цар Давид, когато вече му е било много студено дори в
пухените завивки и затова му препоръчали да дойде да го топли една млада девица. Въпреки че според злите езици той вече
не е можел да направи нищо, предполагаме, че не му е било
особено лошо... Личи си!

Последната илюстрация тук се тълкува от авторката ù
писмено със собствените думи на царя от псалмите му, а това
сумира всичките тревоги и недостатъци на човека Давид: "С
мен се държат лошо не само враговете ми, но и моите близки
и съседи, а приятелите ми се страхуват от мене; всички се
боят от мене и ме избягват. Шушукат зад гърба ми и кроят
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заговори да ме затрият. Затова лъжливите усти, които ме
клеветят и мърсят моето съвършенство, аз ще ги затворя по
всякакви начини! Явиха се лъжесвидетели, които ме обвиниха
за неща, за които си нямам и понятие. Подиграват ми се и скърцат със зъби. И така е: зинали са с усти на лами срещу мене и
казват: "Да, ама ние го виждаме какви ги дроби..."
Ето го целият 38-и псалом. Въпреки всичко, става ни жал
за този нещастен стар човек, който тъй много е страдал и е
бил така искрен в изповедта си към Бога и човечеството. Вече
не е желаел да отговаря на злото със зло, страшно се е уморил
от живота и моли своя Бог за милост и прошка:
1 Давидов псалом, за спомен. Господи, в негодуванието Си не
ме изобличавай, И в гнева Си не ме наказвай. 2 Защото стрелите Ти
се забиха в мене, И ръката Ти тежи на мене. 3 Няма здраве в месата
ми поради Твоя гняв; Няма спокойствие в костите ми поради моя
грях. 4 Защото беззаконията ми превишиха главата ми; Като тежък
товар натегнаха на мене. 5 Смърдят и гноясват раните ми Поради
безумието ми. 6 Превит съм и съвсем се сгърбих; Цял ден ходя
нажален. 7 Защото всичките ми вътрешности са запалени, И няма
здраве в месата ми. 8 Изнемощях и премного съм смазан, Охкам
поради безпокойствието на сърцето си. 9 Господи, известно е пред
Тебе всичкото ми желание, И стенанието ми не е скрито от Тебе. 10
Сърцето ми вече изтуптя, силата ми ме оставя, А светлината на
очите ми, и тя не е в мене. 11 Приятелите ми и близките ми странят
от язвата ми, И роднините ми стоят надалеч. 12 Също и ония, които
искат живота ми, турят примки за мене; Ония, които желаят злото
ми, говорят пакостни неща, И измислюват лъжи цял ден. 13 Но аз,
като глух, не чувам, И съм като ням, който не отваря устата си. 14
Да! Аз съм като човек, който не чува, В чиито уста няма изобличения.
15 Понеже на Тебе, Господи, се надявам, Ти ще отговориш, Господи
Боже мой! 16 Защото рекох: Да не тържествуват над мене, Да не се
големеят над мене, когато се подхлъзне ногата ми. 17 Защото съм
близо да падна, И скръбта ми е винаги пред мене; 18 Понеже аз ще призная беззаконието си, Ще тъжа за греха си. 19 Но моите неприятели
са пъргави и силни, И ония, които несправедливо ме мразят, се умножиха. 20 Също и ония, които въздават зло за добро, ми се противят,
Понеже следвам доброто. 21 Да ме не оставиш, Господи; Боже мой, да
се не отдалечиш от мене. 22 Бързай да ми помогнеш, Господи, спасителю мой!

Подобно е положението и в псалом 69, и на още много места в псалмите на Давида. Много хора по света отдавна се
възхищават от дълбоката искреност на древния велик и грешен човек, цар, поет и пророк. Песните му си остават с неподправена прелест и непреходно значение за проумяване на възторзите и терзанията на човека преди 3000 години и на душата на човека въобще. Никой няма право и не трябва и да помисля да осъжда историческата, религиозната и поетическата им
стойност – това би било липса на духовна култура и даже кощунство. И въпреки всичко, абсурдно е да си представим как
бихме се молили и пели на Бога отсега нататък точно с тия
стари текстове, както правят и до днес всички свещеници и
много религиозни хора, които ги знаят наизуст или ги четат
механично, въпреки че някои се вълнуват искрено. Затова си
позволяваме да предложим тук един коренно различен вариант.
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НОВОПСАЛ-ОМ 1
1 Блажен оня човек,
който ходи по съвета на любящите
и върви в пътя на безгрешните,
който се събира с добри и чисти хора.
2 Той се наслаждава на закона на Господа,
и в Неговата Мъдрост се поучава нощ и ден.
3 Той е като дърво, посадено при бистри потоци,
което дава плод изобилно и чийто лист е вечно свеж и зелен;
и във всичко, що върши, благоденства.
4 Така е с праведните:
те са като житно зърно, що слънцето възраства.
5 Затова добрите ще устоят на бурите
и безгрешните ще влязат в Царството Божие,
6 Защото Господ наблюдава пътя на праведните.
А пътят на любящите ще пребъде!
НОВОПСАЛ-ОМ 2
1 Защо се вълнуват народите
и замислят прекрасни дела?
2 Преобразяват се царете земни
и управниците се съвещават с Господа
и с Неговите невинни Деца, като казват:
3 "Нека разкъсаме старите вериги
и нека отхвърлим от себе си беззаконието!".
4 Оня, Който живее на небесата, ще им се радва Господ ще ги благослови.
5 Това ще им продума в кротостта Си,
и в благостта Си ще ги озари, казвайки:
6 "Аз поставих Моите дъщери и синове
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в Новата Земя и на светия Мой хълм.
7 Аз ще си изпълня обещанието!"
Господ ми рече: "Ти си Син Мой,
Аз днес те родих!"
8 Поискай от Мене - и Аз ще ти дам народите за твое наследие,
а звездите и вселените - за твое вечно жилище.
9 Ще ги посетиш с крилатия си дух
ще ги населиш с чеда на любовта!
10 И тъй, възрадвайте се, о ръководители;
поучете се, земни съдии.
11 Служете Господу с любов,
и радвайте се с трепет.
12 Целувайте Избраника и всички, в които Той живее,
за да се възродите и полетите по вашия път,
защото Неговата обич е вечно разпалена…
Блажени всички, които се Нему уповават!
НОВОПСАЛ-ОМ 3
1 Господи, колко се умножиха приятелите ни!
Колко много идват при нас!
2 Мнозина казват за душите ни:
"Бог им помага във всеки миг."
3 Ти, Господи, си слънчев изгрев за нас,
радост наша, която въздига душите ни!
4 С цялата си душа викаме към Господа и Той ни чува от светия Си хълм.
5 Лягаме, спим и летим нощем навсякъде; а после ставаме,
защото любовта ни прелива…
6 Ще се възрадваме премного от десетките хиляди люде,
които навред създават рая.
7 Ела, Господи, помилвай ни, Боже наш,
защото Ти галиш нежно душите
на всички приятели и неосъзнати
и възрастваш криле на любящите.
8 От Господа е възкресението!
Върху всички народи е твоето благословение.
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НОВОПСАЛ-ОМ 4
1 Когато викаме, винаги ни чуваш, Боже на обичта ни!
В доброта и мъдростта, Ти ни даваш простор;
помилвай ни пак и чуй молитвата ни.
2 Дъщери и синове небесни, пребъдвайте вечно в Любовта,
обичайте възвишеното и живейте в Истината!
3 Помнете, че Господ ни е създал подобни Нему
и затова ни чува и слуша винаги, когато Го зовем.
4 Трептете от обич и смело я раздавайте;
размишлявайте за доброто в сърцата си нощем,
а денем го изпълнявайте.
5 Правете добрини от милост
и изявявайте Господа.
6 Мнозина думат: "Кой ще ни покаже доброто?
Кой ще ни яви виделината на лицето Си?"
– Ти, Господи, който си Любовта и Обичта
в собственото ни сърце,
7 Преизпълваш сърцата ни с драгост,
когато умножаваме доброто и свободата!
8 Спокойно си лягаме да спим и се съединяваме и в небесата,
защото Ти, Господи, ни срещаш с живи души на земята,
за да обменяме обич и изобилие.
НОВОПСАЛ-ОМ 5
1 Чуваш, Господи, думите ни; разумяваш мислите ни,
2 Вслушваш се в гласа на желанията ни,
любими Боже наш и Баща наш,
защото на Теб се молим.
3 Господи, на ранина ти чуваш зова ни;
на модро видело заставаме пред Теб и чакаме,
4 Защото Ти си Бог, Който люби кротките,
и само добрият живее под крилата Ти.
5 Само смирените пребъдват пред очите Ти;
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Ти любиш всички, които се раздават на всички;
6 Ти възраждаш всички,
които говорят истина и живеят в истината;
Господ се възхищава от човек скромен и чистосърдечен.
7 Чрез Твоето изобилно милосърдие,
ние вече влизаме в звездния Ти дом;
с благоговение към Теб се покланяме на светия Твой храм –
нашето дивно тяло.
8 Господи, водù ни с нежност и пламенност
към стари и нови приятели,
направù пътя Си ясен към тях,
9 Защото на устата им грее усмивка и истина,
сърцето им е топъл извор за всички,
гърлото им е тръба на Словото,
а езикът им лее благи думи.
10 Имай ги за невинни, Боже –
нека вкусят това, което сами са раздавали;
утвърди ги поради многото им добрини и благости,
защото са се подвизавали за Тебе.
11 Така се веселят всички, които се надеят на Тебе винаги ще се радват, защото Ти си им покровител;
и ще ликуват в Тебе ония, които любят Твоето име.
12 Защото Ти, Господи, живееш в човека на Любовта и го покриваш с благословение като със щит.
НОВОПСАЛ-ОМ 6
1 Господи, насърчаваш ни в кротостта Си,
и ни обливаш с благата на изобилието Си.
2 Милваш ни, Господи, защото станахме силни в доброто;
подмладяваш ни, понеже ходим в пътя на Любовта.
3 Изумени и очаровани са силно душите ни
от Теб, Господи Боже – от Свободата и Любовта!
4 Прояви се пак, Господи, разшири душите ни възвиси ги заради милосърдието Си,
5 Защото вечността е изпълнена с Тебе
и навсякъде всеки те славослови.
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6 Окрилени сме от възторзите си;
всяка нощ облитаме вселените,
и сълзи от радост бликат поради Тебе!
7 Искрят от щастие очите ни,
младеем поради всички, на които се раздаваме.
8 Елате при нас всички, които обичате всички,
защото Господ е чул зова на душата ни;
9 Господ е послушал молбата ни!
Господ приема молитвите ни.
10 Ще насърчим и горещо ще приласкаем всички хора с душа да се върнат в рая и да просияят от радост и щастие!
НОВОПСАЛ-ОМ 7
1 Господи Боже наш, на Теб се надеем:
свържи ни със всичките ни сродни души и съедини ни,
2 Та да възлязат нагоре душите ни
и да се слеят, спасени завинаги!
3 Господи Боже наш,
ако всички правят добро и има правда в ръцете им;
4 Ако се отплащат с добро и на близки, и на неблизки,
и ако избавят дори онзи, който никак не ги обича,
5 То нека Провидението благослови душите им
и ги изпълни с благодат; нека и тяхната земя стане райска
и нека се прослави примерът им из световете.
6 Просияй, о Господи, в благостта Си;
изяви се заради добрините на любящите,
събуди ни окончателно за великия живот на самораздаването 7 И нека всички народи и човечества застанат около Тебе!
Ти си дошъл да послужиш пак на всеки.
8 Господ люби народите!
Въздай ни, Господи, според обичта и чистотата ни;
9 Нека заблика още по-силно милостта на щедрите.
А добрия утвърди, Ти, Боже на Доброто,
Който изпълваш сърцата и душите.
10 Нашата канара е Бог, Който въздига топлите сърца.
11 Бог е извор на всички блага и блаженства –
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крепък и дълготърпелив;
и Бог е, Който ден и нощ излива благодат!
12 Ако някой още не Го разбира, Бог му подава ръка,
повдига го и нежно го насочва.
13 Приготвя за него благотворни лекове,
прави милувките Си целебни.
14 Ето, целомъдреният зачна обич,
прояви благост и роди истина;
15 Дом на Любовта въздигна, освети го с добрини
и ни обсипа с благата и блаженствата, които носи.
16 Възторгът му ще се върне към него и към сърцата,
които обичат; добродейството му ще падне като мед
на гърдите му и в душите на всички.
17 Да славим, о приятели, Господа, заради Неговата Любов,
да възпяваме сладко името на Господа Всевишнаго!
НОВОПСАЛ-ОМ 8
*

1 Йеова , Господи наш, Колко е превъзходно Твоето име по
цялата земя! Ти си поставил славата Си над небесата.
2 Из устата на младенците и сучещите
си приготвил хвала за ония, които Те любят.
Да запеем наедно с всичко живо
и да опростим всичките неправди и дългове!
3 Като гледаме Твоите небеса, делото на Твоите пръсти,
месечината и звездите, и вселените, които Ти създаваш,
4 Казваме си: "Колко по-горен е человекът от всичко туй, та
затова го помниш, а и човешките малки рожби,
та си постоянно с тях?
5 Та нали си ни направил много по-горни от боговете
и ангелите, и със слава и чест си ни увенчал?
6 Поставил си ни творци и изпълнители на делата
на ръцете Ти; всички си приласкал до сърцето ни:

*

Употребата на това име е потвърдена от Елма на 31.08.2001 в 15,53ч.
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7 Всичките овце и агънца, още и дивите животни,
8 Въздушните птици, морските риби,
и всичко, що минава през звездните пътища.
9 Йеова, Господи наш,
колко е превъзходно Твоето име по Цялата вселена!
НОВОПСАЛ-ОМ 9
1 Ще Те славословим, Господи, със всичкото си сърце,
ще възвестим всичките Твои чудесни дела!
2 Ще се веселим и ще се радваме в Тебе,
ще възпяваме името Ти, Всевишни.
3 Когато приятелите ни и мнозина други се приближат,
ще отворят обятия и ще се прегърнем пред Твоето лице.
4 Защото Ти откликна на нашия зов
и изпълни нашето най-горещо желание;
защото Ти стана от престола Си и дойде лично при нас.
5 Ти просвещаваш народите и даваш светлина на невежите името им се записа в Твоето царство.
6 Вече всички са приятели - те са възродени завинаги;
Ти си Направил на рай обителите им,
та и богове ги посещават.
7 Понеже Господ е нашият вечен Баща и Майка,
приготвил е за сватба своите избрани
8 И раздава милости и благости из цялата вселена вече пълни човечеството с небесни дарове.
9 И Господ ще бъде прибежище на кротките бащин покрив, по-мил от всичко.
10 И ония, които познаят името Ти,
ще се уповават на Тебе,
Защото Ти, Господи,
си ни поверил ония, които Те дирят.
11 Пейте хвала Господу, Който обитава в сърцата ни;
изявете сред племената любовта Му!
12 Защото Оня,
Който наблюдава добрите и милосърдните,
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помни ония, които Го обичат,
и не забравя молбите на кротките.
13 Помилвай ни пак, Господи,
виж как блика у нас радостта поради всички,
които ни обичат и които не ни обичат Ти, Който ни въздигаш до прага на безсмъртието, 14 За да разкажем всичко, поради което Ти си за хвалене,
и което се случва зад портите на истинските Ти дъщери;
и за да се радваме поради спасителната Ти помощ.
15 Народите излязоха от ямата, която си бяха направили;
от мрежата, която бяха изплели, ногата им се освободи.
16 Господ е станал познат чрез милосърдието,
което е извършил;
невежият бе спасен и помилван от ръката Му.
17 Не само верните, но и друговерците ще живеят в рая,
и всичките народи, които проявяват Любовта.
18 Защото Ти, Боже, помниш и най-малкия, и най-забравения,
и всякога изпълняваш ожиданието на кротките.
19 Ела, Господи, за да вземат връх добрите хора,
да се прегърнат милионите пред Твоето лице!
20 Господи, разжари обичта и любовта във всички нека познаят народите, че са Человеци!
НОВОПСАЛ-ОМ 10
(По славянски част от 9-и).
1 Благодарим Ти, Господи, че си винаги с нас и по всяко време,
че никога не се криеш от хората на истинската любов
във времена на неволя!
2 (22) Поради Бога в сърцето си,
добрите раздават всичко на всички имащи и нямащи се хващат за ръце и се връщат заедно в Тебе.
3 (23) Защото благият сияе с мекотата на душата си,
а щедрият изповядва Господа, раздавайки.
4 (24) В святостта си човекът с душа става едно с Господа
и казва: "Не диря своето си"; всичките му пòмисли са,
че Бог е Любов на дело.
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5 (25)Във всеки миг пътищата му са праведни.
Твоите блага валят и извират край него,
защото обича даже и хората със студено сърце.
6 (26) Той казва в сърцето си: "Няма да се поклатя,
от род в род ще се раздавам - без замисляне и незабавно!"
7 (27) Устата му са пълни с доброслòвия,
насърчения и деликатност;
езикът му лее блага реч и мили думи.
8 (28) Идва открито в обятията ни, но облича тайно сиромаха;
очите му дирят постоянно свити и безпомощни,
9 (29) Раздава им скришно всичко, от което имат нужда,
и причаква тайно сиромаха, за да го защити;
грабва плахия в прегръдките си, когато е свенлив;
10 (30) Навежда се, снишава се,
за да не види никой доброто, което върши.
11 (31) Казва в сърцето си: "Бог е вечно буден всичко правим пред лицето Му, Той всичко вижда".
12 (32) Стани, Господи, Боже, повдигни ръката Си,
да погалиш отново кротките!
13 (33) Нечестивият презира любовта
и казва в сърцето си: "Не мога всички да огрея!"
14 (34) Но Ти го виждаш, Господи,
защото това е неправда и престъпление,
и затова такива не могат да избегнат ръката Ти;
на Тебе безпомощният се поверява;
на сирачето Ти си Бащата!
15 (35) Укрепи мишцата на милосърдния,
издири честта в сърцето на домоседеца,
докато я намериш и го изкараш навънка!
16 (36) Господ е благ до вечни векове;
народите са изникнали от земята Му!
17 (37) Господи, Ти чуваш желанието на кротките,
размекваш още повече сърцето им
и правиш още по-внимателно ухото Си,
18 (38) За да приласкаеш сирачето и угнетения
чрез всеки човек със сърце и душа, който Те раздава на всички.
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НОВОПСАЛ-ОМ 11
(По слав. 10)
1 На Господа уповавамe!
Затова казвате за душите ни,
Че летят из вселените като птици.
2 Понеже, ето, милостивите протягат ръка,
приготвят даровете си и добрините,
за да ги изсипят тайно на ония, които са с топло сърце.
3 Защото основанията ни се укрепиха
от всичко, що праведният е извършил.
4 Господ е в светия Си храм, Чиито престол е на небето;
очите Му гледат, веждите Му изпитват човешките чада.
5 Господ изпитва праведния;
но душата Му люби милосърдния и любвеобилния.
6 Над милостивите ще спусне благодат с обич и вяра и гореща симпатия ще преизпълни чашата им.
7 И понеже Бог е Любов, Той обича Любовта,
и любещият човек ще гледа лицето Му.
НОВОПСАЛ-ОМ 12
(По слав. 11)
1 При нас си, Господи, защото благостта е навсякъде,
защото се множат верните измежду човешките чада.
2 Всеки говори истината на ближния си,
но с благи думи и добросклонно сърце.
3 Господ благославя мил говор,
език, който говори красиви неща
4 И ония, които си казват: "Ще смекча езика си устата ми е медена, мога да бъда благоречив!"
5 "Поради благуването на добрите и добруването на благите,
плътно съм с вас сега - казва Господ. Ще направя прекрасни ония, който живеят за всички 6 Като сребро, претопено в пещ от пръст
и пречистено седем пъти!"
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7 Ти, Господи, ще ги закриляш,
ще пазиш всеки от тях - от това поколение до века, 8 За да ходят навред добротворци от страна в страна
и да раздават любов и обич на всички, които са жадни.
НОВОПСАЛ-ОМ 13
(По слав. 12)
1 Денонощно си с нас, Господи, никога не ни забравяш!
отдавна вече не криеш лицето Си от нас.
2 Преизпълняш с мир душата ни,
сърцето ни тупа от радост всеки ден.
Какво щастие, че всички ни стават любими и приятели!
3 Милостно погледни, чуй ни пак, Господи Боже наш,
отворù очите ни да прогледнат в безсмъртието,
4 Та да рекат идващите след нас: "Ще летим още по-нататък!"
и да се зарадват поколенията, че им даваме простор.
5 Ние се уповаваме на Твоята милост,
сърцата ни преливат от възхита и благодат.
6 На Тебе пеем, Господи,
защото си се показал щедър към всички!
НОВОПСАЛ-ОМ 14
(По слав. 13)
1 И рече разумният в сърцето си: "Има Бог!
Възродиха се хората, сториха милосърдни дела,
всичко живо вече прави добро".
2 Господ често надниква от небесата към човешките чада,
за да види с радост колко много са се умножили разумните,
които търсят и намират Бога.
3 Вече всички влязоха в Пътя, заедно се просветиха няма кой да спестява доброто, няма ни един!
4 Разумяват същината на Бога, спазват закона на Любовта:
раздават безплатно хляб и покрив,
дават без стеснение ласка за всяко същество с душа вече така призовават Господа навсякъде!
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5 Обзема ги любов велика, защото са от рода на Бога защото Бог е в поколението на чистите и пламенните.
6 Подкрепихте вярата на самотния,
че Любовта е сам Бог и че Тя е отклик и приласкаване.
7 Ето, идва от Новото Небе избавление за хората с душа!
Ето, Господ избавя своите Си от плена на бездушието,
и всички вече дават всичко изобилно на всички.
НОВОПСАЛ-ОМ 15
(По слав. 14)
1 Господи, кой обитава в Твоя звезден шатър?
Кой живее в Твоя свят хълм?
2 - Оня, който раздава обич и върши добрини,
който говори блàга истина от сърцето си;
3 Който е медоречив
и служи без умора на приятели и на чужди;
оня, който въздава хвала за всяко добро и чисто дело,
4 И чиито очи озаряват онеправдания.
Да! Той почита ония, които обичат Господа!
Той е, който изпълнява думата си за добро,
и се отмята от обещание, когато е погрешно;
5 Който дава всичко от себе си и дори самия себе си и тайно обсипва с дарове невинния.
Който прави това, няма да се поклати до века!
НОВОПСАЛ-ОМ 16
(По слав. 15)
1 С нас си, Боже, защото на Теб се уповаваме.
2 Рекохме Господу: "Ти си Господ наш вън от Теб нищо не съществува.
3 Към невинните на земята и към избраните в тях е всичкото Ти благоволение!"
4 Нека научат уроците си ония, които тичат по чужди богове
и харесват несъвършени хора и ангели ние няма да живеем и да Ти служим като тях;
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ще помним с надежда имената им, но няма да ги търсим.
5 Господ е нашето наследие и нашата чаша;
ние черпим от даровете Му само по жребий.
6 Той ни изпраща по чисти места Да! Любими и приятели са най-прекрасното наследство!
7 Ние благославяме Господа, Който ни прави денем добри и
мили, а нощем ни учи да летим по звездите.
8 Винаги слагаме Господа на първо място;
и понеже Той е отдясно ни, станахме канара на доброто.
9 Затова се радват сърцата ни и се веселят душите ни,
а още и плътта ни вибрира от щастие!
10 Ти си истинският Бог - не сблъскваш духа със плътта ни,
ето защо се завърнахме в рая завинаги.
11 Ще ни изявиш пътя на Живота,
в Твоето присъствие има вечна пълнота и радост,
отдясно на Тебе е всякога веселие.
НОВОПСАЛ-ОМ 17
(По слав. 16)
1 Послушай, Господи, сърцето ни, чуй духа ни;
дай ухо на молитвите ни, които принасяме с искрени устни.
2 Нека се излива благословията ни от Твоето присъствие,
понеже очите Ти винаги гледат с любов.
3 Изпитал си сърцата ни; посещавал си ни нощно време;
опитвал си ни - и си открил истината и доброто в нас:
което ни е на сърце – това е и на лице.
4 И в човешките си дела, изпълнявайки волята Ти,
5 Стъпките ни са дирели винаги Твоите пътища;
нозете ни все по-рядко се подхлъзват.
6 Теб зовем винаги, Боже, защото ни чуваш и отговаряш;
приклони и днес към нас ухото Си и послушай думите ни:
7 Яви чудните Си милосърдия,
Ти, Който се раздаваш чрез нашите длани и обятия
на всички ония, които не се противят на същината Ти.
8 Пазù ни като зеницата на окото Си,
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скрий ни под сянката на крилете Си
9 От лицето на бедните души,
които търсят обикновени хора и неща,
и от враговете на душата ни, които ни искат само за себе си.
10 Те са разядени от гордост и ревнивост,
и затова искат всичкото ни време.
11 Дебнат ни, за да ни откъснат от приятелите;
12 всеки един от тях прилича на лъв, който желае да разкъсва.
и на тигър, които ни чака в скришни места.
13 Стани, Господи, предупреди ги, просвети ги;
със Словото Си избави душите им от себелюбие.
14 Пази ни, Господи, с ръката Си от обикновени хора,
от светските човеци, чиито дял е в тоя живот;
които живеят, за да имат;
които живеят само за чедата си,
и всичките си сили отдават на внуците си.
15 А ние ще съзерцаваме лицето Ти в безкористие,
и когато се събудим окончателно,
ще се наситим от Твоята Истина.
НОВОПСАЛ-ОМ 18
(По слав. 17)
1 Колко те възлюбихме, Господи, сило наша!
2 Господ е скалà наша,
крепост наша и избавител от безлюбието,
Бог наш - канара наша, на Когото се надявамe,
щит наш, рог на изобилието и висока планина.
3 Ще призовем зрелите на Трапезата в името на Господа
и те ще дойдат Така ще бъдат избавени от мрачни дни и столетия.
4 Връзките на живота се умножиха;
Порои от радост и щастие ни заливат!
5 С райски обятия ни прегръщат навсякъде примките на смъртта паднаха.
6 В изумлението си призовахме Господа,
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и към Бога на добрите викнахме.
От храма Си Той чу гласа ни,
и благодарността ни към Него стигна до ухото Му.
7 Тогава се поклати и затрепери от радост Земята;
основите на планините се разлюляха
и поклатиха се, защото се развесели Той.
8 Нови слънца избухнаха от Неговия глас
и дивен огън излезе из устата Му безброй падащи звезди се посипаха от мантията Му!
9 Той сведе небесата и слезе;
и мрак бе под нозете Му.
10 Възседна на херувими и серафими и летя;
летя на ветрени крила!
11 Положи за Свое скривалище тъмнината,
за покров наоколо Си - морските води
и гъстите въздушни облаци.
12 От святкането Му, пред Него се озаряваха облаците;
сипеха се жар и огнени мълнии!
13 И дойде тътен от Господа на небето,
Всевишният даде гласа Си –
гръм и зарящи светкавици!
14 И прати лъчите Си, та ги разпръсна.
Да! Блескавици в изобилие разсипа.
15 Тогава се явиха водни извори,
откриха се основите на вселената
от великия Ти глас, Господи,
от духането и дъха на ноздрите Ти...
16 И протегна Бог ръка от височината, взе ни,
извлече ни из големи води,
17 Избàви ни от най-силния ни неприятел от мисълта за себе си и само за своите си,
защото тя бе по-силна от нас.
18 Тази мисъл ни състари и ни навлече мъки и бедствия,
но Господ ни подкрепи навреме.
19 И изведе ни нашироко избàви ни, защото имаше благоволение към нас.
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20 Въздаде ни Господ според любовта ни към всички
и към Делото Му;
според чистотата на ръцете ни, възнагради ни,
21 Защото сме запомнили пътищата Господни
и не сме се отклонили от Бога тъй много.
22 Защото всичките Му блага са били пред нас,
и за подсещанията Му не сме били съвсем слепи.
23 Малко по-будни бяхме от другите пред Него,
и опазихме се от голямо падение.
24 Затова Господ ни въздаде според верността ни,
според чистотата на ръцете ни пред очите Му.
25 Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш,
към непорочния благ ще се явиш.
26 Към чистия добър ще се явиш,
Но на горделивия и студения се съпротивляваш.
27 Защото оскърбени люде Ти ще спасиш,
а очите на горделивците ще подминеш.
28 Защото Ти ще запалиш светилото ни!
Господ Бог наш ще озари тъмнините ни,
29 Защото чрез Тебе спираме войни.
Чрез Бога наш прескачаме вселени!
30 Колкото за Бога, Неговият път е съвършен;
Словото на Господа е опитано;
Той е щит на всички, които се уповават на Него.
31 Защото кой е Бог, освен Господа?
И кой е канара, освен Бога на всички народи?
32 Бог, Който ни препасва със сила и прави съвършен пътя ни 33 Той прави нозете ни като нозете на елените
и ни води по високи места.
34 Учи ръцете ни да милват,
тъй щото всички мъки и рани да заздравяват.
35 Ти си ни дал и кошове, за да раздаваме, Твоята десница ни е
поддържала и Твоята мъдрост ни е направила неизвестни.
36 Ти си разширил крачките ни под нас и нозете ни стъпват уверено.
37 Ходим по цялата вселена, за да раздаваме,
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и не се връщаме, докато ги не раздадем всичко.
38 Изцеляваме, възраждаме, приласкаваме милиони,
додето се изправят на нозете си,
39 Защото си ни препасал със сила за добро.
Пратил си ни да събудим ония, които още не знаят за Тебе.
40 Разтворил си обятията ни за иноверци и разномислещи,
за да привлечем и онези, които не са ни обичали.
41 Ето, те плачат от радост, че се намери избавител;
към Господа викат и Той ги чува - и на тях отговаря.
42 С вестта за това, те стават по-бързи от вятъра
и тръгват в пътищата на света, за да раздават и те любов.
43 Ти ни дари с народната обич и ни постàви слуги на добрите.
Народи, които не познавахме, и на тях служим без пари.
44 Щом видяха това, и те почнаха същото даже чужденците дойдоха и се подвизават!
45 Чужденци и звездни народи се молят на нашия език
и, затрогнати, излизат из душевните си скривалища!
46 Жив е Господ и благословена да бъде Канарата ни,
и да се възвиси Единственият Бог - Бог на обединението ни –
47 Бог, Който благовъздава за доброто,
и преобразява диви племена,
Който прави приятели от неприятелите ни.
48 Да! Ти ни вдъхновяваш да служим и на чуждите,
и правиш насилника по-кротък от агне.
49 Затова ще Те хвалим, Господи, между народите,
и за името Ти ще пеем!
50 Ти си, Който даваш велико избавление на сърцата ни
и показваш милосърдие към свои и чужди; към Божественото
в Давида и във всички други, които го проявяват.
НОВОПСАЛ-ОМ 19
(По слав. 18)
1 Небесата възпяват славата Божия
и просторът известява делото на ръцете Му:
2 Ден след ден леят Слово Божие
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и нощ след нощ разкриват чудни тайни.
3 Без много приказване, без шум,
без да се чуе парадно гласът им,
4 Тяхната вест е заляла цялата земя,
и думите им отиват до краищата на вселената!
Там Бог постави шатър за слънцето
5 И то излиза всяка сутрин,
като младоженец из брачния си чертог,
радва се като исполин и тича из светлия си друм.
6 От края на небесата е изгревът му,
а шествието му - до другия им край,
и топлината му всички твари огрява.
7 Законът Господен е съвършен: възвръща душата ни;
откровението Господне е чудно - дава мъдрост и на простия;
8 Молбите Господни са благи - веселят сърцето;
съветът Господен е светъл - озарява очите;
9 Любовта Господня е чиста - пребъдва до века;
благата Господни са истинни и, без изключение, за всички.
10 Те са по-желани от чисто злато и даже от златни планини,
по-сладки от мед и от капките на медена пита.
11 Ние, Твоите дечица, ги обичаме повече от всичко да ги опазваме и раздаваме е най-голямото ни щастие.
12 Дали разумяваме коя добродетел ни липсва още?
Очисти ни, Боже, от тайните прегрешения!
13 Още и от гордост предпази децата Си
да ни не завладее. Само тогава ще бъдем непорочни,
и ще станем чисти, за да раздаваме любов.
14 Думите на устите ни и размишленията на сърцата ни
нека бъдат угодни на Тебе,
Господи, канара наша, и избавителю наш!
НОВОПСАЛ-ОМ 20
(По слав. 19)
1 Да ни чуе Господ в ден скръбен и ден радостен;
името на Бога е Любов - да ни прати да раздаваме!
2 Да ни проводи сила от светилището
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и да ни подкрепи от Новото Небе;
3 Да си спомни всичките ни добрини,
и да направи огнението ни вечно!
4 Да ни даде Господ според желанието на сърцето ни,
и да изпълни всяко чисто въжделение.
5 В спасението на другите ще се зарадваме,
и в името на Вечния Бог ще издигнем знамена.
Господ да изпълни всичките ни благи копнения!
6 Днес познахме, че Господ живее във всички,
и ни отговаря от Своето Си небе
с любвеобилната сила на десницата Си.
7 Едни с колесници, други с мисъл,
а ние – със Словото на Господа, нашия Бог, пътуваме.
8 Те понякога се забавят и даже падат,
но ние се озоваваме и се намираме навсякъде.
9 Господи, благослови!
Нека ни послуша Царят Небесен, когато Го призовем.
НОВОПСАЛ-ОМ 21
(По слав. 20)
1 Господи! В Твоята обич духът ни се весели
и за спасението на всички, сътворени от Тебе,
безмерно се радва!
2 Ти изпълнявяш всички желания на сърцето ни,
и молбата на устните ни е винаги приета.
3 Защото Ти ни срещаш за благуване и раздаване
и озаряваш главите ни с корони от златни лъчи.
4 Ние даряваме на всички Твоя чист живот Ти ни даваш изобилно дългоденствие и безсмъртие.
5 Голяма е славата на добрите чрез Твоята подкрепа чест и скромност си заложил в сърцата им.
6 Защото си ги поставил да бъдат благословение до века,
развеселил си ги с радост и щастие от присъствието Ти.
7 И понеже духът ни уповава само на Господа,
чрез милосърдието на Всевишния няма да се поклатим!
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8 Ръката Ти ще намери всички Твои създания с искра Божия
и десницата Ти ще ни заведе при всички, които Те любят.
9 Във времето на радостта Си,
ще ги направиш да просветнат като слънце!
В милостта Си, Господ ще ги възкреси,
и обич ще блика буйно от сърцата им.
10 Ще умножиш плода им по земята,
и потомството им - сред човешките чада.
11 Защото те правят добро тайно и само в Твое име;
замислят земни райове - и веднага ги създават.
12 Затова те ще са пред лицето Ти винаги,
и Твоите безбройни сърца по света ще им се отдават
незабавно и без замисляне!
13 Благодарим ти, Господи,
Че се проявяваш чрез нас непрестанно само така ще възпяваме и прославяме Твоето вечно Име.
НОВОПСАЛ-ОМ 22
(По слав. 21)
(По “Кошутата на зората”)
1 Боже наш, Боже наш, Ти си вечно с нас!
Винаги си тук и безспирно помагаш
и чуваш с радост думите на възторга ни.
2 Боже наш, викаме Те денем - и веднага ни отговаряш;
викаме Те нощем без отдих…
3 Защото Ти си Благият и Святият,
Който си възцарен в делата на Новото Човечество.
4 На Теб се уповаваха майките и бащите ни;
уповаваха се - и Ти ги направи прекрасни.
5 Към Тебе възлизаха молбите им - и Ти ги доведе тука.
Само Теб любеха и Твоите чисти създания –
и затова се подмладяваха.
6 Всеки от нас е прашинка пред нозете Ти,
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невидима за човеците без душа
и пренебрегвана от горделивите.
7 Малцината, които ни виждат, ни благославят отварят устните си, кимват с глава и казват:
8 "Той уповаваше на Господа - затова Бог го избави;
направи го Человек – същество, което раздава всичко!"
9 Ти си, Господи, Ти си, Който си ни изваял още в утробата;
Ти си ни научил да се уповаваме още върху майчините си гърди,
10 на Тебе бяхме оставени от рождението си;
Ти си наш Бог от утробата на майка ни!
11 Затова не се отдалечаваш от нас –
защото сме радостни от всичко,
а хората, на които можем да помагаме, са безброй.
12 Безброй моми и момци около нас
жадуват за Обич и Истина повече, отколкото за въздух;
13 Повече от риба, изхвърлена на брега,
или от лъв, гладен от месеци.
14 Затуй бликаме като извор и се подмладяваме за броени дни;
сърцата ни станаха като восък разтопяват се душите ни от щастие...
15 Силата ни е свежа като пролетна морава,
и езикът ни е станал звънлив и меден;
Ти си ни свел като зряло жито към земята,
16 Защото множество гладни за нежност ни обиколиха;
хиляди сродни души ни окръжиха целуват от благодарност ръцете и нозете ни.
17 Не можем да преброим всички, които ни обичат хората се взират в нас и ни гледат;
18 Делят помежду си по братски времето ни,
и за нашето присъствие хвърлят жребий.
19 Затуй, Господи,
Ти вече никога не се отдалечаваш;
о, Сило наша, вече на всички помагаш!
20 Изяви добротата на душата ни,
избави живота ни от мисълта за себе си.
21 Избави ни от устата на гордостта
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и от роговете на дивата завист и ревност.
Ти чуваш молбите ни, Господи!
22 Ще възвестяваме името Ти
на сестрите и братята си;
Сред народите ще Те хвалим с делата си.
23 Вие, които любите Господа,
раздавайте всичко цялото потомство на Новата Земя Го слави само така!
Обичайте Го, всички вие от Новото Небе,
24 защото Той всякога отговаря
на съществата с добро сърце
и лицето Му е винаги пред тях чува ги, когато Го молят за нещо.
25 От Него е жаждата ни да Го хвалим
само с дела между народите:
ще изпълним добрите си намерения към ония,
които Го любят.
26 Смирените ще ядат и ще се наситят;
ще бъдат с Господа ония,
които Го проявяват.
Такова сърце нека живее вечно!
27 Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа
всичките земни краища
и ще се покланят пред Тебе
всичките племена и народи,
28 Защото Вселената е на Господа
и Той владее над всички човечества!
29 Ще се наситят и ще бъдат щастливи
всички деца на небето и на земята.
Пред Него ще се прегърнат и слеят всички,
които възлизат към звездите.
А онзи, който може да раздава живот на всички,
30 Сам Бог и Вселената ще Му слугуват!
Така ще се приказва за Господа на идните поколения 31 Ще дойдат и ще известят Любовта Му
на людете, които ще се родят,
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казвайки, че не те, а именно Той е сторил това.
НОВОПСАЛ-ОМ 23
(По слав. 22)
1 Господ е Пастир наш,
затова живеем винаги радостно - и в бедност, и в изобилие.
2 На зелени морави ни упокоява,
при тихи води ни води,
3 Възвръща душата ни –
води ни по пътеки от обич заради името Си.
4 Вървим през долините на райския живот,
преизпълнени с духа на Доброто,
защото Ти си с нас Твоята воля и Твоята подкрепа ни въодушевяват!
5 Приготвяме в Твое име трапези за приятели,
за чужди, и даже за неприятели.
Изпълнил си с миролюбие духа ни,
душите ни от обич преливат.
6 Наистина, благост и милост ще леем непрекъснато
през всичките дни на живота си!
Затуй ще заживеем в дома Господен завинаги!
НОВОПСАЛ-ОМ 24
(По слав. 23)
1 Господня е земята и всичко, що има в нея;
вселената - и тия, които живеят в нея;
2 Защото Той я основа върху моретата,
и я затвърди върху водите.
3 Кой ще възлезе на хълма Господен?
И кой ще застане на Неговото свято място? 4 Оня, който е с чисти ръце и непорочно сърце,
който е предал душата си на Любовта и говори само истина -
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5 Той ще приеме благословение от Господа
и обич от Бога на спасението си.
6 Това е поколението на ония, които Го любят!
Ония, които търсят Твоето лице,
те са истински силните.
7 Отворете, о светли умове, портите си;
Топли сърца, отворете широко вратите си,
за да влезе Царят на Доброто!
8 Кой е Тоя Цар на Доброто? Господ, могъщият и силният;
Господ - силният в мира и милосърдието!
9 Отворете, о мощни духове, портите си,
души с искра Божия - отворете широко вратите си,
за да влезе Царят на Любовта!
10 Кой е тоя Цар на Любовта? Господ на милите - Той е Царят на Любовта!
НОВОПСАЛ-ОМ 25
(По слав. 22)
1 Към Тебе, Господи, издигаме душите си.
2 Боже наш, на Теб се уповаваме!
За да се не посрамим,
нека тържествуват първо другите таланти, а после ние.
3 Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами ще се посрамят ония,
които живеят само за себе си и за своите си.
4 Направù ни, Господи, да познаем пътищата Ти,
научù ни на пътеките Си, Боже!
5 Водù ни в благостта и истината Си и учù ни,
защото Ти си Бог на всеотдайността Тебе чакаме цяла вечност!
6 О, как помниш, Господи,
благите Си милости
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И щедростите Си, понеже те са от вèка!
7 Как помниш добрините на младостта ни и постиженията ни?
Помни ни все така, Господи,
заради милосърдието и благостта Си!
8 Господ е благ и милостив затова ще насочи неопитните в пътя Си,
9 Ще води кротките с обич
и ще научи смирените на тайните Си.
10 Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност
към ония, които изпълняват завета Му и молбите Му.
11 Заради името Си, Господи,
разшири още повече любовта ни,
защото любовта няма граници!
12 Кой е оня човек, що люби страстно Господа? нему Той ще даде пълна свобода във всичко!
13 Душата му ще се лее за всички и ще живее в мир и радост,
и потомството му ще наследи небето и земята.
14 Благоволението на Господа е към ония,
които обичат непрекъснато на тях той поверява Завета Си.
15 Нашите очи са винаги отправени към Господа,
понеже Той води нозете ни при жадни за обич и истина.
16 Колко милостно гледаш към нас и галиш душите ни, Господи,
защото сме отишли при людете
да раздаваме мъдрост и щастие!
17 Радостите на сърцето ни се умножиха безкрайно,
защото се отказахме от мисълта за себе си.
18 Виж, Боже, как преливаме от блаженство и бодрост,
и помогни ни да ги раздаваме на всички без умисъл.
19 Виж и ония, които доскоро не ни разбираха погледни как бързо се променят
и колко пламенно започват да ни обичат.
20 Магнити сме, Господи, защото на Теб се уповаваме!
21 Кротост и пламенност нека винаги ни изпълват,
защото сме вече едно с Тебе!
22 Боже, разшири земния рай до пределите на Вселената!
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НОВОПСАЛ-ОМ 26
(По слав. 25)
1 Бъди с нас, Господи, когато сме добросърдечни
и се уповаваме на Тебе, без да се колебаем.
2 Изследвай ни, Господи, и изпитвай ни,
опитай душите ни и сърцата ни,
3 Защото Твоето милосърдие е пред очите ни
и ние ходим в пътя на Истината Ти.
4 Дружим с хора на Истината
и ходим навсякъде с искрени человеци.
5 Обичаме да се събираме с добротворци
и сядаме на трапеза с праведници,
6 Леем невинност от сърцето си.
Така обикаляме народите Ти, Господи,
7 За да възгласяваме обичта с добри постъпки
и да покажем всички Твои чудесни дела.
8 Господи, обичаме да посещаваме Твоите домове
и местата на любовта и на славата Ти,
9 Защото там пълниш душите с обич
и осветяваш живота ни с нови любими и приятели,
10 В чиито ръце има щедрост и благодат
и десницата им е пълна с нежност.
11 Затова ще ходим винаги с Тебе помилвай ни пак и ни изпълни със Себе Си!
12 Нозете ни стоят на чисто място;
в срещите си ще благославяме Господа!
НОВОПСАЛ-ОМ 27
(По слав. 26)
1 Господ е светлина наша и благодетел наш кого ли вече не обикнахме?
Господ е силата на живота ни –
живеем в абсолютно щастие и безстрашие.
2 Когато се приближават към нас гладни и жадни познати, непознати и приятели,

7075
Необятното говори – книга 24

за да ги озари духът и присъствието ни,
те се съживяват и разхубавяват.
3 Ако протегне към нас ръце даже цялата вселена,
сърцата ни пак ще са готови да дават!
Ако ни помолят за обич, любов и безсмъртие,
и тогава ще имаме в изобилие да раздаваме!
4 Едно нещо сме поискали от Господа и него вечно ще пазим да живеем в дома Господен през всичките дни на живота си,
за да гледаме прелестта на Господа
и да Го намираме навсякъде в храма Му.
5 Защото в добър ден
ще приюти под покрива Си още наши приятели,
ще ги облее в светилището Си с благодатта Си
и ще ги издигне на канара!
6 Още веднъж душите ни ще се разширят,
за да обикнат новите същества, които прииждат,
и ще напълним Дома Му с нови щастливи възклицания.
Ще пеем, да, ще славословим Господа!
7 Слушай, Господи, гласа им, когато и те завикат от радост,
погалù и тях и отговорù им.
8 Когато Ти ни рече: "Търсете лицето Ми!",
нашите сърца Ти казаха:
"Лицето Ти ще търсим и ще разпознаваме винаги, Господи,
9 Където и да се скриеш из вселената,
за да приемеш пак с радост Своите Си.
Ти ни стана всичко - благодарим Ти, че ни приемаш навсякъде
и че не ни оставяш, Боже, Възлюблени наш.
10 Бащите и майките ни един ден ще ни оставят,
Господ обаче е вечно с нас!
11 Научù ни, Господи, на пътищата Си
и водù ни по райски пътеки с ония, които ни разпознават.
12 Предай ни на волята на обичащите,
защото възхитени сродни души се стичат отвсякъде души и сърца, които дишат любов.
13 Ако не бях повярвал,
че ще видя благостите Господни в земята на живите,
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бих загинал.
14 Чакай Господа!
Дерзай - и нека се укрепи сърцето ти.
Да! Чакай Господа!
НОВОПСАЛ-ОМ 28
(По слав. 27)
1 Към Теб ще извикаме, Господи, канара наша и ти пак ще ни отговориш!
Защото тия, които чуват гласа Ти винаги,
се оприличават на ония, които сияят в безсмъртие.
2 Послушай гласа на молбите ни, когато викаме към Тебе,
когато вдигаме ръце към сърцето на Твоето светилище.
3 Свържи ни пак с невинните и с ония,
които вършат благодеяния,
които живеят в мир с ближните си,
и в чието сърце блика обич.
4 Въздай им според делата им
и според красотата на постъпките им;
въздай им според делата на ръцете им отдай им, каквото заслужават!
5 Понеже те вечно внимават в деянията на Господа
и в делата на ръцете Му,
Той ще ги оживи още повече и ще ги окрили.
6 Благословен да е Господ,
защото послуша гласа на молбите ни!
7 Господ е сила наша и щит наш на Него се отдава сърцето ни и Той ни помага.
Затова се развеселиха сърцата ни
и с песните си Го възхваляваме.
8 Господ е в благостта на людете Си Той е щедростта и изобилието в ръцете им.
9 Умножавай людете Си и благослови наследството Си, Боже;
Пазù ги и ги вдъхновявай да се самораздават до века!

7077
Необятното говори – книга 24

НОВОПСАЛ-ОМ 29
(По слав. 28)
1 Отдайте Господу, вие, дъщери и синове на разпозналите се,
отдайте Господу хвала и благодарност!
2 Отдайте Господу дължимата на името Му признателност,
поклонете се Господу в свята прегръдка!
3 Гласът Господен е над водите,
Бог на славата гърми:
Господ гърми над океаните!
4 Гласът Господен е тих,
гласът Господен е величествен,
5 Гласът Господен възраства кедри.
Да! Господ възраства ливанските кедри
6 И прави да скачат от буйна радост
млад и стар, като елен в младостта си.
7 Гласът Господен разцепва огнените пламъци;
8 Гласът Господен оросява пустинята Господ раззеленява пустините навсякъде.
9 Гласът Господен прави да раждат кошутите,
и разшумява лесовете,
а в храма Му всеки възгласява: "Слава"!
10 Господ седна - Баща на Мирозданието.
Да! Господ седна – Баща и Приятел до века!
11 Господ дава сила и обич на людете Си;
Господ благославя людете Си с мир.
НОВОПСАЛ-ОМ 30
(По слав. 29)
1 Ще Те превъзнасяме, Господи, защото Ти си ни въздигнал
и си изпратил люде с душа да ни поемат в обятията си.
2 Господи, Боже наш, извикахме към Тебе - и Ти ни освободи!
3 Господи, възвърнал си рая в душите ни:
споделил си живота ни с ония, които имат сърце.
4 Пейте Господу, дечица Негови,
и възхвалявайте светото Му име,
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5 Защото благостта Му е вечна,
и благоволението Му - за цял живот!
Вечер може да влезе чужд да пренощува,
затова до сутринта ще блика бурна радост.
6 Ние, в благоденствието си, рекохме:
"Няма да се откажем от свободата си повече никога!"
7 Господи! В мъдростта Си,
Ти ни бе оставил да влезем в змийски гнезда,
скрил бе лицето Си и ние се мъчехме.
8 Към Тебе, Господи, извикахме,
и на Господа се помолихме, казвайки:
9 "Каква полза от жертвите ни, ако слезем в рова?
Пръстта ще Те славослови ли?
Ще възвестява ли истината Ти?"
10 И чу ни Ти, Господи, и смили се отново Господ пак ни стана помощник.
11 Обърна плача ни отново в радост и щастие,
свали ни хомота и ни препаса с веселие,
12 За да Ти пее хвала душата ни и да не млъква.
Господи, Боже наш, до века ще Те хвалим!
НОВОПСАЛ-ОМ 31
(По слав. 30)
1 На Тебе, Господи, се уповаваме - да сме Твои чада до века:
смекчи сърцата ни според закона на Любовта Си.
2 Приклони към нас ухото Си, побързай да ни направиш нежни!
Бъди ни топло слънце, росна ливада, за да ни съживиш,
3 Защото Ти си нашата канара и крепост.
Затова, заради името Си, ръководи ни и укрепвай ни;
4 Пазù ни от мрежата, която лови сърца и надежди,
защото Ти си нашият дом.
5 В Твоята ръка предаваме духа си Ти си ни изкупил, Господи Боже на Истината!
6 Мъчно ни е за ония, които почитат суетните идоли,
но ние се уповаваме на Господа.
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7 Ще се радваме и ще се веселим в Твоята милост,
защото Ти си видял неволите ни.
Познал си утесненията на душите ни
8 И си ни освободил от примките на себелюбците,
дал си на нозете ни просторни пътища.
9 Благодарим Ти сърдечно, Господи, задето сме свободни греят от щастие очите ни, душите ни, снагите ни!
10 Защото се възроди от твоята благодат животът ни
и няма вече въздишки.
Поради самораздаването се върна младостта ни
и лицето ни порозовя.
11 На всички человеци по света станахме за пример,
а най-вече – благодат за ближните си
и светъл урок - за познайниците си.
Ония, които ни гледат сега, и те разтварят обятия!
12 Като някой възкръснал, радваме сърцата на всички.
Станахме като дивен съд,
13 Пълен с благословиите на мнозина.
Отвсякъде обич сякаш са се наговорили всички
и са намислили да свържат с нас живота си!
14 И понеже на Теб се уповаваме, Господи,
рекохме: "Ти си Бог наш.
15 В Твоите ръце са съдбините ни!”
Избавù ни от ръката на себелюбието
и от ония, които ни искат само за себе си.
16 Направù да светне лицето Ти над сърцето ни;
окъпи ни в милосърдието Си.
17 Господи, ще бъдем винаги щастливи,
защото сме Те призовали!
Нека се възродят праведните,
нека се върнат във вечния рай.
18 Нека бъдат благословени ония устни,
които говорят за праведния красиво, умно и с възхищение.
19 Колко е голяма Твоята благост,
която си запазил за ония, които Те любят,
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и която си показал пред човешките чада към ония, които се уповават на Тебе!
20 Ще Те скрием в тайниците на душата си
от човешките суети;
Ще се скриеш под тайнствен покров
от глаголенето с езици.
21 Благословен да си, Господи,
защото си показал чудесното Си милосърдие към всички
в укрепения град на верността Си.
22 В тревогата си понякога мислим,
че Ти си се отдалечил от нас.
Ти обаче винаги чуваш гласа на сърцето ни,
когато отново закопнее силно за Тебе.
23 Възлюбете Господа и всички Негови деца!
Господ пази любящите,
а оставя в тъмнината ония, които се държат надменно.
24 Дерзайте! И нека се укрепи сърцето ви всички вие, които се надявате на Господа!
НОВОПСАЛ-ОМ 32
(По слав. 31)
1 Блажен оня човек, чиито добрини и таланти са за всички,
и чието име е скрито.
2 Блажен оня човек, комуто Господ дава неизвестност,
и в чийто дух няма тщеславие.
3 Когато мълчим, ставаме безсмъртни и мили Богу,
поради тайните ни добрини всеки ден.
4 Понеже денем и нощем ръката Ти ни милва,
мъката ни се превърна във вечна радост!
5 Признаваме добрините си само пред Тебе
и грешките си пред Теб не крием.
Рекохме: "Ще изповядваме Господу всичко открито" и Ти ще ни упътваш на всяка стъпка.
6 За това нещо нека Ти се моли всеки човек с искра Божия,
по всяко време на денонощието.
Наистина, когато големите блага преливат,
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Те ще стигнат първо до такъв човек;
а чрез него – до всички наоколо.
7 Ти си вдъхновение наше, Ти бликаш в нас като любов;
с песни на радост и щастие ни услаждаш душата и ни казваш:
8 "Аз ще ви вразумя и ще ви науча на Пътя,
по който трябва да ходите;
ще ви съветвам и вечно над вас ще бди окото Ми!"
9 Бъдете като гълъб и като агне,
вие, които сте мили Господу,
и които сте деца на святостта и кротостта инак не бихте се приближили към Него.
10 Много ще бъдат радостите на любвеобилния,
защото онзи, който проявява обичта на Господа,
милост ще го окръжи.
11 Веселете се в Господа и радвайте се, добросърдечни,
и раздавайте радост всички, които сте с топло сърце!
НОВОПСАЛ-ОМ 33
(По слав. 32)
1 Раздавайте се, любвеобилни, заради Господа!
Приятно е за хората с душа да дават всичко на всички.
2 Хвалете Господа с арфа,
псалмопейте Му с десетострунен Новопсалтир.
3 Пейте му нова песен,
свирете изкусно и с възклицание!
4 Защото Словото на Господа е право,
и всичките Му дела са извършени с вярност.
5 Той обича нежност и пламенност,
Земята е пълна с милосърдието Господне!
6 Чрез Словото на Господа станаха небесата
и чрез дишането на устата Му - цялото им множество.
7 Той събра като куп морските води,
тури бездните Си в съкровищници.
8 Нека възлюби Господа цялата Земя,
нека благоговеят с трепет пред Него
всички жители на вселената!
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9 Защото Той каза - и стана;
Той рече - и затвърди се.
10 Господ осъществява добрите намерения на народите,
прави полезни благите мисли на племената.
11 Намеренията на Господа стоят твърди до вèка,
мислите на сърцето Му са из род в род.
12 Блажен всеки народ, на когото Бог е Господ,
блажени людете, които е изброил за Свое наследство!
13 Господ наднича от небето,
наблюдава всичките човешки чада.
14 От местообиталището Си
гледа всичките земни жители 15 Онзи, Който създàде сърцата на всички тях,
Който познава всичките им работи.
16 Никой человек не се избавя чрез многочислени желания.
Силен мъж не значи голямо юначество пред другите.
17 Безполезен е умът за избавление,
и голямата слава не може да спаси никого.
18 Ето, окото на Господа е върху ония, които Го любят върху ония, които проявяват Неговата милост,
19 За да избави чрез тях от смърт
душата на ближния и неближния,
и в глад да ги опази живи.
20 Душата ни живее в Господа Той е помощ на всички и щит наш,
21 Само в Него се весели сърцето ни,
понеже на Неговото свято присъствие се уповаваме.
22 Как дивно се лее милостта Ти, Господи,
върху нас и над всички останали,
според както сме се надявали на Тебе!
НОВОПСАЛ-ОМ 34
(По слав. 33)
1 Ще благославяме Господа по всяко време,
славословие към Него ще бъде винаги в устата ни!
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2 С Господа ще се хвали душата ни Смирените ще чуят това и ще се зарадват.
3 Величайте Господа с нас,
и всички заедно нека възвеличим името Му с живот и дела!
4 Потърсихме Господа - и Той ни послуша
и от всичките ни двоумения ни избàви.
5 Погледнахме към Него - и светнаха очите ни,
и лицата ни вече никога няма да помръкнат.
6 Който сиромах извика, Господ го чува,
и от всичките му неволи го избавя.
7 Ангелът на Господа се вселява в ония,
които обичат истински,
и ги прави слънце за другите.
8 Вкусете и вижте, че Господ е благ блажèн оня човек, който се уповава на Него.
9 О, как любите Господа всички вие, Негови създания затова живеете във вечно изобилие!
10 Страхливите търпят нужда и глад,
но ония, които проявяват обич без замисляне,
няма да бъдат лишени от никое благо.
11 Дойдете, чада, послушайте мъдрите ще ви научим на обич към всички.
12 Желаете ли живот?
Търсите ли благоденствие,
за да видите реки от радост и щастие? 13 Творете тогава с ръцете си благодат,
и с устните си явявайте Истина!
14 Отклонявай се от злото и върши доброто,
търсù мира и стреми се към него.
15 Очите на Господа са върху милостивите,
и ушите Му са будни за техния зов.
16 Лицето на Господа е пред всички, които вършат добро,
за да умножи семето им по всемира!
17 Добродушните помолиха - и Господ ги послуша,
и напълни живота им с благодат.
18 Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце,
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и спасява ония, които са с разкаян дух.
19 Много са неволите на безкористния,
но Господ го избавя от всички тях.
20 Той пази всичките му добри дела ни едно от тях не е забравил!
21 Щастието ще споходи сърдечния,
а ония, които не могат да се самораздават,
ще се обезобразят.
22 Господ изкупва душата на Своите Си;
а ония, които проявяват любовта Му, ще пребъдат.
НОВОПСАЛ-ОМ 35
(По слав. 34)
1 Просвети, Господи, ония, които се борят с Тебе;
смекчи сърцата на ония, които воюват против Тебе!
2 Вземи миро и балсам,
и стани да им помогнеш.
3 Изтръгни студа от душите им,
затвори пътя на безлюбието,
кажи на душата им: "Аз съм Създателят твой!"
4 Нека се осъзнаят и просветят ония,
които притесняваха доскоро душите ни;
нека се върнат назад и се поправят ония,
които не мислеха добро.
5 Нека пламнат от истина сърцата им,
и ангел Господен да ги води!
6 Нека стане пътят им светъл и добродетелен,
и ангел Господен да ги следва.
7 И понеже вече не крият сърцата и душите си от децата Ти;
и без причина не казват "не" на всекиго,
8 Да дойде върху всеки един от тях изобилно щастие,
и мрежата от добри сърца, която е създал,
нека закриля самия него.
Нека стане най-после такъв, какъвто си го направил!
9 Само тогава нашата душа ще се весели истински в Господа,
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ще се радва на избавлението Му.
10 Всичките ни фибри ще рекат:
"Господи, кой е подобен на Тебе,
Който избавяш сиромаха от озлобление?"
Да! Сиромаха и немощния - от отчаяние?
11 Несправедливи "свидетели" ни осъждаха
и коряха нещата, които знаем от Тебе.
12 Но ние въздавахме добро за злото им,
за да бъде доволна душата ни.
13 Защото ние, когато те боледуваха,
се лишавахме от залъка си за тях
и им отдавахме с радост душите си,
и молитвата ни за тях се връщаше в сърцата ни,
и се повтаряше.
14 Обхождахме се с тях като с приятели, като с наши братя,
мъчно ни беше за техните страдания и загуби.
15 Но сега, когато се случи да накуцваме в пътя си,
те вече не злорадствуват.
Не се сговарят против нас човеци, които не познаваме;
не ни разкъсват с думи и погледи, както някога 16 Подобно на дребните душички, когато злословят.
17 Господи, благодарим Ти, че всичко виждаш!
Зарадвал си душата ни поради избавлението им,
Споделил си живота ни с тия талантливи хора.
18 Ние сега Те славословим и в големи събори,
и Те хвалим между многочислени народи.
19 Нека тържествуват отнине ония,
които вече ни разбират и обичат.
И вече да не се разминават студено с нас ония,
които ни мразеха без причина.
20 Защото дребни души не говорят за мир,
но измислюват лъжливи думи против чистите.
21 Да! Някои и досега отварят широко срещу нас устите си
и казват: "О-хо-хооо!… С очите си ги видяхме!"…
22 Но и Ти виждаш, Господи, и не премълчаваш.
Господи, Ти Си винаги с тихите и добрите!
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23 Ти Си винаги бодър и буден за Истината,
за Делото Си чрез нас, Боже наш и Господи наш.
24 Водù ни, Господи Боже наш, според мъдростта Си,
и нека тържествуват светло всички,
25 Които казват в сърцето си:
"Ето желанието ни за добро се изпълни!"
и които мислят за нас: "Последвахме ги!".
26 Да се изцелят и се подмладят заедно всички ония,
които се радват на пътя ни.
Да се облекат със слава и величие пред Тебе ония,
които се смаляват пред Истината!
27 Да възклицават и да се зарадват ония,
които благоприятстват на правото ни дело,
и винаги нека казват: "Да се възвеличи Господ,
Който желае благоденствие на децата Си!" –
28 И езикът ни винаги ще разказва
за Твоята щедрост и свобода денонощно,
и Твоята обич на дело ще раздаваме всеки ден!"
НОВОПСАЛ-ОМ 36
(По слав. 35)
1 Поривът на милостивия
свидетелствува дълбоко в сърцето му
и с очите си вижда
колко много същества искат да обичат Бога.
2 Да, той вижда с очите си самата истина,
че поривът му ще се предаде на всички,
и всички ще станат милостиви.
3 Думите на устата му са Любов и Правда;
той иска да бъде разумен, за да прави добро.
4 Даже и в постелята си мисли за справедливост застава - на добър път, понеже Доброто обича другите.
5 Господи, Твоето милосърдие стига до небето,
верността Ти е до облаците;
6 Правдата Ти е като великолепните планини;
съдбите Ти са океан от Обич и Истина!
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Ти, Господи, опазваш човеци и твари 7 Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже!
Затова човешките чада прибягват под покрива на крилата Ти
8 И се наслаждават от най-доброто на дома Ти.
И от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият,
9 Защото у Тебе е изворът на живота –
само Твоята светлина е светлина!
10 Простирай милосърдието Си към ония, които Те познават,
и правдата Си - към ония, които са с право сърце.
11 Ето, идва при нас ногата на смирения,
и ръката на милостивия вече ни милва.
12 Тъй стават от сън ония, които имат душа:
събудиха се - и не могат вече да не обичат.
НОВОПСАЛ-ОМ 37
(По слав. 36)
1 Радвай се на добротворците
и благославяй ония, които обичат и любят,
2 Защото като трева те скоро ще поникнат,
и като свежа морава ще се раззеленeят.
3 Уповавай се на Господа и вършù добро така ще населиш с добри хора земята
и ще се нахраниш с увереност.
4 Тъй също и се весели в Господа и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.
5 Предай на Господа пътя си и се уповавай на Него –
и Той ще изпълни очакваното от тебе,
6 И ще направи да се яви щастието ти като светлината,
и прошката ти - като пладне.
7 Облегни се на Господа и чакай само Него;
радвай се на всеки човек, който успява в пътя си,
сеейки добри мисли и дела.
8 Одобрявай Божественото и бъди кротък;
бъди благ, защото само това води към съвършенство,
9 Защото само благите ще пребъдат,
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и ония, които проявяват Господа, ще наследят Земята.
10 Защото, още малко, и Доброто ще победи.
Да! Накъдето и да погледнеш – само него ще виждаш!
11 Именно кротките ще наследят Земята
и ще се наслаждават на изобилен мир.
12 Благочестив хòди с праведен
и озарява с усмивка душата му.
13 Затова Господ ще му се зарадва,
понеже вижда, че иде денят му.
14 Благочестивите заговориха сладко
и започнаха да милват всички,
за да приласкаят лишения и самотния
и да ощастливят ония, които са с блàга обхода.
15 Езикът им ще лее само нежни думи
и обятията им ще са отворени за добрите.
16 Милувката на праведния е по-желана
от богатството на хората без душа,
17 Защото хората без душа умират,
а Господ подкрепя любвеобилните.
18 Господ знае дните на непорочните,
и тяхното наследство ще бъде до вèка.
19 Те ще благуват в добри времена,
и в дни на глад ще раздават.
20 Благите и чистите ще оцелеят
и приятелите Господни ще бъдат като кротки агнета –
ще се радват на живота сред тучни поляни.
21 Човекът без душа продава, взима и дава заеми,
а праведният дава тайно и дава всичко безвъзмездно.
22 Така благословените от Господа ще наследят земята,
а хората на безлюбието ще изчезнат.
23 Стъпките на любещия се направляват от Господа,
и Неговото благословение е в пътя му:
24 Ако падне, веднага ще стане,
защото Господ държи ръката му.
25 Млад бях, сега съм на години,
Но никога не видях любещия изоставен,
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нито потомството му - да проси хляб.
26 Той всеки ден постъпва благо и се раздава като извор,
а потомството му е благословено.
27 Отклонявай се от безлюбие и върши добро –
и ще имаш вечно жилище.
28 Защото Господ обича любвеобилните
и не оставя светиите Си.
Те довека ще бъдат опазени,
а неблагите и егоистите ще си отидат.
29 Любвеобилните ще наследят земята
и ще живеят на нея щастливо.
30 Устата на праведния приказва за мъдрост,
и езикът му лее истина и благост.
31 Законът на неговия Бог е в сърцето му,
стъпките му са уверени и тихи.
32 Грешният наблюдава праведния
и почва да се учи от него.
33 Господ ще съедини ръцете им,
за да вървят заедно към светлината.
34 Проявявай Господа и върви в Неговия път –
и Той ще те смали, за да служиш на цялата земя.
Когато се умножат благите и чистите,
ти ще видиш това!
35 Виждал съм неблагия и нечистия в силата му,
разпрострян е като хищно дърво
в порочната си почва,
36 Но когато минах отново, него вече го нямаше –
търсих го, но не го намерих!
37 Затова - търсù непорочния и следвай праведния,
защото от днес само миролюбивият ще има потомство,
38 А живеещите за себе си ще изчезнат до един,
и неблагият и нечистият ще изтлеят като дим.
39 Изобилието на любвеобилните е от Господа –
Той им е райска градина по всяко време.
40 И само Господ им помага и ги води,
И ще ги съедини с други благи и чисти
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понеже са повярвали в Него!
НОВОПСАЛ-ОМ 38
(По слав. 37)
1 Господи, колко сме Ти благодарни,
че в радостта Си ни обсипваш с благости!
2 Защото благата Ти ни затрупаха
и ръката Ти ни милва чрез хората!
3 Цъфтим от младост и здраве поради присъствието Ти,
мир и блаженство изпитваме поради любовта Ти,
4 Защото щедростта на хората с душа
е като море над главите ни:
прелива, прелива, а ние дишаме свободно!
5 Благоухание се разнася навсякъде,
6 Разцъфтяхме се и станахме снажни –
цял ден си пеем от радост и щастие!
7 О, Господи, как пламтим от възторг
и буйно здраве пръскаме навсякъде!
8 Каква сила, каква бодрост усещаме, Господи!
Викат и пеят от пълнота сърцата ни!
9 Господи, знайни са пред Тебе всичките ни желания,
и жаждите ни не са скрити пред Тебе.
10 Сърцата ни тупкат, силата ни прелива,
светлината на очите ни извира, извира!
11 Любимите и близките ни тичат да ни прегръщат
и сродните ни души се стичат отвсякъде.
12 Също и ония, които искат живот от нас,
чакат мига си да ги ощастливим.
Ония, които са опитали доброто ни,
разказват за него, скривайки името ни,
и разказват на всички Истината за Любовта!
13 Ние сме глухи за хвалби и тщеславия
и сме като неми, когато ни питат за имена.
14 Да! Всеки от нас е като човек,
който е глух за сплетни и хули,
и самите ние сме неми за тях.
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15 Понеже само на Тебе, Господи, се изповядваме,
и само Ти си нашата съвест!
16 Защото рекохме:
"Да не тържествуват горделивите над нас,
да не се големеят злите пред нас,
когато грешим понякога,
17 Защото и ние можем да паднем, човешко е".
И ние, Боже, скърбим понякога,
18 Но разказваме за това само на Тебе, Господи,
и се страем да поправяме грешките си.
19 Слава Богу, нашите приятели
са пъргави и силни в доброто,
и ония, които правят добро като тях
и раздават всичко без замисляне, се умножават.
20 Също и ония, които въздават добро за зло, вървят с нас,
понеже ние следваме само доброто.
21 Какво щастие, Господи, че си винаги с нас,
че не се отдалечаваш нито за миг от душите ни,
22 и че бързаш на часа да ни помогнеш Господи, Спасителю наш!
НОВОПСАЛ-ОМ 39
(По слав.38)
1 Рекохме: ще внимаваме в пътищата си,
за да е винаги благ езикът ни
и да имаме юзда на устата си,
когато лошият иска да ни уязви или добрият сгреши.
2 Затова станахме неми и мълчаливи въздържаме се от дребнавости,
за да имаме спокойствие
и да не предизвикваме нова скръб.
3 Сгорещиха се сърцата ни дълбоко в нас;
докато размишлявахме, пламна огън,
и тогава проговорихме с езика си, казвайки:
4 "Научù ни, Господи, що е безсмъртие

7092
Необятното говори – книга 24

и кое съкращава числото на дните ни.
Дай ни знак: защо ги съкращаваме
5 И защо живем много по-малко,
отколкото си определил?
И защо възрастта ни на земята е нищо пред Тебе?"
Наистина, всеки човек без любов,
колкото и яко да е стоял на нозете си, е като лъх.
6 Наистина, всеки човек,
ако не се раздава изцяло на всички,
или поне на избраните от Господа,
става като сянка
и всяка нищожност започва да го смущава.
Трупа съкровища, но лешояди ги прибират,
докато и той самият се превърне в леш.
7 Та сега, Господи, какво чакаме?
Надеждата ни е само в Теб!
8 Избавù ни от всичкото ни безлюбие
и ни помогни да не ставаме безумни като себелюбеца.
9 Затова, именно, онемяхме:
не отворихме повече устата си да издаваме тайни,
понеже Ти ни научи на това.
10 Точно така Ти ни спаси от нещастията,
затова този път няма да попаднем
под ударите на Съдбата.
И няма да постъпваме като преди,
когато от страх или обида
се подавахме на човешките изобличения,
и те смазваха като молец красотата ни.
11 Наистина, всеки човек без любов е само лъх.
12 Благодарим Ти, Господи, че чуваш молитвите ни
и даваш ухо на молбите ни,
и че ни пращаш радост, когато сме в скръб.
13 Защото пак се завръщаме при Тебе у Дома, както тайните наши бащи.
14 Благодарим Ти, че ни остави да си отдъхнем, да се съвземем,
преди да отплаваме завинаги във Вечността!
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Наоми Теплоу: Цар Давид и Ребека
НОВОПСАЛ-ОМ 40
(по славянски 39)
1 Чакахме с любов Господа,
и Той се сниши до нас, чу гласа ни,
2 И ни изведе от гибелната яма на мисълта за себе си,
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и мисълта за тези, които ни искат само за себе си.
И постави на канара нозете ни,
и утвърди стъпките ни.
3 Слòжи още в устата ни нова песен –
ново хваление на общия Бог на всички народи,
затова мнозина ще чуят и ще Го възлюбят истински,
и ще се уповават на Господа, сиреч на Обичта,
която извира от нас, без да чака отговор.
4 Блажен оня човек, който възлага упованието си на Господа,
и не разчита на користните, които коварно присъстват,
нито на горделивите, които коварно отсъстват.
5 Господи, Боже наш,
Ти си сторил много чудеса
и затова Твоите блага за нас
не е възможно да ги изреди никой пред никого,
ако бихме поискали да разкажем за тях.
Те превишават всяко въображение!
6 Ти не одобряваш жертвоприношения,
нито външни жертви и подаяния.
Отворил си ушите ни за Истината: със свещи и десятъци
грях не се изкупува, нито само с молитви!
7 Тогава рекохме: "Ето, дойдохме –
в Книгата на Живота е предопределено всичко за нас.
8 Драго ни е, Боже наш, да изпълняваме волята Ти".
Да! Законът Ти е дълбоко в сърцата ни.
9 Прогласили сме Истината за Любовта в голямо събрание,
ето, не сме я скрили, Господи, Ти знаеш!
10 Любовта Ти не сме скрили в сърцето си,
а я изливаме изобилно,
защото няма страх и инат, нито пазарене в нас.
Верността Ти и благостта Ти сме изявили!
Не сме утаили от народите
Твоето милосърдие и Твоята Истина.
11 Господи, благодарим Ти,
че изливаш благите Си милости над нас –
Твоето милосърдие и Твоята Истина ще раздаваме винаги!
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12 Защото са ни окръжили безброй жадни –
прииждат отвсякъде,
за да ги благословиш чрез очите и ръцете ни.
Те са по-многобройни от космите на главите ни,
и затова сърцето ни иска сила от Тебе,
за да се откликнем на всяка душа с искра Божия
без изключение, защото всичко останало е грях и смърт.
13 Благослови ни, Господи, да се самораздаваме винаги,
и винаги да помагаме без замисляне!
14 Нека се зарадват и се сплотят всички ония,
които търсят душите ни, за да ги възлюбят.
Нека се обърнат назад,
за да си спомнят за любовта и всички ония,
с които сме се наслаждавали на предишно щастие!
Защото ония, които се отмятат и забравят,
тръгват с едри крачки към старостта.
15 Нека се смаят от спомена си и викат от щастие ония,
които са наши възлюблени от вечността!
16 Нека се радват и се веселят в Тебе всички,
които Те търсят като Обич.
Всички ония, които обичат огнението Ти повече от всичко,
Нека думат винаги:
"Да бъде винаги жив в нас Господ на Обичта!"
17 Ние сме щастливи и силни,
защото Господ се грижи за нас.
Помощ наша и избавител наш си Ти.
Боже наш, никога няма да Те забравим!
НОВОПСАЛ-ОМ 41
(по слав. 40)
1 Горко ономува, който приласкава имащия;
Блажен оня, който приласкава немощния –
Всеки миг Господ е с него!
2 Господ го пази и продължава живота му блажен е той на небето и на земята
и Господ с радост го дава в обятията на приятелите му.
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3 Господ му дава сила, младост и здраве.
Ти, Господи, му даряваш красота и безсмъртие.
4 И ние рекохме: "Господи, благодарим Ти!"
Ликуват душите ни, понеже се обичаме.
5 Приятелите ни говорят добро за нас,
като казват, че ще бъдем вечно живи,
понеже не изтъкваме имената си и не издаваме имена.
6 И като дойде някой от тях да ни види,
говори с нас винаги сърдечно и искрено събира в сърцето си всичко добро и хубаво, което забелязва,
и като излезе навън – разказва го, но за грешките ни мълчи.
7 За нас си шепнат заедно всички, които ни обичат,
и говорят само добро, казвайки:
8 "Някаква светла идея го е озарила,
и затуй, като литне, ще стигне небесата!"
9 Да! Какво щастие:
самият ми най-близък приятел, комуто имам пълно доверие,
и с когото сме яли един хляб,
все още ми е предан и помни само доброто!
10 О ти, Господи, благослови ни –
помогни ни, Боже, да им се отблагодарим!
11 От това знаем, Господи,
че Твоето благоволение е над нас:
когато и неприятелите ни стават приятели.
12 Ти, Господи, поддържаш в нас милосърдието,
и утвърждаваш ни пред лицето Си до века.
13 Благословен да е Господ, Бог на живите –
Бога на хората с душа –
от века до века – амин и аум, алилуйя!
НОВОПСАЛ-ОМ 42
(по слав. 41)
1 Както еленът копнее за бистрите потоци,
така и душите ни въздишат по Тебе, Господи!
2 Жадни са душите ни за Бога – за Живия Бог.
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Вече всеки миг сме пред лицето на Господа!
3 Сълзи от щастие ни станаха храна ден и нощ;
те непрестанно ни казват: "Тук е твоят Бог!"
4 Изливаме душите си издълбоко пред Тебе, Боже,
Като си спомняме това, как вървяхме с множеството,
и се възкачвахме с него в Божия дом, с глас на радост и веселие
– с множеството, което празнуваше.
5 Защо си така окрилена, душе моя?
и защо тъй ликуваш вътре в мен?
- Защото сме едно с Бога;
защото проявяваме Любовта Му без замисляне,
и я раздаваме изобилно на всички!
6 Боже мой, душата ми е възторжена дълбоко вътре в мене,
защото си спомням ясно за Тебе
от земята на Едема и планините на Орфея;
от златните дни с Тебе като Господ Рама и Господ Кришна;
като Господ Хермес, Господ Иисус, Господ Заратустра,
като Господ Боян-Вениамин – чак до златните дни с Тебе
сега и днес, и много скоро отново в Колхида и завинаги, во веки веков!
7 Бездна призовава бездна с гърма на Твоите водопади,
всичките Твои вълнù от обич и любов
преминават над главите ни!
8 О, пак денем Господ ни залива с милостта Си,
и нощем чуваме песента Му в сърцето си;
и извира в духа ни молитва към Бога на живота ни.
9 Ще речем на Бога, нашата Канара:
"Господи, колко много Те обичаме!
Как ходим щастливи поради обятията на приятелите ни!
10 Като балсам за душата ни са сърдечните им думи,
те непрестанно ни казват: "Нали Бог е Любов?"...
11 Защо си окрилена, душе моя,
и защо тъй ликуваш дълбоко в мене?
- Защото сме едно с Бога;
защото проявяваме Любовта Му без замисляне,
и я раздаваме изобилно на всички души с искра Божия!
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НОВОПСАЛ-ОМ 43
(по слав. 42)
1 Бъди в нас, Господи, изявявай се на народа;
изяви се чрез нас на истинните и справедливите.
Понеже Ти си Бог на благостта, затуй си вечно в сърцата ни,
затуй ходим възхитени
от ласките на все нови и нови приятели!
2 Ти им пращаш светлината Си и Истината Си –
затова те ни водят на Твоя свят хълм
и по небесните Ти обиталища.
3 Един ден ще вляза пак в Божия олтар –
при Бога – моята превъзходна радост, –
и с арфа ще славословя Тебе, о Боже мой, Боже мой!
5 Защо тъй пърхаш от радост и щастие, душе моя,
и защо тъй ликуваш дълбоко в мене? –
Защото сме едно с Бога, защото проявяваме Любовта Му,
и я раздаваме изобилно на всички!
НОВОПСАЛ-ОМ 44
(по слав. 43)
1 Боже, с ушите си сме чули,
и нашите бащи са ни разказвали какви дела Си вършил
2 в техните дни, в древните времена.
Възродил си Божественото в племената,
добрите си преумножил.
3 Защото ги приеха навсякъде поради тяхната песен
и заради доброто, що носят навсякъде.
Всъщност, това бе Твоята десница,
Твоят глас, светлостта на Твоето лице,
защото Твоето благоволение е вечно над тях.
4 Ти Си Цар наш, Боже –
помогни да се намират един-друг и сливат хората с душа –
чрез Тебе ще открием любимите си и приятелите си;
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5 Чрез Твоето име ще ни разпознаят ония,
които са свързани с нас от вечността.
6 Защото няма да се уповаваме на ума си,
нито ще ни помогне езикът ни;
7 Защото Ти винаги ни срещаш със сродните ни души,
и ни свързваш с ония, които ни обичат истински.
8 Затова, Боже, ще Те хвалим с дела всеки ден,
и името Ти ще славословим до века.
9 Защото Ти си ни приел и избрал,
и ние излизаме вече по цялата вселена чрез Тебе!
10 Даваш ни да се върнем назад в небесната ни Родина,
и да се срещнем отново със всички, които ни обичат.
11 Предал си ни като младенци в прегръдките им,
и си ни пръснал между народите да ги възраждаме;
12 Изпратил си Свои люде даже при боговете и ангелите,
за да спечелят и те от людете Ти обич и мъдрост,
каквито не познават.
13 Даваш ни за пример на човечествата,
за да се възхищават и благоговеят всички
пред Божественото.
14 Правиш ни поговорка между народите,
за да навеждат глави в изумление.
15 Всеки ден виждаме въздействието Ти,
и радостен трепет минава по лицата ни,
16 Поради гласа на ония, които плачат от щастие поради душите, които се разпознават!
17 Всичко това ни се случва вече постоянно,
затова, Господи, ние не Те забравяме
и оставаме верни на Твоя завет.
18 Сърцата ни още по-силно Те обикнаха
и утвърдиха стъпките ни по Твоя път,
19 Защото си ни довел в райски селения
и си ни направил да просветнем от обич към всички.
20 Щом помним вечно името на нашия Бог, че е Любов,
и щом дълбоко уважаваме и чуждите богове,
21 То няма ли Бог да се зарадва на това,
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след като Той знае тайните на сърцата,
и иска всички да Му се покланят различно?
22 О, ние сме приемани навсякъде с любов денонощно,
считат ни за неземно съкровище!
23 О, колко е хубаво, Господи, че си вечно добър
и че не отхвърляш никого, който обича всички!
24 Тъй ние навсякъде виждаме лицето Ти,
и грижата Ти за съществата с душа.
25 Как прекрасно е, Боже,
че душата ни може да се снишава и до пръстта
и да се храни с обич и опит и от земята!
26 Благодарим Ти, Боже, Господи, че ни помагаш,
и че ни даваш в милосърдието Си всичко!
НОВОПСАЛ-ОМ 45
(по слав. 44)
1 От сърцата ни извира прекрасна песен –
ние пеем хвала на нашия Цар Небесен!
Езикът ни е перо на бързописец!
2 Ти, Учителю наш, си по-красив от човешките чада,
от устните Ти се лее благодат,
затова Те благославя Бог до века!
3 Препаши се с огъня на Словото, о Силний,
обгърни се със славата и величието Си!
4 Но и във величието Си яздù пак тъй смирено, както винаги,
в полза на Истината и Кротостта и Твоята десница пак ще ни поведе към славни дела.
5 Словата Ти са благи и потъват в сърцата на всички,
и народите тръгват след Тебе!
6 Твоят престол в нас, о Боже, е до вечни векове;
скиптърът на Твоето Царство е скиптър на обич.
7 Възлюбил си ни с вечна любов и намерил си вечна преданост,
затова, Учителю, Бог Те е помазал
с миро на радост повече от Твоите събратя.
8 На смирна и алое и кайсия ухаят всичките Ти дрехи;
из снежнобели палати струнните инструменти
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Те развеселяват.
9 О, царски дъщери има измежду Твоите почтени ученички!
А отдясно Ти стои Царицата - в Орфическо злато, –
сродната душа на духа ни.
10 Слушай, дъще, и виж, преклони ухото си:
забравù юздите си и нищожния си дом на тази временна земя.
11 Само така Царят на душата ти ще приеме твоята красота,
защото Той е Женихът ти - иди и Му се поклони!
12 Иде време и сега е,
когато даже несродните души, даже и най-гордите,
ще потърсят близостта ни с големи жертви.
13 Но най-славна е Царицата – сродната ни душа,
която ни разпознава винаги и ни се отдава беззаветно.
Облеклото й е златоткано!
14 Тя ще дойде сама при Царя си – с везани дрехи;
и със своите другарки – девиците, влюбени в него.
Тях също ще доведе при него –
с веселие и радост ще ги доведе,
и ще останат завинаги заедно в Новата Вселена.
15 Вместо Старците,
ще ни водят напред вече Младенците Ти, Господи,
които ще поставиш за помагачи по всичките звезди.
16 Ще направим Словото Ти паметно
през всичките поколения, Господи,
затова племената ще Те проявяват на дело - до вечни векове!
НОВОПСАЛ-ОМ 46
(по слав. 45)
1 Бог е нам прибежище и нежна сила –
винаги изпитана помощ навсякъде.
2 Затова ще се радваме с Него, ако би се и земята поклатила,
и планините, ако биха се преместили сред моретата 3 Колкото и да бучат и да се вълнуват водите им,
колкото и планините да се тресат от бушуването им !
4 Има една река, чиито води веселят Божия град –
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светото място, дето обитава Всевишният.
5 Бог е сред него – то няма да се поклати,
Бог ще му помогне, и то на зазоряване.
6 Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата,
чу се гласът Му – земята се разтопи.
7 Господ на силите е с нас!
Прибежище е нам Бог на добрите.
8 Дойдете и вижте делата на Господа,
какви добри промени е допуснал между лошите:
9 Той прави да престанат войните до края на земята;
строшава лък и сломява копие,
изгаря с огън колесници и казва:
10 "Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог,
що се възвисява между народите,
възвисява се и на Земята!"
11 Господ на силите е с нас,
прибежище е нам Богът на добрите.
НОВОПСАЛ-ОМ 47
(по слав. 46)
1 Ръкопляскайте, всички племена,
викнете към Бога с глас на тържество,
2 Защото Господ всевишни е славен –
велик Цар на цялата вселена!
3 Възхитени са племената от нас и хиляди народи ни обикнаха.
4 Избра Бог за наследство наше
превъзходната вселена на добрите, които възлюби.
5 Възлезе Бог с възклицание, Господ с тръбен глас.
6 Пейте на Бога, пейте!
Пейте на нашия Цар, пейте!
7 Понеже Бог е Цар на целия Всемир,
пейте тия новопсалми!
8 Бог царува над човечествата,
Бог седи на светия Си престол.
9 Служителите на народите се събраха,
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за да станат люде на Бога на смирените.
Защото земните служители принадлежат Богу,
Който е превъзвишен.
НОВОПСАЛ-ОМ 48
(по слав. 47)
1 Велик е Господ и твърде достохвален,
в града на нашия Бог –
в Своя свят хълм на върха на главите ни.
2 Красив и възвишен радост за цялата земя - е и градът на Слънчевия Изгрев,
дето, на източната му страна е хълмът на Великия Цар.
3 В палатите му Бог е познат като прибежище,
4 Защото, ето, служителите Му се събраха
и всички минаха през него
5 И, като го видяха, почудиха се възхитиха се, спуснаха се да разказват.
6 Трепет ги обзе там – като радост на родилка.
7 С източния вятър Ти, Боже, възрастваш мириади семена!
8 Каквото бяхме чули – това и видяхме
в града на Господа на Милите –
и до века Той ще възрастява Доброто.
9 Проявяваме, Боже, Твоето милосърдие
чрез Твоя храм – тялото ни - и навсякъде!
10 Според името Ти, Боже,
е и изявата Ти до краищата на Вселената,
десницата Ти е пълна с Любов.
11 Нека се весели Хълмът на Слънчевия Изгрев,
нека се радват дъщерите на приласкаването
заради Твоите милости и благости.
12 Обикнете Хълма на Изгрева и обходете го,
пребройте благата му, ако можете...
13 Обърнете внимание на устоите му,
разгледайте поляните му,
за да разкажете на поколенията след вас.
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14 Защото тоя Бог е Бог на всички създания с душа до вечни векове.
Той ще ни ръководи в пътя на безсмъртието!
НОВОПСАЛ-ОМ 49
(по слав. 48)
1 Слушайте това, всички човечества,
внимавайте, всички жители на вселената
2 И в малките, и в големите светове,
богати и разумни – заедно!
3 Устата ми пак ще говори мъдрост,
и размишлението на сърцето ми ще бъде за дълбоки неща.
4 Ще настроя за притчи ухото си,
ще изпея с арфа тайната си:
5 Защо да се боя във време на бедствие,
когато ме обкръжи беззаконие до петите,
6 От ония, които уповават на имотите си,
и се хвалят с тленното си богатство?
7 Нито един от тях не ще може да изкупи живота си,
нито да даде Богу откуп за него,
8 Защото един-единствен е откупът за душата им:
всеки да се откаже от всичко свое и от себе си завинаги,
9 Ако иска да живее вечно и да не види изтление!
10 Защото виждате: и умните умират,
също както умират и безумният, и глупавият,
и оставят богатството си на други.
11 Те си въобразяват, че домовете им ще траят вечно,
и че богатствата им ще останат в рода им.
Записват имотите си на свое име,
12 Но не живеят там честно и милосърдно –
също като демоните, които загиват.
13 Това, именно, е ямата на безумните,
ала идващите след тях повтарят същото безумие.
14 Съдбата ги определя като овце за клане –
смъртта ще им бъде овчар,
плътоядците ще ги ядат до зори,
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и красотата им ще овехтее,
като си избере за жилище
погребалното корито за всеки един от тях.
15 Но Бог ще изкупи душите на добрите от палача,
защото ще ги приеме!
16 Не се впечатлявай, когато някой забогатее,
и когато се умножи славата на името му,
17 Защото, когато умре, няма да вземе нищо със себе си,
нито ще мине в Небето
богатството и славата на който и да е след него.
18 Колкото и да си бил уредèн и доволен приживе,
колкото и хората да са те хвалили,
когато си живял за свое удобство и слава –
19 Пак ще отидеш при рода на ония,
които скоро няма да видят Виделината!
20 Почти всеки човек,
който се е уредил и е почитан на земята,
прилича на скотовете, които загиват.
НОВОПСАЛ-ОМ 50
(по слав. 49)

1 Истинският Господ-Бог Йеова е говорил
и е произвел Земята,
от изгряването на Слънцето до залязването му.
2 От Хълма на Изгряващото Слънце,
от съвършенството на красотата, Бог е възсиял.
3 Вечният Бог ще дойде, няма да мълчи!
Ще има пред Него огън пояждящ
и около Него – силна буря.
4 Ще призове небесата и земята отгоре,
за да разпредели хората, казвайки:
5 "Съберете ми Моите светии,
които увенчаха завета си с Мене с много лични жертви!" 6 И тогава Небесата ще проявят любовта Му,
защото Бог е милостив.
7 Слушайте, люде Мои! Аз ще говоря, народе Мой,
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и ще заявя пред тебе:
Бог, твоят Бог съм Аз!
8 Милост искам, а не жертви.
Искам само твоята всеотдайност,
която да е винаги пред Мене.
9 Пусни на свобода всеки юнец от къщата си,
и всички козички от стадата си –
10 Защото Мои са всички горски живини,
и пасещите по хилядите хълмове.
11 Познавам лично всяка планинска птица,
и полските животинки са в ума Ми.
12 Не съм Аз този бог, който е поискал да ги жертваш,
или сам да ги ядеш,
защото Моя е вселената и всичко, що живее в нея!
13 Мислиш ли, че истинският Бог би ти поискал това,
или ти е казал да ядеш и използваш децата Му?
14 Принеси Богу съвсем друга жертва и прояви милосърдие Изпълнù истинските си обещания, които си Му дал!
15 Призови Ме в ден на щастие - и Аз ще ти прибавя,
И ти ще Ми благодариш.
16 На честния казва Бог:
"Добре е, че разгласяваш Моите молби
и разказваш завета Ми на всички,
17 След като сам ти обичаш поука,
и свято тачиш и изпълняваш Моите думи:
18 Като видиш щедър, раздаваш нàедно с него,
и преизобилно даваш любов и обич.
Устата ти лее само добри слова,
и езикът ти твори благи чудеса.
19 Говориш само добро за брата си,
и разправяш за чудните и хубави дела на сестрите си.
20 Понеже живееш така, и Аз ще разкажа за твоите дела,
но ще скрия името ти,
защото си Мое създание и искаш да си като Мене.
А за твоя поука и радост,
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ще изредя пред очите ти всичко, що си сторил.
21 Така че, припомнете си всичко онова,
с което сте излезли от Бога-Отца,
за да ви съединя един ден всички –
двама по двама, трима по трима, милиони с милиони!
22 Който се раздава изцяло на всички, само той Ме прославя.
23 И само на онзи, който оправя пътя на другите, а не своя,
само нему ще покажа истинското възкресение.
НОВОПСАЛ-ОМ 51
(по слав. 50)
1 Благодарим ти, Боже,
че се смиляваш над всички според милосърдието Си;
и че според множеството на благите Си милости,
умножаваш добродетелите ни.
2 Измий ни съвършено от мисълта за себе си
и очисти ни от страха за утрешния ден.
3 Защото произхода си от Теб ние съзнаваме
и любовта Ти винаги изявяваме.
4 За Тебе, само за Тебе, Боже, живеем;
само в Твое име вършим добро!
Казваме това, не за да се похвалим,
а защото Доброто извира от нас изобилно.
5 Ето, родихме се чисти и святи,
и майките ни са светици, защото ни родиха.
6 Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека,
научú ни на мъдрост в скришното на сърцата ни.
7 Поръсил си ни с невинност и затова сме чисти;
измил си ни с милост – и затова сме по-бели от сняг.
8 Дай ни да пръскаме навсякъде радост и веселие,
за да радваме съществата, които си създал.
9 Огрей с лицето Си благите ни намерения
и всичките ни добродетели изявù!
10 Сърце чисто като кристал си сътворил в нас, Боже;
дух, мощен като Бога, обновявай постоянно в нас.
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11 Благодарим Ти за всичкото Твое присъствие,
и за Святия Ти Дух вътре в нас.
12 Превърни радостта ни в спасение за другите,
и Духът Ти Освободител нека ги крепи.
13 Тогава ние ще увлечем и по-слабите по Твоите пътища,
и плахите до днес ще се обръщат смело към Любовта.
14 Изяви в нас паметта, че носим Твоята кръв,
О Господи-Боже на огнението ни,
И езикът ни ще пее свободно за Твоята Обич.
15 Господи, отвори устните ни и устата ни ще разгласяват свободно Истината за Любовта!
16 Защото Ти не искаш
егоистични молитви и адски саможертви,
тъй като всеотдайност към себе си и към хора,
живеещи само за себе си и за своя слава не Ти е никак угодна.
17 Истинска саможертва за Бога е дух, готов на всичко за Него,
и сърце, готово на всичко,
развързано от предпочитания към хора без душа,
и от чувство за дълг към себелюбци.
18 Сторù, Боже, добро на хората с искра Божия,
според благоволението Си;
отворù вратите на Новата Вселена!
19 Тогава благоволението Ти ще бъде
към служението ни на по-слабите и на хората с душа;
към нашата грижа, приласкаване и всеотдайност,
посветени на тия, които Ти ни пращаш, Боже,
и при които Ти ни изпращаш.
20 Едва тогава Бог ще ни даде ония, които лично харесваме,
ако те са достойни за Него и за душата ни.
НОВОПСАЛ-ОМ 52
(по слав. 51)
1 Защо говориш за тайните си, когато те обичат?
2 Милостта Божия пребъдва вовеки и всичко ни дава,
3 Но езикът ни трябва да бъде мълчалив
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и никога да не издава светите тайни на хората и имената им.
4 Обичай тайната повече от разгласата,
и говорù истината за това само скришно пред Бога!
5 Тогава Бог ще те подмлади и разкраси,
ще те изтръгне от ограниченията на земята,
и ще премести шатъра ти в земята на вечно живите.
6 А праведните, като видят това, ще се удивят,
и ще поискат да станат нещо повече от праведни, казвайки:
7 "Ето човек, който направи Бога своя изповедник!
Не се уповаваше на смъртни хора и на условности,
а се утвърждаваше в истинската, божествената чест!"
8 Аз съм маслина, зеленееща се в Божия дом;
уповавам се на Божията милост от века до века.
9 Винаги ще Те славословя и ще проявявам Любовта Ти,
защото Ти си сторил това;
и пред Твоите хора на Любовта ще призовавам името Ти,
защото е благо.
НОВОПСАЛ-ОМ 53
(по слав. 52)
Разумният рече в сърцето си: "Има Бог!"
Просветиха се и заживяха людете по Божиите закони.
Всички почнаха да правят добро без замисляне.
2 Бог надникна от небето към човешките чада,
за да види колко много разумни има вече,
които са намерили Бога.
3 Всеки от тях гледа напред, всички заедно се облагородиха.
Вече всички правят добро - всички, почти до един!
4 Наистина, колко разумни станаха ония,
които изпълняват Божия Закон които раждат деца с искра Божия и проявяват Бога!
5 Тях ги обхвана голяма радост,
защото Бог просвети и много от ония, които не Го познаваха –
обикнахме ги, защото Бог ги прие.
6 Дано дойде отвътре възраждането на Новия Човек,
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когато върне Бог своите Си люде
от плена на страха и егоизма.
Тогава ще се зарадват окончателно добрите хора,
и ще се развеселят всички Божии люде с дух и душа.
НОВОПСАЛ-ОМ 54
(по слав. 53)
1 Боже, възроди ни чрез Словото Си,
и, в силата Си, благослови ни!
2 Боже, благодарим Ти, че чуваш молитвите ни,
и че обръщаш внимание на всяка наша дума.
3 Ето, чужденци се възхищават от истината ни,
и благи хора обикнаха душите ни –
понеже разпознаха Бога в последната Му поява на земята.
4 Ето, Бог ни помага – Господ подкрепя душите ни.
5 Той ще превърне лошите и безразличните в приятели,
и, според верността Си, ще ги награди.
6 Доброволно и безвъзмездно ще Ти служим, Господи,
ще славим името Ти с дела, защото е благо;
7 Защото си ни създал да се самораздаваме на всички
и окото ни вижда как вече всички ни стават приятели.
НОВОПСАЛ-ОМ 55
(по слав. 54)
1 Благодарим Ти, Боже, че чуваш молитвите ни
и че приемаш молбите ни веднага;
2 Че си внимателен към нас и ни отговаряш.
Затова сме спокойни, когато имаме проблеми.
3 Затова се радваме, че срещаме мнения, различни от нашите,
и че различните от нас ни учат да се променяме.
Те виждат нещата по друг начин,
и имат доблестта да отстояват истината си.
4 Точно затова сърцата ни се радват дълбоко в нас
и светъл възторг ни обзема.
5 Безстрашие и свещен трепет ни обхващат
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от необятността на Истината и щастието ни няма предели!
6 И казваме си: "Духът ни има криле като гълъб,
7 Но няма да отлетим и избягаме
някъде надалеч от проблемите –
в някой оазис или райско кътче без противоречия;
8 О, няма да бягаме, но ще посрещнем с обич и любов
дори и най-големите вихри и бури!"
9 Благослови, Господи, различните от нас и мненията им,
защото те ни правят по-силни и по-широки –
10 Ден и нощ освежават мисълта ни
и изпитват нашето смирение и благородство.
11 От това се раждат нови понятия за чест и съвест,
и нови права и свободи озаряват небосклона ни.
12 Още по-трудно е, когато ни възразява този,
когото сме мислели за най-близкия,
и затова там сме най-чувствителни не можем да се затворим, да заобиколим;
няма как и къде да се скрием,
както правим с чужди хора.
13 О, колко сложно и тъжно е,
когато ни възразява обична душа любим човек, най-близък приятел,
14 С когото винаги сме се разговаряли сладко,
но сега е потъмняло съзнанието му а както с други най-близки души,
сме ходили с него в Божия дом!
15 О, нека бъдат благословени всички души,
които изпитват любовта ни!
Нека и те разрешат с благост и отстъпчивост
проблема, който възниква,
защото в душите и сърцата им също има любов и разбиране.
16 Затова пак ще помолим Бога – и Господ ще ни помогне.
17 Вечер и заран, и на пладне, ще благодарим и ще пеем –
и Той ще чуе гласа ни!
18 Той ще примири душите и сърцата ни,
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и ще успокои разнобоя,
който се опитва да ни наскърби.
Слава Богу, мнозина са с искра от Бога като нас чада Божии, способни да сключват примирие.
19 Бог, който царува над времена и вселени,
ще чуе - и ще ни примири.
Ще насърчи человеците,
които неизменно търсят Бога и Го намират.
20 Всеки един от тях простира ръце
да прегърне и поздрави ония, които са различни от него,
и така с любов разрешава противоречието.
21 Устата му става блага, защото в сърцето му живее Бог;
думите му се леят като балсам.
Понеже има душа, искра Божия, не жадува повече за осъждение,
за спор, отрицание, наставления, опълчване, битки.
22 Не успяваш ли, възложù на Господа да те подкрепи в това,
което Той би поискал от тебе - и Той ще ти помогне:
Той никога не би допуснал да се обезсърчи любвеобилният!
23 Защото Ти, Боже, ще укротиш и направиш добри хората,
които сега са невежи или сурови
и поставят себе си над Любовта и Истината,
и затова не стигат и до половината на дните си.
Но ние вечно ще се уповаваме на Тебе!
НОВОПСАЛ-ОМ 56
(по слав. 55)
1 Благодарим Ти, Боже,
когато изпитанията са готови да ни погълнат
и всеки ден лошите воюват с нас и ни притесняват;
2 когато горди и слепи същества са ни притиснали до земята.
3 Случи ли се това, само на Тебе, Боже, се уповаваме!
4 Чрез Бога ще си припомним думите на Бога –
на Бога се уповаваме и проявяваме безстрашие.
Какво може да стори смъртна твар на душата ни?
5 Както и да изкривяват думите ни,
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каквито и да са помислите им,
6 Колкото и да се събират, да дебнат,
и да тълкуват превратно постъпките ни,
така те само пречистват душите ни.
7 Ще разберем ли защо Бог ни ги изпраща?
Боже, помогни да проумеем
какво трябва да променим у себе си чрез тези изпитания.
8 Турù сълзите ни в свещения Си съсъд –
не са ли те записани в Твоята книга?
9 Ето кога ще се върнат неприятелите ни като приятели в деня, когато разберем и узнаем,
че Любовта пак се е върнала в нас.
10 Чрез Бога ще проумеем думите Му;
чрез Господа ще изпълним Словото Му!
11 На Бога се уповаваме – ще бъдем вечно безстрашни!
Какво може да ни направи смъртен човек?
12 Ние сме Ти обещали, Боже, да се самоотдаваме изцяло
на всички души с искра Божия 13 Само така Ти избавяш душата ни от смърт.
14 Помогни ни, Господи,
да не се подхлъзваме повече
в полето на гордостта и неразпознаването,
за да ходим само с Бога – в обятията на Вечно Живите !
НОВОПСАЛ-ОМ 57
(по слав. 56)
1 Благодарим Ти, о Боже,
че постоянно се смиляваш над слабите,
защото при Тебе прибягва душата им.
Да! Под сянката на Твоите крила те прибягват,
когато любовта отвън не е толкова силна.
2 Ще благодарим на Всевишния Бог на Бога, Който действа в нас и чрез нас;
3 Ще прати вест от небесата и ще ни научи,
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че който ни укорява, иска да ни наскърби, за да ни погълне.
Така че, Бог ще ни изпрати непременно милостта Си
и Истината Си!
4 Душите ни сега са между светски лъвове.
Често лежим с хора, пламтящи от себелюбие с обикновени хора, които разкъсват душата ни със зъби,
и езикът им е остър като меч.
5 Възнесъл си се, Боже, над небесата,
и славата Ти тръгва по цялата земя!
6 С мрежа от светли души направляваш стъпките ни,
и душите ни се възправят.
Отваря се пред нас нова вселена тя ще се напълни с нови същества.
7 Непоколебимо е сърцето ни, Боже,
непоколебимо е сърцето ни ще пеем за новата любов, ще пеем,
а още и ще я проявяваме!
8 Ти се събýди вече, душо наша запя вече нови псалми с нова арфа;
и самите ние се събуждаме и ставаме вече на ранинá.
9 Ще Те хвалим, Господи, с добри дела между племената,
ще Те славословим между народите.
10 Защото Твоята милост е велика - дори до небесата и Твоята вярност е и тук, и отвъд облаците от звезди.
11 Възнесъл си се, Боже, над небесата.
и Славата Ти залива всичката Вселена!
НОВОПСАЛ-ОМ 58
(по слав. 57)
1 Наистина, само с мълчание ли се изказва обич?
Правилно ли обичате, човешки синове и дъщери?
2 Не! В сърцето си не трябва да таите боязън,
но трябва да имате доблест и сила
да проявите обичта и с думите си, и с ръцете си!
3 Още от рождението си, любвеобилните се познават:
те са спонтанни и искрени, още щом се родят.
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4 Гласът им е като манна небесна,
а за лошите мисли и думи те са напълно глухи
и не чуват гласа на сплетници и злоезичници,
колкото и изкусно да ги омайват.
5 Боже, запази завинаги чисти устите им!
6 Господи, осмей самочувствието на младите светски лъвове 7 Нека изтече бързо гордостта и тщеславието им!
Когато искат да унижат другия, нека сами станат смешни 8 Нека се засрамят като охлюв, който се прибира;
като дете неродено нека да мълчат и се учат,
за да не им се смеят и пеленачетата,
когато решат да се показват и изказват...
10 Човекът на любовта ще се зарадва,
когато види смирението им,
и ще измие греха им със сълзи на опрощение.
11 Тъй щото, всеки ще казва:
"Наистина, има награда за скромния;
наистина, има Бог, Който възражда всичко на земята!"
НОВОПСАЛ-ОМ 59
(по славянски 58)
1 Поставú ме, Господи, между неприятни хора,
наведи ме по-ниско от ония, които се издигат гордо над мене!
2 Въведи ме сред люде, които вършат беззаконие,
и спаси ме от греха да ги намразя,
3 Колкото и да ме мачкат, за да унизят душата ми,
колкото и да са силни тези, които не ме разбират;
колкото и да ме винят,
че съм извършил престъпление,
и че съм извършил мним грях.
4 Колкото и невинен да съм, а те зли и надъхани,
ела да ме посрещнеш, Боже мой,
и да ме видиш дали се държа достойно.
5 Ти, Господи на милите и Боже на примирените,
стани, за да посрещнеш новите народи,
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за да покажат милост към суровите и немилостивите,
когато съдбата им стане печална 6 Докато почнат вечер да се връщат, разкаяли се,
и да се молят за прошка, правейки добрини.
7 Ето, те вече почват да разбират
и езикът им започва да става благ и справедлив,
понеже съзнават, че добра дума от добро сърце излиза.
8 Ти, Господи, ще ги насърчиш
и ще приласкаеш всички тия народи.
9 О, Мили наш Боже, на Тебе се надяваме,
защото Ти си нашата крепост!
10 Милостивият общ Бог на всички същества и народи
ще ни изпревари Бог ще ни удостои да видим покаянието на ония,
които не са ни разбирали.
11 Да ги обвиеш с обич и милосърдие, Боже,
за да не забравят това нашите и техните хора!
Разпръсни ги по цялата вселена със силата Си
и надари ги с памет и Слово, Господи, защитнико наш,
за да разправят навсякъде какво е любов и милосърдие.
12 Нека превърнат завинаги в скромност гордостта си
и в чиста истина - думите си,
вместо предишните лъжи и клевети.
13 Увенчай промяната им с чистота и благост –
увенчай я, за да са вече завинаги добри и честни.
И нека се научат, че Бог царува в съществата с душа
чак до краищата на Вселената!
14 Нека се връщат помъдрели вечер,
нека ни станат верни приятели;
нека обикалят градовете и всички други обители,
15 За да раздават плодовете на доброто.
И, като ги канят навсякъде,
нека и те пренощуват, като нас пренаситени,
16 А ние ще пеем за Твоята Обич!
Да, на ранина тихо ще славословим Твоята милост,
защото Ти си станал крепост на добрите
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и прибежище на всички скромни и смирени.
17 О, мили наш Татко и Майко,
на Теб ние пеем хваление
не само с песни и думи, но и с добри мисли и дела защото Ти, Боже, милостиви наш Господи,
си крепост наша!
НОВОПСАЛ-ОМ 60
(по слав. 59)
1 Боже, приел си ни, казал си ни, че Бог е Любов.
Възроди ни!
2 Харесал си Земята ни,
разпукал си ни всичките цветни пъпчици!
Изцели проломите ú, защото тя е разклатена.
3 Показал си на людете си поучителни неща,
напоил си ни с мъдрост и опит до смайване.
4 Дал си знаме на ония, които Те обичат и любят,
за да се развява знамето Ти, защото е Истина.
5 За да се изявят Твоите възлюбени,
направú щедра десницата им - да рукнат като извори!
6 Сам Бог днес говори от любовта и святостта Си –
затова тържествуваме!
Ще разцелуваме смирените,
ще направим рай всички долини;
7 Наш приятел е Космосът,
обича ни и Природата.
Слънцето също е с корона на Божието творение;
Земята е скиптър на служене и раздаване.
8 Изгревът е бистрата роса, в която се къпем,
на планините ще се изкачим до небесата!
Поздравù ни възторжено, о Нова Земя!
9 Кой ще отвори портите на укрепените сърца?
Кой ще заведе и тях в новата Вселена, когато се покаят?
10 Не Ти ли, Боже, Който си отворил обятия за всички,
и Който разпускаш завинаги войските на студенината
и високомерието?
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11 Помогни ни да приемаме различните разбирания,
защото суетно е всяко неотстъпчиво лично мнение.
12 Чрез Бога ще вървим юнашки,
защото Той е, Който ще обедини безбройните истини.
НОВОПСАЛМ-ОМ 61
(по слав.60)
1 Колко е хубаво, че чуваш благодарността ни, Боже,
и че изпълняваш молбите ни!
2 От всички краища на вселената
вика към Тебе от обич сърцето ни и примира от любов!
Заведи ни на канарата, която е най-висока на света,
3 Защото тя ни стана гостоприемница диамантен връх, към който прииждат приятели!
4 В звездния Ти шатър ще обитаваме винаги,
ще се носим в просторите след Твоите крила,
5 Защото Ти, Боже,
чуваш копнежите ни,
и си ни дал за наследство цялата вселена,
както и на всички, които обичат името Ти.
6 Ти притуряш дни върху дните на всеки,
който е цар на Доброто,
и годините му са като звездите на небето 7 Той ще пребъдва в Любовта вечно.
Помолù го да не престава да бъде милостив
и верен на Любовта.
8 Така всички ние ще прославяме Твоето име
винаги само с дела,
изпълнявайки поривите на сърцето си всеки миг.
НОВОПСАЛ-ОМ 62
(по слав. 61)
1 Душата ми тихо се уповава на Бога,
от Когото е и смирението ми.
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2 Само Той е канара моя, огнение мое,
гостоприемница моя – няма никого да отпратя!
3 Докога, о паднали богове и ангели, ще се борите с человека,
за да го изпитате дали е последно творение?
4 Опитват се нарочно да го тласнат от висотата му,
внушават му какви ли не вери и религии,
с устата си обещават – и чакат да се хване в примката им.
Но ти, душе моя, се уповавай само на Господа,
защото Той е Любов към всички.
6 Само Той е канара моя и огнение мое,
гостоприемница моя - няма никого да отпратя!
7 У Бога е всеогнението ми и тайната ми;
моята силна канара е моята гостоприемница тоест, сам Бог!
8 Проявявайте само Него, люде на всяко време изливайте сърцата си за всички!
Само Любовта е нам прибежище.
9 Наистина, страхливите хора са случаен полъх,
а гордите - мираж.
И едните, и другите, са като перце на везните.
10 Не се уповавайте на насилие,
и не печелете от нищо и никого - това е грабителство!
А ако богатство възникне случайно по пътя ви,
не прилепяйте към него сърцето си,
но го раздайте: повечето или всичкото.
11 Едно нещо каза Бог; не, две неща:
че силата принадлежи на Бога;
12 и че на Тебе, Господи, принадлежи милосърдието,
защото Ти даваш всекиму според добрините му.
НОВОПСАЛ-ОМ 63
(по славянски 62)
1 Боже, Ти си мой Бог - от ранина Те търся;
душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида,
сред тия хладни, бедни и затворени сърца!
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2 О, как съм се взирал чрез Тебе в сърцето си,
за да видя Твоята Обич и Любов у някого!
3 Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота,
устните ми вечно ще Те хвалят.
4 Така ще Те благославям, докато съм жив!
5 В Твое име ще разтварям обятия за всички от прегръдки и възторзи ще се насити душата ми
и с радостни устни ще Те славословят устата ми!
6 Когато си спомням за Тебе в постелята си,
размишлявам за Духа Ти в най-ранни зори 7 Понеже само Любовта е смисъл за мене
и в нейните обятия аз оцелявам.
8 Душата ми плътно се прилепя към Тебе,
и Твоята десница ме обгръща!
9 А ония, които търсят душата ми,
ще ми станат възлюбени:
ще слязат с мен до сърцето на Земята
10 И ще бъдат обсипани със щастие
от слънцата на цялата Вселена,
защото дълго сме се чакали.
11 И Царят на Живота –
взривът от радост в сърцата ни, когато се обичаме, ще ни весели и радва
повече от всичките молитви и песнопения на религиозните!
И тогава всеки,
който става млад и прекрасен от това щастие, ще го хвали,
а устите на ония, които говорят лъжи за него,
ще се затворят завинаги.
НОВОПСАЛ-ОМ 64
(по славянски 63)
1 Чуй гласа ми, Боже, когато ми е тъжно!
Опази живота ми от хората без душа,
2 Скрий ме от тайния съвет на злодейците,
и от сганта на клеветниците,
3 Които точат езика си като меч,
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и прицелват горчиви думи като стрели,
4 За да пронижат тайно непорочния, когато отново е обикнал!
5 Насърчават се, насъскани от Нечестивия,
наговарят се да поставят скришно примки
и си мислят, че Бог не ги вижда.
6 Измислят си беззакония,
казват си: "Изпълнихме дълга си" а вътре в сърцето им шават змии и тении!
7 Но Бог ще им даде урок:
от грозна старост ще бъдат поразени.
8 Така собственият им език,
с който са осъждали, ще ги осъди.
Всички, които ги видят, ще поклатят глава
9 И всички човеци ще видят истината,
и ще разгласят делото на Бога.
10 А влюбеният ще се развесели в Господа,
и ще се уповава само на Него.
И ще се подмладят всички,
които са с любвеобилно сърце!
НОВОПСАЛ-ОМ 65
(по славянски 64)
1 Тебе чака дивно хваление, Боже, в Новата Земя,
и пред Теб ще се изпълни сърдечният ни изблик,
2 който е нашата най-чиста молитва!
При Тебе ще дохожда всяка твар!
3 Понякога безлюбието ни надвива,
но Ти ще намалиш последствията.
4 Блажен оня человек, когото си е избрал
да живее в Твоите дворове, Боже,
а не при някой себелюбец:
той ще се насити от благата на Твоя дом
и на човешкото тяло - светúя Ти Храм.
5 С прелестни неща ще отговориш на избора ни,
Боже, избавителю наш,

7122
Необятното говори – книга 24

надеждо на всичките звездни краища
и на ония, които са отвъд звездите 6 Ти, Който със силата Си издигаш планините,
препасан с могъщество;
7 Който правиш да утихва шумът на морето,
бученето на вълните и размирието на племената!
8 Така и тия, които живеят по краищата на земята,
биват разтърсени от Твоите знамения.
Ти развеселяваш излиянията на зората и на вечерта!
9 Като посещаваш земята и я напояваш, Ти я преобогатяваш.
Реката Божия е пълноводна.
Ти промишляваш жито за всички,
когато така си приготвил земята.
10 И като напояваш нейните брегове, изравняваш буците ú.
Като я размекваш с капките на дъжда,
Ти благославяш поникналото в нея.
11 Върху короната на благостта Си поставяш венец,
и от следите Ти капе благодат.
12 Пасищата в пустинята капят от изобилието си
и хълмовете Ти се опасват с радост;
13 Ливадите се обличат с диви стада,
и долините се покриват с жито възклицават, още и пеят!
НОВОПСАЛ-ОМ 66
(по славянски 65)
1 Възкликнете към Бога, всички земи,
2 възпейте нежността на Неговия Дух!
Като Му благодарите, благодарете му от сърце!
3 Речете Богу: "Колко са дивни делата Ти,
поради величието на Твоята обич!
Даже тия, които засега Те отричат,
живеят вътре в Тебе, Господи, ако имат душа.
4 Цялата Вселена Те боготвори и Те благославя!
Ще превръщаме в милост и благост Словото Ти!
5 Дойдèте, та вижте делата на Бога,
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Който изумява човешките чада!
6 Превърна морето на суша - цял народ мина оттам,
и се веселяха, докато минаваха.
7 С Любовта Си Той царува вечно,
очите Му наблюдават народите и неверниците нека повярват в Него!
8 Вие, вселенски народи, благославяйте вечния Бог
не само с думи и песни, но и с добрини и благи обноски.
9 Той е, Който дава живот на душата ни,
и утвърждава нозете ни в пътя на Доброто.
10 Защото Ти, Боже, си ни опитал изпитал си ни, както се изпитва сребро.
11 Въвел си ни в обществото на небесните народи,
турил си сладък товар на гърба ни с някаква цел си допуснал да ни яздят и добри, и лоши.
12 Преминахме през огън и вода,
но Ти ни изведе в Обетованата земя!
13 Ще влезем в дома Ти с пълна всеотдайност,
ще изпълним пред Тебе поривите на сърцето си,
14 За които мълвяха устните ни
и горяха устата ни в нашето пътуване.
15 Всеотдайност до сълзи ще Ти принесем с благоговение,
ще Ти посветим и труд, и имоти, и подвизи!
16 Елате, слушайте всички вие, които обичате Бога,
и ще ви разкажа онова, което е сторил за душата ми.
17 Към Него извика един ден сърцето ми,
и езикът ми Го обля с любовни думи.
18 Ако в живота си бях стоял безучастен
пред страданието на другите,
Господ не би ме послушал.
19 Но Бог наистина ме чу,
обърна внимание на гласа на молбата ми!
20 Благословен Господ Бог наш,
Който приема и молитвите ни, и поривите ни,
и им отговаря с милост и изобилие!
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НОВОПСАЛ-ОМ 67
(по славянски 66)
1 Бог да се смили над всички и да ги благослови!
2 Възсияй с лицето Си, Господи, над всички,
за да познаят на земята всички народи спасението Ти!
3 Да Те славословят племената, о Боже,
да Те словославят всички човечества!
4 Да се веселят и да възклицават народите,
защото ще облееш земята с блаженства
и ще помагаш на народите по вселената.
5 Да Те славословят племената, о Боже,
да Те словославят всички човечества!
6 Земята е дала вече плода си:
Бог, вечният Бог, ще ни благослови 7 Общият Бог на всички същества и народи,
създадени от Него, ще ни благослови и ще Го заобичат всички краища на вселената!
НОВОПСАЛ-ОМ 68
(по славянски 67)
1 Нека стане Бог,
нека се разпръснат щастливо създанията Му нека полетят на всички страни ония, които Го обичат!
2 Както се разбягват мъглявините горе,
така и Ти ги оттласкай за нов подвиг и опит.
Както се топи восък от огъня така нека се разтопят от любов обичливите,
поради Божието присъствие!
3 А и праведните нека се научат да се веселят нека се усмихват вече с обич и приветливост на всички!
Да, нека се разлудуват твърде много!
4 Пейте Богу, пейте хвала на името Му;
пригответе друм за Онзи,
Който преобразява пустините:

7125
Необятното говори – книга 24

Хол Зелохим е името Му и радвайте се заради Него!
5 Отец на свободните деца и майки
е Бог в Своето обиталище.
6 Бог прави волни семейства от усамотените,
обсипва с благоденствие отхвърлените,
а злобните праща в безводни земи.
7 Боже, когато излизаш пред людете Си,
когато оживяваш пустините,
Земята трепèри от щастие!
8 Дори небесата се поклащат и леят светли сълзи
от Божието присъствие;
самата Света Планина на Божия Закон се разтърсва,
когато присъства сам Бог на Земята
като Велик Учител!
9 Боже, Ти си изпращал винаги изобилен дъжд за Твоята нива и в най-бедни времена пак си я насищал.
10 Сеячите и жътварите Ти пак тръгнаха по света!
Ти, Боже, си приготвил несметни блага за смирените 11 Господ надава тръбен звук за победа!
Вдъхновителките на кротките са вече грамадно множество!
12 Бивши господари на робини вече бягат панически,
а жените, останали свободни, за пръв път пируват щастливо.
13 Щяха ли гълъбиците да лежат още
из кафезите и гълъбарниците,
след като разбраха, че крилата им са покрити със сребро,
а перата им са от чисто злато?1(бележките започват от стр.7267 в книга 25)
Когато Всесилният разпръскваше царете на живота,
планината побеля като Салмон2, когато вали сняг…
15 Божията Планина е Ватанската Планина3 висока планина е Ватанската Планина!
16 Не се опитвайте, грандиозни планини,
да се мерите с Хълма на Изгрева4,
който Господ благоволи да обитава!
Да! Господ ще обитава там до века!
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17 Божиите колесници са двадесет хиляди,
дори хиляди по хиляди;
Господ е сред тях в светилището Си, както бе в Синай.
18 Възлязъл си нависоко,
запленил си милиони сърца и души със съвършенството Си!
Дошли са доброволно и външни човеци, даже инакомислещи,
за да обитават в дома на Хол Зелохим.
19 Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни Бог, Който е нашият Създател.
20 Бог е за нас Бог-избавител,
и на истинския Господ Йеова дължим безсмъртието.
21 Бог ще внесе светлина в главите на отричащите Го,
дори под дебелия череп на оногова, който упорства,
че е единствен носител на Истината.
22 Господ рече: "Ще се възвърна от Ватан,
ще върна опонентите Си от космичните глъбини,
за да се родят в плът и кръв 23 И само приятелите Ми от Осмото Човечество
да разберат дълбокото им предназначение5
24 Видя се шествието Ти, Боже шествието на истинския Бог, на Небесния Цар,
на път към Светилището.
25 Най-отпред вървяха певците,
подир тях - свирещите на инструменти,
посред девици, биещи тъпанчета6.
26 В срещите си, о сродни души, благославяйте Бога,
изявявайте Господа вие, които сте с искра Божия!
27 Там бе малкият Вениамин - водителят им,
Юдовите първенци8 и дружината им, Завулоновите първенци9
и Нефталимовите първенци10.
28 Бог твой ти е определил благоденствие!
Укрепи, Боже, това което си извършил за всички.
29 От храма си в Йерусалим11,
царете на Живота и на Доброто ще ти принасят дарове.
30 Преобрази, Боже, животните в тръстиката12,
многото бикове и юнците на племената13
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и ония, които се явяват със сребърни плочици14;
разпръсни щастливо по вселената ония,
които обичат пътешествия!
31 Ще дойдат големци от Египет15;
Етиопия16 ще побърза да простре ръце към Бога...
32 Земни царства, пейте Богу, пейте хвала Господу,
33 Който язди из небесата на небесата17
които са от века. Ето, издава гласа Си – мощния Си глас!
34 Признайте, че нежността принадлежи Богу;
превъзходството Му е защита на съществата с душа,
и силата Му достига над облаците от звезди!
35 Боже, от светилищата18 Си се явяваш прекрасен:
Богът на хората с душа е Онзи,
Който дава обич и любов на всеки.
Благословен да е истинският Бог!
НОВОПСАЛ-ОМ 69
(по славянски 68)
1 Възроди ни, Боже,
защото водите на вселената осветиха душата ни;
2 Пак се сливаме със свещената глина,
дето няма твърдо място да застанем.
Стигнахме до дълбоки води,
където потоп от възторзи ни залива;
3 Изнемогваме от щастие, гърлото ни е жадно за още;
притъмнява ни пред очите от вълнение,
докато чакаме мига на Любовта - нашия Бог!
Тия, които ни обичат без корист,
се умножиха повече от космите на главите ни;
укрепнаха духом ония, които някога ни искаха само за себе си,
и които, най-после, ни станаха истински приятели.
4 И тогава изведнъж ние почувствахме,
че искаме да отвърнем на любовта им с любов.
5 Боже, Ти си казал, че и най-безумната постъпка на Любовта
е по-разумна от най-разумната постъпка на Мъдростта!
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6 Господи Йеова на милите; и Ти, Боже на любвеобилните,
направù така, че да не бъдат плахи и затворени тия,
които Те дирят,
7 Защото заради Тебе ние им даваме пример,
и щастлива руменина покрива лицето ни!
8 Тъй близки станахме на сестрите и братята си;
тъй обични - на децата на нашата Майка, Вселената!
9 Защото свободата, която проявяваме сега,
ни прави вечно млади и хубави;
и благодарностите на тия, които приеха Тебе, Божe,
а не кого да е, нямат край.
10 Когато ставахме скръбни без любовта им
и постехме дълго и сурово,
те още не разбираха, че правим това, защото ни липсват –
липсват на цялостта на вселената.
11 Когато се затваряхме в себе си и се подвизавахме самотни,
и ставахме скръбни до смърт,
те недоумяваха защо правим това.
12 Поканените стояха пред отворените ни порти,
но само приказваха за нас
и, не смеейки да влязат,
измисляха и разпространяваха какво ли не за нас,
опиянени от човешките си страхове и илюзии.
13 Но ние към Теб отправяме молитвата си, Господи,
в благоприятно време 14 Благодарим ти, Боже, че ни слушаш и ни отговаряш,
поради голямата Си милост
и според верността на Твоето изобилие!
Изваяй ни отново от глината Си, за да станем нови човеци.
избави ни от ония, които ни искат само за себе си
или ни предават на други негодници,
избави ни от коварните води на предпочитанието!
15 Не давай, Господи,
да ни увлече въртопът на нуждата от хора без искра Божия,
или чувството за дълг към такива;
или страх от тях, разчитане на тях,

7129
Необятното говори – книга 24

нито да ни погълне бездната на обвързаността с такива.
Не давай да затвори ямата плочата си над нас!
16 Чуй ни, Господи, защото благо е Твоето милосърдие
и сред многото Твои свободни блага и милости, има и за нас.
17 Не ни давай да скрием лицето си
от безкрайното Ти изобилие,
мъчейки се да влезем през сама врата в полето
и да търсим плодове само от едно дърво, вече отдавна обрано.
Ей, Боже, бърже ни чуй!
18 Приближи се към душите ни и ги изкупù изкупù ги от ония, които ни внушават, че сме им длъжни!
19 Ти знаеш как ни укоряват, Боже, как ни клеветят и позорят:
пред Теб са истинските ни врагове,
истинските ни противници!
20 Те съкрушават с укор сърцата, за да им изпият силата.
В близките ни хора, Господи,
почти няма жалост, и утешители няма между тях.
21 Но Бог ни дава благост да им прощаваме,
и сила да не им се поддаваме.
Трапеза вече ще слагаме за всички,
които не искат свободата ни и душата ни!
23 Да се отворят очите на всички, които не ни разбират –
и нека се трогнат и станат добри сърцата им.
24 Излей над тях виделината Си, Господи и пламъкът на Любовта Ти нека ги обгърне!
25 Жилището им да се напълни с гости,
и в шатрите им да дойдат нови любими и приятели.
26 Защото те доскоро гонеха ония, които им изпращаш,
и причиняваха още по-голяма болка на онзи,
когото са наранили.
27 Отвърни с милост на себелюбието им,
и дай им да участват в Твоята любов към всички.
28 Да се запишат в Книгата на Живота
сред имената на праведните и смирените.
29 А нас, които сме вече богати с истински приятели
и щастливи,
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нека ни разшири още повече Твоето чувство за волност.
30 Затова ние хвалим името Божие с песен,
и Го славим по-малко с думи, повече с добрини.
31 Това е по-угодно Богу
от всички приноси и молитви, и бдения.
32 Смирените ще видят това и ще се зарадват.
И вие, които проявявате Бога, вашето сърце ще се разшири,
33 Защото Господ слуша любвеобилните,
а грешните, отхвърлени от света, не презира.
34 Нека Го проявяват небето и земята,
моретата, и всичко що се движи в тях!
35 Защото Бог раздава живот чрез хората с душа,
и им гради нови храмове - нови, прекрасни тела.
36 И людете Му ще се заселят в тях и ще им се радват;
както и цялото им потомство от добри и милостиви хора.
И всички останали, които Го обичат,
ще заживеят вечно в Обич и Любов! 19
НОВОПСАЛ-ОМ 70
(по славянски 69)
1 Боже, напълнù ме със сила; Господи, напълнù ме с Любов 2 Нека да наситя и ощастливя ония,
които търсят душата ми, но ме оставят свободен.
Нека се обърнат назад и си спомнят
от колко вечности и години сме свързани с блажено щастие!
3 Нека се обърнат назад поради пламенния си спомен ония,
които въздишат, когато ни погледнат.
4 Нека се радват и веселят в Тебе, Боже,
Който си самата Любов,
всички, които Те търсят истински ония, които обичат милостта и огнението Ти, и нека казват винаги:
"Да пребъдва в мен Бог!"
5 Аз съм пребогат и силен Боже, побързай да ми изпратиш жадни и гладни!
Помощ моя и избавител мой си Ти,
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като намираш деца за кърмàта ми.
НОВОПСАЛ-ОМ 71
( по славянски 70)
1 На Тебе, Господи, се уповаваме,
да бъдем всеотдайни всякога.
2 Изпълнù ни с любов и освободи ни от безлюбие приклони към нас ухото Си и извиси ни 3 Бъди ни канара и гостоприемница,
в която винаги да посрещаме всички.
Ти си разширил съзнанието ни защото канара наша и гостоприемница наша си Ти!
4 Господи, погали ни с ръката на милостивите,
с ръката на нежните и пламенните,
5 Защото Ти, Господи на всички, си наша надежда.
На Теб, Който си Обич,
дължим продължението на младостта си.
6 Ти си ни направил обичливи по рождение;
от утробата на майка ни сме пълни с любов и обич заради Тебе винаги ще се раздаваме!
7 Като големи извори сме станали за мнозина,
защото само Доброто е прибежище.
8 Душата ни ще се пълни всеки ден
с пламтение и раздаване на Тебе!
9 Да не изчезва това до дълбоката ни старост!
Да не отпада любвеобилността и силата ни,
10 Защото все нови и нови приятели ще прииждат,
и ония, които обичат душата ни,
ще се уговарят помежду си и ще казват:
11 "Бог е с него (нея) - прегърнете го (я), целунете го (я),
защото е голям извор!"
12 Вечна Обич, не се отдалечавай от нас;
Боже наш, побързай да се проявиш чрез нас 13 Нека се нахранят и се ощастливят от нас
обичащите душата ни.
Нека се погледнат в огледалото ония,
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които се боят от Любовта.
Но ние винаги ще се раздаваме,
и така ще Те хвалим все повече и повече.
15 Душата ни цял ден ще върши добрини и изцеления,
които не могат да се изброят.
16 Ще дойдем и ще изпълним благите дела на Бога,
ще раздаваме Твоята обич - само Твоята!
17 Боже, така си ни научил от младостта ни,
и до ден днешен изпълняваме Твоите чудни дела.
18 Да, до сетния ни час, Боже, не ни оставяй,
за да разгласим Истината за Любовта в още много народи,
19 А също и Правдата Ти, Боже, да обичаме с еднаква сила всички.
Ти, Боже, Който извършваш велики дела,
Кой е подобен на Тебе?
20 Ти, Който си ни прекарал през толкова уроци и изпитания,
пак ще ни оживиш от дълбочините на земята и небесата пак ще ни извадиш.
21 Ще ни смалиш до най-малките и лишените,
и наново ще ни пратиш на работа.
22 А ние, Боже наш, ще Те славословим с този Новопсалтир Тебе и Твоята вярност;
на Тебе, Свети Отче на добрите, ще пеем хваление с арфа.
23 Ще се радват много устните ни, когато Те славословим;
също и душите ни, когато се раздават без замисляне.
24 Езикът ни, и той ще приказва за Правдата Ти всеки ден,
защото са посрещнати защото се наситиха всички ония,
които ни обичат и Ти ги обичаш –
всичките до един!
НОВОПСАЛ-ОМ 72
(по славянски 71)
1 Боже, дай Твоето насърчение на Небесен Цар
и сила за добри дела на сина Ти, Человека,
2 За да раздава на лишените обич преизобилно,
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и на угнетените - Свобода и Любов!
3 Планините ще донесат радост на людете,
и хълмите - мир с правда.
4 Новият человек наистина ще дари на угнетените
Свобода и Любов
и ще отглежда чадата на самотните ще направи майките богини.
5 И ще му благодарят, дорде трае Слънцето
и дорде съществува Луната - от род в род20.
6 Той ще слезе като дъжд на зелена ливада,
Като дъждец, който оросява земята.
7 В неговите дни ще цъфти Съвършеният21
и мир ще царува, докато трае вселената.
8 Той ще помага от море до море,
и от Ефрат - до краищата на земята.
9 Той ще помилва жителите на пустинята,
и неприятелите му ще станат приятели.
10 Царете на Любовта ще му донесат подаръци,
цариците на обичта ще му поднесат дарове.
11 Да, ще му служат с радост
всички царе на Доброто и Истината,
всичките народи ще му гостуват.
12 Защото той ще избави сиромаха, който вика,
и угнетения, и безпомощния.
13 Ще научи стиснатия да раздава,
и тогава ще спаси душите на самотните 14 От угнетение и безлюбие ще изкупи душите им.
И скъпоценна ще е любовта им пред очите му,
15 И ще живее, и ще му се даде небесно злато винаги ще раздава и ще раздава безкрайно много от него
и цяла вечност ще го благославят.
16 Изобилие от жито ще има на земята
до върховете на планините; плодът му ще се люлее като
Ливанската планина, а жителите извън градовете ще цъфтят
като земната трева.
17 Името му ще остане неизвестно до века -
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ще крие името си, когато твори красота и добро и това ще бъде благословение за человеците,
и всички народи ще му подражават.
18 Благословен да е Господ на добрите
и на любвеобилните хора само Той прави истински чудеса!
19 Благословени да бъдат безбройните Му имена завинаги и нека се изпълни с благостта Му цялата вселена.
Аум, аумен и амин!
20 Свършиха се вече завинаги охканията
във старите молитви и псалми на Иесевия син - Давида и на старото човечество.
ПСАЛМИТЕ от 73 до 150 са синтезирани в есенциални НОВОПСАЛМИ, съдържащи само положителното и най-мъдрото
от класическите, но и разширени с много стихове, дадени в момента. Това става и с живото присъствие и участие на духовете на Давид и сина му Соломон, които са живи и днес - както
на небето, така и на земята.
НОВОПСАЛ-ОМ 73
1(73:1) Благ е, наистина, Бог към любвеобилните,
и към чистосърдечните.
2(73:4) Даже и когато си отиват от този свят,
те са с прекрасни лица и тела,
3(73:6) понеже скромността им е като огърлица,
а деликатността им - като одежда.
4(73:7) Очите им сияят от святост и благост,
мечтанията на сърцето им са само за щастието на другите.
5(73:8) Одобряват мислите и думите им,
не обичат да възразяват и да се присмиват
и никога не говорят за насилие и не го изобразяват,
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а речта им е кротка, тиха, кратка и скромна.
6(73:12) Ето, такива са благочестивите:
винаги мислят за истината и благополучието на другите
и работят неуморно за тях,
умножават истинското богатство - добродетелите.
7(73:25) Кой съществува, Боже, на небето, освен Тебе?
И на земята не проявяваме и не желаем нищо друго,
освен Тебе, Господи Боже изявената и проявена Любов и Обич!
8(73:27) Защото тия, които не ги проявяват,
неизбежно ще умрат.
Всъщност, човек без любов и обич към всички
е убиец, самоубиец и блудник.
9(73:28) Но на нас, които сме създадени именно от Тебе,
Господи Боже, а не от друг,
прибежище ни е само обичта към сродните души,
и любовта към всички!
Затова ние вечно ще възгласяваме тази истина навсякъде
и ще я претворяваме в изобилен и пълен живот.
НОВОПСАЛ-ОМ 74
1(74:1) Боже, слава Тебе Боже, че си приел добрите завинаги!
О, как благоухае присъствието Ти
сред душите, невинни и кротки като агънца!
2(74:4) Враговете Ти винаги създават брожения и крамоли
сред стадото Ти те поставят свои правила и хора.
3(74:5) Разпознаваме ги неизменно по това,
че са подобия на човеци,
които вдигат брадва върху гъсти дървета,
и всичко, изваяно от Теб, Господи,
и от Твоите чисти Посветени и ангели,
събарят изведнъж с брадви и чукове,
с остър език, прекъсвания на говорещия,
с подвиквания, намèси, осъждения и възражения.
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4(74:7) Унищожават светилищата Ти,
и оскверняват обиталищата Ти;
5(74:8) Изтребват хора, щастия, сърца и вери;
изгарят и пренебрегват книгите с истинското Слово Божие.
6(74:9) Изцеления и знамения не могат да предизвикат,
но да съдят, да продават и да се правят на единствени –
не престават.
7(74:19) Запазù, Боже, живи сърцата ни - твоите гургулички и ги пазù от хората-зверове,
8(74:20) Които се опитват да ни затварят и да пият силата ни
в най-тъмните и нечисти места по земята - градовете,
които са пълни с жилища за насилие.
9(74:22) Стани, Боже, защити пак Делото Си;
отворù очите ни, за да помним и гледаме
как всеки ден безумният се мъчи да прави затвор,
театър, сергия, съдилище и казарма от Твоето свято Учение;
10(74:23) Да не забравяме гласа на противниците Ти,
които сеят диктат и размирие
и се повдигат бясно против Тебе,
отсичайки най-свещеното ни право свободата да признаваме и съвместяваме различията.
11 Това става досега винаги, Боже,
защото враговете Ти са родени от други бащи, а не от Тебе.
Те принуждават хората да купуват и да са под строй,
да маршируват еднакво, да се преброяват и да се именуват всеки знае кому е нужно това!
НОВОПСАЛ-ОМ 75
1(75:1) Славословим Те, Боже, славословим,
и е близко на сърцето ни Истината Ти разгласяваме чудесните Ти дела.
2(75:2) Когато уловим определеното време,
3 Ние ще пеем за най-прекрасната Ти Истина че гласът е от Бога, само когато пее тихо,
и че когато сме в хор и оркестър,
4 Бог е в различията, що се редуват и съгласуват в съзвучие.
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5 Сатаната иска армия, взвод,
в който всеки вика и се движи еднакво;
Сатаната иска пазарище, дето всеки надвиква другия,
продавайки своята или чужда стока.
6 Сатаната бяга като попарен, когато чуе съзвучие
от две или повече различни мнения или истини.
7 Затова той отсъства от Хармонията на Сферите,
и от Дъгата - Завéта на Господа.
8(75:3) Ако ще и да се разтопи Земята със всичките ú жители,
аз ще закрепвам стълбовете ú – различията –
в дивна хармония!
9(75:4) Рекох на надменните:
"Не бъдете над мен със своята "единствена" правда и
истина!"
И на нечестивите:
"Не е чест да сеете безчестие, осъждайки разноцветните
Истини!"
10(75:5) Не надигайте над всички рога си - тоест, аза си!
11(75:6) Защото нито от изток, нито от запад, нито от
пустинята на самомнението ви иде най-правилното съждение.
12(75:7) Защото само Бог е съдията!
13(75:9) И аз ще разгласявам само този Бог,
Който е Бог на различията на различията в пълно съзвучие.
Само Нему ще пея хваления.
14(75:10) И ще оставя всичките рогове на горделивите
да се изпотрошат взаимно в лютите им битки,
а безбройните различни истини на праведните,
нека вечно светят във висините,
защото няма две еднакви звезди и вселени!
НОВОПСАЛ-ОМ 76
1(76:4) Светъл се явяваш, о Благий,
от хълмите на безкористните!
2(76:5) Твърдосърдечните бидоха обрани от духовете
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и заспаха вечния си сън.
3(76:9) Ето, Бог стана да помага,
за да спаси всичките кротки по земята,
4(76:10) А дори и тия, които доскоро се вбесяваха,
ще се обърнат с хвала към Тебе.
Със силата на самомнението и яростта им,
Ти ще създадеш блàга вселена около Себе Си.
5(76:11) Обичайте се и проявявайте обичта си,
о деца на Господа!
Всички, които сте родени от Него,
носете, поднасяйте дарове на всеки, когото Бог ви изпраща,
защото това е сам Той.
6(76:12) Така Той смирява гордостта на гордите,
и я превръща в благоговение.
Прекрасен е Бог, проявен от Царете на Любовта и Доброто!
НОВОПСАЛ-ОМ 77
1(77:5) Размислих се за древните дни,
за годините на старите времена,
когато пак ходехме с Господа по земята.
2(77:11) Винаги ще споменаваме делата Господни,
защото никога не забравяме чудесата,
които си направил от древността до днес!
3(77:12) Ще размишляваме върху всичко,
което си казал и сторил,
и деянията Ти ще преговаряме.
4(77:13) Боже, свят е Твоят път!
Кой бог е велик като Бога на Любовта?
5(77:14) Ти си Бог, който вършиш чрез нея чудеса,
и се явяваш на народите непрестанно.
6(77:15) Изкупил си с кръвта Си людете Си чадата на благостта и самоотдаването.
НОВОПСАЛ-ОМ 78
1(78:2) Разказвайте, разказвайте за делата на Бога
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в гатанки, притчи и повести от древността и до днес,
2(78:8) За да не станат и днес децата като бащите си упорито и непокорно поколение,
което не може да смекчи сърцето си,
и което не разбра, че Бог е проявена Любов към всички.
3 Разказвайте и пейте със свои думи
всички добри и благи неща,
които знаете от древността до днес,
4(78:24) Ако искате да ви се отворят небесните врати
и да завали манна небесна отгоре,
и да ви се даде небесно жито,
и да ядете до насита ангелски хляб.
Манната небесна е Словото Божие,
небесното жито е животът за всички,
ангелският хляб насъщен
са блаженствата със сродните души.
Хранете се само с тия Божии храни,
5(78:31) Защото умират вече всички лакоми за света
и падат един по един уредените и известните,
както и тия, които налагат своите планове.
6(78:34) Даже и те понякога търсят Бога ревностно,
и си спомнят, че само любовта към всички
и самораздаването на всички е канара, и отстъпването.
7(78:36) Но мнозина от тях скоро отпадат и почват
само с устата си да ласкаят Бога,
8(78:37) Защото сърцето им обича имоти, слава,
амбиции, "чест" и притежаване и командване на хора затова не остават верни за завета Му.
9(78:4) Колко пъти Го огорчаваха в пустинята на света,
като избираха имоти, себе си и хора без душа,
а не Него и Неговите деца,
изоставяйки ги жадни, гладни и непомилвани!
10(78:47) Затова Бог предава произведенията им на гъсеници
и трудовете им - на скакалци;
11(78:48) Поразява с град лозята им
и със светкавици - черниците им.
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Предава на епидемии нечестивите,
и имотите им - на крадци и пожари.
12(78:49) Изпраща нашествие на ангелите на злощастието
да им отнемат всичко, което са постигнали,
за да не погинат окончателно душите им
и да си спомнят, че Бог е Любов, сиреч - раздаване.
13 Но те пак си избраха Сатаната,
който взе името на истинския Бог
14(78:54) И ги въведе с меч в чужди предели
и преименува народите,
та ги завърза със зраво въже.
Само Сатаната обвързва с въже становете
и кара хората да се именуват и преброяват
и да му купуват стоката.
15(78:5) Той настанява в шатрите им
племената на нечестивите,
16 Врагът на Господа, който взе името Му,
завзема земи и съсипва земи,
поразява племена и стопява народи,
взривява скали и вдига прах и шум,
изнамерва, крои, шие, строи, сече, коси,
жъне, жèни и кривдораздава.
Добива, преработва, произвежда, изчислява,
плаща, не плаща, купува и продава,
слави Господа с молитви и песнопения, но си има имоти;
хвърля жито в океаните и оставя деца без хляб и покрив.
17(38:66) Но истинският Бог не избра
нито едного от това коварно племе
и от племената, които то е развратило,
18(38:68) Но избра хората на абсолютното безкористие хора с хълм на темето, с божествени черти и благ,
честен поглед, които не живеят само за себе си
и за ония, които считат за свои,
нито само за собствените си планове и начинания.
19(38:70) Бог избра възлюбените Си чада,
които пуснаха на свобода овцете си
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и близките си от кошарите,
20(38:71) А после и всичките дойни овци и хора,
които са ползвали.
21 И вече никого не изнудват, не ловят,
не съблазняват, не пасат,
не затварят, не скопяват нито даже и психически,
никого не ядат, не доят, не стрижат и не бият,
22(38:72) А пускат всички на свобода,
според незлобието на сърцето си.
23 И само милват с очи и ръце ония,
които ги обикват, защото вече са станали плахи,
кротки, чисти;
скромни, добри, хубави и прекрасни,
и никога повече не дават първенство
на лично своите желания и планове,
а отстъпват всичко и всички около себе си на другия не според своята, а според неговата представа
за истина и щастие.
Не само отстъпват, но и с радост и обич сами се включват
в желанията и плановете на другите, ако бъдат поканени,
защото вече нямат гордост и жестокост в сърцето си
и затова не мислят,
че собствените им планове и желания са най-добрите,
и че тяхната собствена работа е най-важната.
НОВОПСАЛ-ОМ 79
1 Езичникът, Боже, е жесток в сърцето си,
дори когато се счита за праведен.
Той никога не може да не прави това, което му се прави,
или да прави това, което не му се прави,
за да бъде добре на някой друг.
2 Езичникът, Боже, е лукав в сърцето си,
защото дори когато изменя на себе си,
прави това с бъдеща цел да добие нещо за себе си.
3 Езичникът, Боже, не е спасен,
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защото никога не може да застане
зад истината си и желанието си
и да ги отстоява с цената на живота си,
когато някой иска да му наложи своята воля.
4(79:2) Но тъкмо спасеният, Боже,
знае, че месата на светиите се хвърлят на земните зверове,
и иска да живее и да умре като светиите.
5(79:3) На драго сърце те се съгласяват
да се пролива кръвта им като вода навсякъде
и да няма кой да ги погребе,
и живи или мъртви да станат за укор на съседите си,
6(79:4) За присмех и поругание на околните,
защото с открито чело са живели
и живеят за Истината, Любовта, Мъдростта и Словото.
7(79:5) Нека възлезе пред Тебе, Боже,
въздишката за затворниците.
Според великата Твоя сила, опазù осъдените на смърт
и ги пратù в специални обители,
където да дъвчат сухо жито,
докато станат кротки и невинни като агнета.
8(79:12) Възвърни седмократно благата
в пазвата на съседите ни, Господи,
когато са се погрижили за своите съседи
и са им дали свобода да живеят както искат,
и не са казали лоша дума за никого.
9(78:13) Така и ние, Твоите люде,
и всички други овце от Твоите звездни поляни,
10(78:14) Ще Те славословим до века - из род в род,
ще разгласяваме Твоята Истина и Правда
и ще живеем с обич и любов за всички.
НОВОПСАЛ-ОМ 80
1(80:1) Послушай, Пастирю на смирените,
Който водиш като волно стадо Своите Си,
Ти, Който обитаваш между елохими и зелохими, възсияй!
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2(80:7) Възроди ни, Боже на милите,
осияй ни с лицето Си и ние ще спасим още хиляди човеци,
заразени от мисъл за себе си и за своите си.
3(80:8) Пренесъл си лоза из Египет22,
и, като си побратимил народите, насадил си я за спомен.
4(80:9) Приготвил си място за нея,
и тя е пуснала дълбоко корени,
и е изпълнила земята.
5(80:10) Покриха се бърдата със сянката ú,
и клоните ú станаха като изящните кедри23.
6(80:11) Простря си клоните чак до морето,
и ластарите си - до Ефрат.
7(80:12) Чрез нея, Боже, събаряш плетища,
та я берат всички, които минават по пътя.
7(80:13) Ядè от нея даже глиган от гората,
и полските животинки също похапват от нея24.
8(80:14) Обърни се, молим Ти се, Боже на милите,
погледни от небето, виж и посети тази лоза,
9(80:15) И защити това, което е насадила Твоята десница,
и филиза (евр. Сина), който си направил силен като Себе Си.
10(80:16) Как ли не я гориха и сякоха,
колко хора загинаха, когато тя бе в бедствие!
11(80:17) Нека бъде ръката Ти върху Мъжа на Твоята десница върху Човешкия Син, Когото си направил силен като Себе Си 12(80:18) Така ние не ще се отклоним от Тебе.
Оживù ни - и ние ще призовем Твоето име!
13(80:19) Възвърни ни, Господи-Боже на милите,
осияй ни с лицето Си - и ние ще спасим още много души!
НОВОПСАЛ-ОМ 81
1 Възкликнете към Бога на добрите,
2(81:2) Запейте новопсалом и звъннете с тъпанче,
с благозвучна арфа и новопсалтир!
3(81:3) Засвирете с тръба на новолуние,
и на пълнолуние, в деня на нашия празник.
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4(81:4) Защото това е закон на хората с душа
и молба на Бога на добрите.
5(81:5) Той го каза на народа на Йосифа,
когато искаше да излезе от Египетската земя,
дето чух език, който не познавах. 25
6(81:6) Научих го как да премине от робство към труд;
но само малцина разбраха
как да преминат от труд към работа.
7(81:8) Слушайте Ме, люде Мои, и ще заявя пред вас;
люде с искра Божия - вие ще разберете:
8(81:9) Да няма над вас чужди богове, чужди воли,
които да ви измъчват да правите това, което не искате,
само и само за да се нахраните.
Научете се да се трудите,
за да бъдете независими в свободното си време.
Но който се осмели да работи - да прави това, което иска,
той става най-полезен и прекрасен,
и приема само един Бог - Бога в сърцето си.
9(81:12) Вие обаче не разбрахте този Бог,
защото си помислихте, че да слушате сърцето си,
значи да вървите по упорството на сърцето си
и по своя инат да изпълнявате само своите си намерения.
10 Наистина, може да сте външно безкористни,
и да вършите голяма, къртовска работа в името на Бога,
когато сте верни на сърцето си,
но това не е още Добро, не е още Бог 11 Това е още "силният", който размахва меча си от коня.
Доброто и Любовта са над работата,
и затова човекът с дух трябва да бъде и човек с душа:
да отстъпва от своите си планове и желания понякога,
и да дава път и на други да изпълняват своите
и сам да им помага, но така, както те си представят.
12 Затова, именно, съм те помолил:
"Сине Мой, дай Ми сърцето си!"
Сърце, отдадено на Бога,
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е сърце, което изпълнява своите планове и желания
на последно място.
13 Не като отстъпва на хората-животни,
но като отстъпва на Божественото в другия и му служи.
Ако си мисли, че умът и Божественото
са най-важни в самия него,
и върши първо своята работа, той е още горделив.
14(81:13) О, ако бяха Ме послушали хората с дух
и биха вървели по Моите пътища!
О, ако биха Ме послушали хората с душа –
да станат и хора с дух, тогава никога не биха изоставяли собствената си работа.
Ако би имало повече хора с дух и душа,
те биха редували прекрасно работата с помагането!
15(81:14) И тогава много по-скоро бих спасил и ощастливил
всички народи по вселената.
16(81:15) Тогава и най-големите противници на Господа
биха разбрали откъде идва младостта и щастието и биха Ме последвали.
Тогава времето да се самоотдаваме на всеки би траяло вечно,
но с много дни на почивка от работа и щастие,
когато и любимите ни отиват да раздават Бога на другите.
17(81:16) Тогава Той ще ги храни с най-изрядната пшеница,
и даже с мед от скалá ще ги насища!
НОВОПСАЛ-ОМ 82
1(82:1) Бог стои в Божия събор, уравновесява боговете.
2(82:2) Така и вие уравновесявайте благата –
само това е благочестивост.
3(82:3) Отдайте поравно на всеки на съществата, чийто баща е Бог.
Отдавайте правото на търсещия,
а също радост, щастие и Божии блага.
4(82:4) Давайте това, което ви е дала Природата,
на тия, които го нямат,
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и им подавайте ръка с чиста мисъл и благост.
5(82:5) Някои все още не знаят и не разбират,
лутат се насам-натам в тъмнината,
но щом приласкаят някого,
трепéри цялата вселена от щастие!
6(82:6) Аз рекох: богове сте!
Всинца сте дъщери и синове на Всевишния!
7(82:7) При това, вие сте богове като човеци на земята,
а това е по-горно и от боговете.
8(82:8) Ела, Боже, помилвай Земята,
защото Теб ще наследят всички народи!
НОВОПСАЛ-ОМ 83
(По славянски 82)
1(83:1) Боже, зная, че мълчиш,
зная, че ставаш безмълвен, Боже,
2 Когато почнем да мислим повече за себе си:
за своето благо, за своето творчество, своята истина,
за своето щастие, своята работа, своите близки;
за своето удобство и своите духовни удоволствия, казвайки:
"Аз вече предостатъчно съм давал и страдал…"
3 Така забравяме, че около нас,
сестрите и братята ни страдат.
4 Затова, Боже, враговете ни нападат
и в края на краищата отиваме в земята.
5(83:12) Така става и когато се мъчим да усвоявяме
божиите хора и общества само за себе си,
и когато искаме да са под наше влияние повече време,
отколкото е определено.
6(83:13) Затова, Боже мой, само след няколко мига
ставаме като въртящия се прах
и като лека плява пред вятъра.
7 Щом като поставяме себе си над другите,
махни ни отпред лицето Си, Господи 8(83:14) Както огънят изгаря лесовете
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и както пламъкът запалва горите.
9(83:15) Така ни прогонù и Ти с урагана Си, Господи,
и смути ни гръмко с бурята Си!
10(83:16) Накарай ни да се осъзнаем
и да потърсим пак Твоята Истина.
11(83:17) Да! Нека се събудим и нека оживеем завинаги,
12(83:18) За да си спомним,
че Твоето име е Абсолютно Самоотдаване единственият извор на живота в целия Всемир!
НОВОПСАЛ-ОМ 84
(по славянски 83)
1 Колко светли са Твоите обиталища, о, Господи на Милите,
по всичката Вселена!
2 Копнее и даже примира душата ми за дворовете на Господа,
сърцето ми и плътта ми викат към Живия Бог!
3 Дори врабчето си намира жилище,
и лястовицата - гнездо за себе си, дето туря пиленцата си при Твоите олтари, Господи на Милите, Царю мой и Боже мой!
4 Блажени ония, които живеят в Твоя дом безбройните сърца и домове на хората с искра Божия!
Те всякога приемат и всякога обичат!
5 Блажени ония човеци, чиято сила иде от Тебе,
и в чието сърце са пътищата към Твоя дом.
6 Ако те минават през някоя долина на плача,
я преобръщат в място на светли извори
И пролетният дъжд я покрива с благословение.
7 Те преливат от обич в обич,
и всеки един от тях се явява пред Бога на Новата Вселена.
8 Господи на милите, послушай молитвата ми,
приклони ухо, о Боже на добрите!
9 Боже, Изворе на Доброто,
виж и погледни лицето на Твоята рожба,
10 Защото един ден в Твоите небесни и земни дворове
е по-желателен от хиляди дни
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при хората, мислещи само за себе си
и за своето творчество, своите хора, своята работа.
Предпочел бих да лежа като куче на прага на моя Бог,
отколкото да живея в шатрите на себелюбците!
11 И тъй като Господ-Бог е слънце и обятие Той ще ни даде благодат и правда.
Няма да лиши от никакво благо ходещите в любов и обич.
12 Господи на Милите,
блажен оня человек, който проявява Тебе!
НОВОПСАЛ-ОМ 85
(По славянски 84)
1(85:1) Господи, Ти си показал благосклонност към земята Си
и я обливаш с вечна благодат:
2(85:10) Милост и вярност се срещнаха,
правда и мир се целунаха;
3(85:11) Вярност пониква от Земята,
и правда е надникнала от небето.
4(85:12) Господ непременно ще ни даде това, което е добро,
и земята ще ни даде от плода си.
4(85:13) Любовта ще върви пред Него
и ще направи от стъпките Му път, в който да ходим.
НОВОПСАЛ-ОМ 86
( по славянски 85)
1(86:1) Благодарим Ти, Господи, защото сме смирени и мънички.
2(86:2) Раздай душите ни на всички, защото сме Твои дечица.
Ти, Боже наш, направù ни слуги на всички,
които проявяват Тебе;
а понякога, временно, и на останалите –
според Твоята свята воля.
3(86:3) Направи ни мили и благи, за да бъдем като Тебе, Боже;
4(86:4) Развеселявай душите ни, Господи,
за да развеселяваме и ние душите на хората
и да им прощаваме.
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5(86:5) Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш,
и многомилостив към всички, които са милостиви.
6(86:9) Всички народи, които Ти си направил,
вече идват да заемат мястото си в Царството Божие
и почват да проявяват Любовта и Истината Ти неотклонно,
7(86:10) Защото Ти си Любов и вършиш чудесни неща.
Затова, само Ти си Бог!
8(86:11) Научù ни, Господи, на пътя Си –
и ние ще ходим в Истината Ти;
дай ни да се любуваме на Словото Ти с неразделено сърце,
9(86:13) Защото голяма е Твоята милост към нас,
и Ти си разширил душата ни до пределите на Вселената.
10(86:14) Боже, горделивите вече се смиряват,
и тълпите на насилниците
почват да се превръщат в Божие стадо и те, най-после, започват да поставят Тебе над себе си.
11(86:15) Защото, Господи,
Ти си Бог многомилостив и благодатен,
дълготърпелив, изобилстващ с милост и благост.
НОВОПСАЛ-ОМ 87
(по славянски 86)
1 Ти, Боже, си тайната обител в светите планини;
2 Да! Портите към вселената Господ безкрайно обича!
3 Славни неща се говорят за тебе,
о, ненагледна обител Божия!
4 Оттук са излезли и българите, и славяните,
и европейските земи, и Азия, и целият свят
- и няма народ, който да не е излязъл от тука!
5 Да! За тебе ще се рече:"Синове и Дъщери Божии са се родили
в нея!", и сам Всевишният ще те утвърди.
6 Когато Господ запише историята на Божиите племена,
Ще спомене всяко племе, което произхожда от тебе.
7 Както певците, така и свирачите ще казват:
"Всичките ни извори са в тебе!"
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НОВОПСАЛ-ОМ 88
(по славянски 87)
1(89:2) Господи, Боже, спасителю наш,
и денем, и нощем, ние сме свързани с Тебе 2 Нека се разлива нашироко любовта ни,
поради Твоето присъствие!
3 Приклони ухото Си към нашите благодарности,
защото са щастливи душите ни от Твоите обятия
и животът ни доби благ и възвишен смисъл.
4 Станахме като ония, които летят из просторите,
станахме като хората, които обичат всички,
5 И затова сме едно с Безсмъртните с Вечно Живите, които повече не лягат в гроба.
6 Изпратил си ни в най-дълбоките светове,
дори и в най-тъмните места - в бездните.
7 Натежахме от Твоята зрелост
и затова приемаме страдание за другите.
8 Отдалечил си от нас старите ни познати,
и си ни направил безинтересни за тях,
за да изпиташ искрата им Божия:
дали пак ще ни потърсят?
9 Очите ни сияят от щастие, Господи,
защото сме с Тебе всеки ден.
10 Само живите виждат, че не спират чудесата Ти никога;
само хората с душа не изостават от стадото Ти.
11 Затова и до днес повествуват за Твоето милосърдие,
и в местата на новораждането виждат Твоята вярност.
12 Те разпознават и в тъмнината чудесните Ти дела,
и Твоите първородни те никога не забравят.
13 Затова на Тебе, Господи, благодарим на ранинà молитвата ни Те намира.
14 Господи, колко мощно лееш любов чрез душите ни!
Как ясно изявяваш лицето Си чрез нас!
15 От младини сме възторжени и с бодра душа,
раздаваме Твоите блага и сме изумени:
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16 Любовта Ти ни връхлита като космическа буря,
но циклоните ú не ни отнасят.
17 Като огнено хоро играят около нас и до днес
все нови и нови сродни души и духове,
и ни канят безспир да танцуваме!
18 Отдалечил си от нас предишен любим и приятел,
и познатите ни забравят за нас,
за да опитат какво е с обикновените хора и неща,
и да се върнат, разплакани, в обятията ни.
НОВОПСАЛ-ОМ 89
1(89:1) Господи, вечно ще възпяваме Твоите милости!
С устата си ще възвестяваме Твоята обич от род в род,
2(89:2) Защото рекохме: Любовта Ти се лее безгранично,
и залива вече всичките земи и небеса.
3(89:3) Ти каза: "Направил съм завет с избраните Си,
за да направя безсмъртно потомството на любвеобилния,
и ще съградя съвършени техните олтари,
двери и престоли."
4(89:5) Небесата ще възпяват Твоята чудодейност, Господи,
Също и Твоята обич в обществото на обичливите,
5(89:6) Защото кой може да се сравни с Господа
на небето и на земята? Между Божиите дъщери и синове,
колко много вече почват да стават подобни на Господа!
6(89:7) Бог изглеждаше твърде страшен и ужàсен
в света на праведниците и светиите,
които искаха да спасяват само собствената си душа,
и Го молеха да срази враговете им.
7(89:8) Но Господи-Боже на милите и благите,
нима има друга вярност, освен верността към Любовта?
8(89:9) Ти владееш над мощта на морето като се повдигнат вълните му, Ти ги укротяваш;
9(89:10) Ти ще спасиш от страшно бедствие и Египет,
когато спре да обрязва дъщерите Ти;
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10(89:11) Твои са небесата, Твоя е и земята,
вселената и всичко, що има в нея!
Ти си сътворил Севера и Юга,
11(89:12 Ти си създал Подвига на Преображението27,
А душите с росинка Божия28
се радват на милостта Ти.
12(89:13) Ти имаш нежна ръка блага е ръката Ти, когато милва;
13(89:14) Пълна справедливост за всички
е основата на престола Ти;
милост и Истина ходят пред Твоето лице.
14(89:15 Блажени людете,
които познават възклицанието на Тръбите Божии29 те ходят, мили Боже, в светлината на Твоето лице,
15(89:16) В Твоето царство те се радват всеки ден
и с любовта Ти се въздигат.
16(89:27) "При това Аз - казва Господ с право ще ви нарека "първородни" - по-горни от земните царе 17(89:28) И вечно ще пазя милостта Си за вас,
и заветът Ми ще бъде винаги над вас,
18(89:29) А също и потомството ви ще наследи Земята".
19(89:52) Благословен да бъде Господ до века!
Аум, Аумен и Амин!
НОВОПСАЛ-ОМ 90
(по славянски 89)
1(90:1) Господи, Ти си бил обиталище нам из род в род,
2(90:2) Още преди да се родят планините,
преди да си дал съществуване на земята и вселената от века и до века, Ти си бил Бог!
3(90:3) Обръщал се е човекът в пръст поради мисълта за себе
си и за своите си. Казвал си му: "Върнете се, човешки чада,
защото хиляда години с такава позорна мисъл
са нищо пред един миг живот за всички,
или за някой от всички по волята Божия!"
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4(90:4) Досега все порои завличат себелюбците
и ги изпаряват като лош сън.
Заран са като трева, която пораства по пладне цъфти и връзва, а вечер се окосява и вехне.
5(90:10) Затова и дните на живота ни са 70 години,
или, преко сила, 80, 90, и то грохнали,
а с любов и обич и чистота бихме живели 120 години,
А може би и 300, 500, 1000!
6(90:12) Научú ни така да броим дните си,
щото да придобием добро и мъдро сърце.
7(90:14) Наситú всички отрано с милостта Си,
за да се радват и веселят през всичките си дни.
8(90:17) И нека съвършенството и хубостта
на нашия Господ и Учител да ни вдъхновява.
И утвърждавай делото на ръцете ни да бъде
за всички създания с искра Божия.
Да! Делото на ръцете ни, утвърждавай го!
НОВОПСАЛ-ОМ 91
(по славянски 90)
1 Който живее под покрива на Всевишнаго,
ще пребивае в обятията на Всемогъщаго.
2 Ще казвам за Господа, ще казвам:
"Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой - на него ще се надея!"
3 Защото Той ще те извае от пръстта на Твореца,
пред изумителен хор!
4 С перата Си ще те покрива,
и под крилата Му ще имаш прибежище.
Неговата Истина развеселява тъжния:
5 Духът ти ще се опива от звезден прах,
от пчелата, която лети денем,
6 От бор, който ухае в тъмнина,
и от колиба, която те утешава всред планина.
7 Хиляди сродни души ще посетят страната ти,
десетки хиляди ще целунат десницата ти -
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всеки до тебе ще се приближи!
8 Само с очите си ще гледаш,
и ще видиш обаянието на милостивите.
9 Понеже ти си направил Господа своето упование,
Вишнаго - свое прибежище,
10 На тебе ще се случва само добро,
и празник вечен ще бъде животът в жилищата Му.
11 Защото ще изпроводи ангелите Си за тебе,
да помагат във всичките твои пътища.
12 На ръце ще те повдигат,
да не би да докоснеш цвете с ногата си.
13 Ще погалиш лъв и сърна,
ще помилваш гълъб и малко агънце!
14 "Понеже положи в Мене любовта си,
затова ще го извая ще го направя прекрасен, защото позна името Ми!
15 Ще Ме призове и ще го послушам;
с него ще съм, когато раздава;
ще го помилвам и ще го прилаская,
16 Ще го наситя с дългоденствие
и ще му покажа блаженствата Си пречудни.
Амин."
НОВОПСАЛ-ОМ 92
(по славянски 91)
1(91-1) Добро е да славословим Господа
и да пеем хваление на Твоята Обич, Всевишни,
2(92-2) Да възвестяваме на ранина милосърдието Ти,
и Любовта Ти ден и нощ но и преизобилно да ги раздаваме:
3(92-3) С десетострунен инструмент и новопсалтир,
и с тържествена мелодия на арфа;
4(92-4) И с пълно самоотдаване на сърцата ни,
и с благите милувки на ръцете ни.
5(92-5) Колко са велики Твоите дела, Господи!
Твърде дълбоки са мислите Ти,
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когато ни учиш да се отказваме от себе си,
да живеем за душите с искра Божия,
и да се самораздаваме на всички, при които ни изпращаш!
6(92-6) Скотски човек не знае това, нито го разбира безумен,
нито някой, който е по скотски разумен,
7(92-7) Защото нечестивите облагодетелствуват
само себе си и своите си,
и живеят, за да се самоутвърждават да изпълняват само своето дело и така се погубват за векове.
8(92:8) Понеже Ти, Господи, си нависоко,
ала също и постоянно между нас,
а и най-нашироко и надълбоко,
затова и най-затъналите същества, Боже,
и най-изостаналите, щом са родени от Тебе,
ще се осъзнаят и ще се възвърнат и ще се прегърнат всички,
с които преди не са се разбирали.
Защото първият, когото срещаме след смъртта си,
е онзи, когото не сме обичали.
Ако има такъв, Бог не ни пуска нагоре.
9(92:12) Любвеобилният ще цъфти като палма,
ще расте като звънтящия кедър!
10(92:13) Насадени в дома Господен,
сърдечните ще цъфтят в дворовете на Истинския Бог Бога на Новата Земя и Новата Вселена.
11(92:14) Ще бъдат млади и плодоносни;
и даже в най-дълбока старост ще бъдат сочни и дивно зелени,
12(92:15) За да възвестят, че е жив Вечният Господ
в нашата райска градина на Божията Любов,
където блика изобилен и пълен живот за всички.
НОВОПСАЛ-ОМ 93
( по славянски 92)
1 Господ царува - облечен е във величие,
облечен е в милост и опасан с мощ!
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Още и вселената е създал така,
че да не може да се поклати без Неговата воля.
2 От Вечността е утвърден Твоят престол Ти си самата Вечност.
3 Господи, пороите вдигнаха гласа си,
пороите издигнаха бучението си и после пак се укротиха.
4 Господ, Който е нависоко,
е по-силен от гласовете на големи води,
от силните морски вълни.
Господ, Който е надълбоко,
Е по-тих от водите на планинско езеро.
5 Твоите изявления са твърде верни и в миналото, и сега, и в бъдеще, Боже,
защото те никога не спират.
На Твоя дом, Господи,
подобава точно такава святост – сега и завинаги, и той по това се отличава:
6 Няма нито миг, лишен от Слово Божие!
НОВОПСАЛ-ОМ 94
(по славянски 93)
1(94:1) Господи Боже, Който имаш властта да опрощаваш;
Боже, Който имаш властта да приласкаваш, възсияй!
2(94:2) Издигни се, Ти, Благодетелю на Земята и Вселената,
отдай на смирените онова, което им се пада.
3(94:3) Господи! Ето, вече благочестивите,
ето, вече благочестивите наследяват Вселената!
4(94:4) Те повече мълчат, говорят скромно.
Всички, които имат душа,
не обичат да се хвалят,
нито да хвалят своята вяра или учение.
5(94:5) Те се грижат за людете Ти, Господи,
и не оставят земните си наследства на хора,
които не са чисти пред Бога,
за да не се раждат повече никога в рода им.
6(94:6) Те приласкават вдовицата и чуждия,
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и дават всичко за майките и децата,
на които бащата е неизвестен.
7(94:12) Блажен оня човек, когото Ти, Господи, правиш мъдър,
и който се учи от Словото Ти,
8(94:13) За да ликува от истинско щастие,
докато има жадни за обич и Истина!
9(94:14) Защото Господ изпраща на Земята людете Си,
когато майките почнат да зачеват от хора с душа.
10(94:15) Понеже Съдбата е на страната на чистите,
затова всички, които са с чисти и топли сърца,
ще останат живи.
11(94:19) Сред множеството радости на сърцата ни,
Твоите благости, Боже, най-много веселят душите ни!
12(94:20) Ще се свършат завинаги нещастията и беззаконията,
когато осъзнаем най-голямата хитрост на враговете ни обвързването на любовта с дълг и закон.
13(94:21) Те се опълчват против душата на родения от Бога,
и осъждат невинни създания.
14(94:22) Но Господ е Свобода, безкрайна Свобода,
и вечно бликаща Обич е канарата, на която стъпяме!
15(94:23) О, Господ е създал други, съвсем други закони,
и ще отсече завинаги заробването на сърцата Господ, нашият Бог, ще го отсече!
НОВОПСАЛ-ОМ 95
(по славянски 94)
1Дойдете да запеем на Господа да възкликнем към вечната наша Канара;
2(95:2) да се слеем с Нея чрез славословия,
чрез обятия, добрини и благост на духа!
С писани и волни новопсалми да възкликнем към Него да възкликнем - и да ги претворим в живот!
3(95:3) Защото Господ е велик Бог и велик Цар
над всички царе и богове.
4(95:4) В Неговата ръка са земните дълбочини,
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и височините на планините са Негови;
5(95:5) Негов е океанът от Вселени защото Той го е създал;
а ръцете Му създадоха и Земята.
6(95:6) Дойдете да се поклоним с благоговение да коленичим пред Господа - нашия Създател!
7(95:7) Защото Той е Бог на всички същества с душа във
Всемира, и ние сме люде на пасището Му,
и овце върху дланта Му.
Днес, ако искате да слушате гласа Му,
смекчете сърцата, умовете, душите и духовете си,
защото мекотата е единственото богатство,
с което ставаме безсмъртни обитатели
на безсмъртния свят на Бога.
НОВОПСАЛ-ОМ 96
(по славянски 95)
1Пейте Господу нова песен,
пейте Господу, всички земи и небеса!
2 Пейте Господу, благославяйте Любовта Му!
Благовествайте всеки ден великата Истина,
че Той е единственият, Който ни избавя
от смъртоносната мисъл, че някой ни е длъжен;
от смъртоносните мисли на някого, че ние сме му длъжни.
3 Възвестявайте между народите милостта Му;
между всички човечества - чудесните Му дела.
4 Защото велик е Господ и твърде достохвален,
достопочитаем е повече от всичките богове.
5 Защото всички богове, които не са Обич и Любов,
са нищожества,
а истинският Йеова, Господ Елма - Христос, Хол Зелохим е изтъкан от милосърдие
и пребивава чрез чадата Си във вечно единение.
6 Затова Той се къпе в блясък и величие,
и вечна сила и красота осияват светилището Му.
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7 Отдайте Господу, о души и сърца с искра Божия,
отдайте Господу и царството, и силата, и славата;
8 Отдайте Господу благодарността, че сте вечно живи отдайте я чрез добри дела.
Принасяйте приноси тайно и явно,
на майките и на най-достойните Му чада,
а не на църкви, общества и държави и тогава ще влезете в небесните Му дворове!
Принасяйте им приноси със всичко, което Бог ви е дал,
и което ви е дала Природата,
и което, всъщност, не е ваше.
9 Изявете Господа в най-святата си премяна тази, която ви е дал Бог, а не хората и ще затрептят от щастие всички слънца и земи!
10 Кажете между народите:
"Господ и Неговите хора царуват,
но царуват, само като слугуват,
и то не другиму, а на майките и децата."
А при това, Новата Вселена е вече утвърдена,
а Старата всеки момент ще се поклати.
Той вече разграничи съществата с душа,
от тварите, способни да мислят само за себе си
или, най-много, за своите си.
11 Нека се веселят небесата и нека се радва земята;
нека бучи океанът от обич,
и всичко, що има в него;
12 Нека се весели всичко живо в полята,
и любовта на всички полета,
и всичко, което е в тях!
Тогава, именно, ще запеят от радост
всичките дървета и звездите всичките ангели и закони на Господа,
които към безмилостните са безмилостни,
а на милостивите дават живот и радост без край.
13 Да! Ще запеят пред Господа, защото Той пак идва
в приказната земя Колхида -
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не за да съди земята,
защото всеки сам си се осъжда,
а за да събере Своите Си,
способни да разпознават Водача и Ятото
и неспособни да живеят с други, освен с тях.
НОВОПСАЛ-ОМ 97
(по славянски 96)
Само Господ царува - нека се радва Земята!
Всички други робуват, а най-много царете.
Нека се веселят обаче множеството сърца и души
на онези, които са царе на себе си
и щастливи слуги на околните.
2 Облак и мрак са понякога около Него,
за да открие кой Го разпознава,
но правда и съд не са основа на престола Му,
3 Нито пък бълва огън пред себе Си,
за да изгаря противниците Си отвред,
понеже Той не е жалък племенен бог,
нито полудял от злоба паднал херувим.
4 Светкавиците Му наистина озаряват вселената,
но от обич и милост към слабите и грешните,
дори към враговете - затова звездите треперят от щастие!
5 Планини от гордост се топят като восък
от присъствието на изявената Божия Любов,
на проявената Любов по цялата вселена!
6 Небесата възвестяват милосърдието ú,
и всички звездни човечества виждат силата ú.
7 Нека се посрамят всички, които са се вторачили в хора-идоли,
и също ония, които са си избрали богове-кумири.
О, не, тръгнете след Господа,
а не след звездите, титаните,
и нашумелите божества и демони!
8 Чуха това душите с искра Божия и се развеселиха;
и дъщерите с росинка от Бога се зарадваха,
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поради щастливия си избор, о Господи!
9 Защото Ти, изявената и проявена Любов,
си по-велика от всичките богове,
от всички други добродетели във вселената.
Вие, които я проявявате и обменяте, обичате Доброто.
10 Тя прави душите на истински праведните
белоснежни и прекрасни среща ги с любимите им от всички векове;
11 лее виделина за любвеобилния,
и веселие за ония, които са с топли сърца.
12 Веселете се в Господа, о вие, истински праведни,
и раздавайте се до последен дъх на онези,
които Той ви изпраща!
НОВОПСАЛ-ОМ 98
(по славянски 97)
1 Пейте Господу нови песни,
защото Той извършва винаги нови, чудесни дела.
Неговата милувка и саможертва Го правят победител.
2 Той крие старателно абсолютното Си превъзходство,
и пак е по-извéстен и любим
от всички измислени богове между народите.
3 Той помни вечно милостта Си
и верността Си към онеправданите.
Всички земни краища виждат преображението на душите,
което се извършва от Бащата на всички същества с душа.
4 Възкликнете Господу, всички земи,
запейте и зарадвайте се,
хвалете Го с благи и нежни постъпки.
5 Възпявайте тържествуващата обич с песни,
с песни и музика и с вечно нови псалми;
с вечно новото Слово на Бога,
6 Бликащо през тръбите Му с дивен глас.
Радостно тръбете пред всяко ново идване на Царя –
Общия Бог на всички народи и същества в Битието,
родени от Него.
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7 Нека пее морето и всичко, що има в него;
нека танцува щастлива вселената
нека танцуват всички всички, които живеят в нея!
8 Реките нека ръкопляскат,
нека се радват заедно и хълмите пред Господа,
защото Той иде да приеме Земята,
да приеме Новата Вселена с любов, а народите в нея с майчина и бащина обич и грижа, завинаги!
18.VІІІ.2003г.,00ч30м
НОВОПСАЛ-ОМ 99
(по славянски 98)
1 Господ слугува - нека трептят от радост племената;
Той обитава между елохимите - нека се разнежи Земята.
2 Господ е велик в Новата Вселена,
и служи предано на всичките ú човечества 3 Нека проявяват Твоята велика и необятна обич!
Бог е свят!
4 Любовта на Бащата и Майката обича милосърдие:
Ти проявяваш безкрайно търпение.
Ти проявяваш милосърдие чрез добрите хора.
5 Бъдете слуги като Бога
и приласкавайте малките и слабите Той е свят!
6 Старозаветните патриарси разбраха, че има Един Бог те призоваваха Господа - и Той им отговаряше.
7 Но над старозаветните има още и новозаветни,
и праведни, и ученици,
а още - и възлюбени на Бога.
НОВОПСАЛ-ОМ 100
(по славянски 99)
1 Възкликнете към Господа, всички земи,
2 Служете Господу с веселие,
дойдете пред Него с радост.
3 Познайте, че Господ е Бог:
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Той ни е направил - и ние сме Негови.
Негови люде сме и овце в ливадите Му.
4 Влезте в портите Му с любов към всички,
и в небесните Му дворове - с огнение!
Станете създатели и благославяйте Обичта Му,
5 Защото Господ е благ
и милостта Му е безгранична,
а добротата му към добрите - вечна.
НОВОПСАЛ-ОМ 101
1 Милост и гостоприемство ще проявим на Тебе, Господи, посвещаваме живота си!
2 Ще бъдем непорочни – ще живеем за всички,
и ще ходим с обичливи сърца из дома Ти.
3 Очите ни ще излъчват абсолютна честност никога няма да изменим на тези,
при които ни праща Бог и които Господ ни изпраща,
като се затворим с някой себелюбец!
Такъв няма да се прилепи до нас!
4 Сърце, развратено от мисъл за себе си,
ще бъде отхвърлено от нас такива нечестивци няма да признаваме;
5 Горделиви очи и надменни сърца няма да търпим.
Който говори нещо лошо за някого, ще го отпишем задълго.
6 Очите ни ще се спират
само на верните на Любовта и Свободата и само с такива ще живеем.
Който ходи непорочен в пътя на волята Божия,
а не по волята на обикновени хора,
само той ще ни бъде съжител.
7 Който постъпва коварно,
странейки от сродните души и от лишените,
няма да стъпи в дома ни!
Който говори лъжи за Любовта,
да не се мярка пред очите ни!
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8 Всяка заран ще възлюбваме
най-малко още по една душа с искра Божия,
за да напълним света Господен
само с добри и любвеобилни хора!
НОВОПСАЛ-ОМ 102
(по славянски 101)
(молитва на ликуващия, когато се радва и излива
благодарността си пред Господа)
1 Господи, чуй молитвата ми,
и благодарността ми нека да стигне до Тебе:
2 Открил си лицето Си пред мене,
и в деня на щастието ми,
Ти си приклонил ухото Си към мене.
В деня, в който плача от възторг,
Ти си неизменно с мен,
3 Защото дните ми възлизат като благовоние,
и всичко в мен пламти от обич и любов!
4 Освежено е сърцето ми като росна трева,
защото ям и раздавам хляба на живота.
5 Поради песента на душата ми,
аз пращя от здраве, сила и бодрост.
6 Бликам като извор в оазис,
пърхам като чучулига в небесата!
7 Лягам и ставам рано като врабче,
чуруликащо с другите по къщния покрив;
8 Всеки ден ме канят на гости стари и нови приятели.
Ония, които съм направил щастливи,
споменават с добро името ми,
9 Защото ядохме заедно от хляба на живота,
и пихме изобилно от нектара на вселената,
10 Поради разрешението и благословението Ти, Боже,
защото, като си ни проверил, си ни приел.
11 Дните ни са като спряла сянка на слънчев часовник,
и чувствата ни никнат като нова трева.
12 Ти, Господи, си нашият вечен Баща,
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и ние Те разпознаваме винаги!
13 Ти пак идваш и пак ще събереш Своите Си,
защото е време да се явиш отново.
Да, определеното време дойде!
14 Защото децата Ти копнеят за милостите Ти
и милеят за Словото Ти.
15 И тъй, народите ще чуят още веднъж за Господа,
и всички земни царе ще тръгнат след Него.
16 Защото Господ е съградил
истинско Братство през вековете
и там се е явявал в славата Си.
17 Той приема благосклонно молитвата на лишените,
и изпълнява молбите им.
18 Ето какво трябва да знае бъдещето поколение:
Новите люде,
които ще се създадат от майки и бащи с искра Божия,
ще живеят без колебание за всички!
19 Защото Бог надникна от Своята свята висина от Небето Бог погледна към Земята,
20 За да чуе въздишките на затворниците по къщите
и да освободи осъдените на смърт от безлюбие 21 За да славят името на Бога на Любовта и Свободата,
и учението Му на земята,
22 Когато се съберат заедно народите и царствата,
за да слугуват на слабите и лишените.
23 Бог увеличи силата ни сред пътя и умножи дните ни.
24 Ние рекохме:
"Вземи си ни, Господи, Боже наш, когато пожелаеш ние пак ще идваме да помагаме!"
25 Отдавна Ти, Господи, си основал Земята,
и дело на Твоите ръце са небесата.
26 Един ден те ще изчезнат, но Ти ще пребъдеш!
Да! Те всички ще овехтят като дреха,
като облекло ще ги смениш
и ще бъдат изменени,
27 Но Ти ще си винаги същият,
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и Твоите години няма да свършат!
Чадата на чадата Ти
ще живеят само с Твои чада, Боже,
и потомството им ще се утвърди пред Тебе.
НОВОПСАЛ-ОМ 103
(по славянски 102)
1 Благославяй, душе моя, Господа и нека всичко нежно и пламенно,
що е вътре в мене, Боже,
да се изяви и прояви навън!
2 Благославяй, душе моя, Господа,
благославяй и не забравяй!
Благославяй милостта Му,
благославяй благостта Му,
благославяй обичта Му,
благославяй Любовта Му,
и не забравяй нито едно
От всичките Му благодеяния!
3 Той е, Който прощава всичките ни неволни прегрешения,
и изцелява всичките ни болести;
4 Който изкупува и живота ни от ямата на безлюбието,
и ни венчава с всичките Си милосърдия,
облива ни със всичките Си благи милости.
5 Той е, Който насища с благà душите ни
и подновява младостта ни,
като гълъб, намерил своята гълъбица.
6 Господ разпределя справедливо благата за всички,
които не угнетяват другите,
нито угнетяват Великата Разумна Природа,
нито угнетяват ума си, сърцето си, душата си и духа си.
7 Господ помага на праведния
да познае пътищата Му,
и на смирения - да пожертва мисълта за себе си и за своите си,
за да тръгне в благословените Божии пътища
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и за да се спасят истински и близките му,
и тия, които той е предпочитал.
8 Жалостив и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив!
9 Той не изобличава и не наказва никого
но ни възпитава, скривайки се от нас.
Той не се гневи,
но ни оставя на гнева и студа на света,
когато сме взимали повече, отколкото сме давали,
и когато сме приласкавали когото не трябва,
и когато не сме приласкавали когото трябва.
10 Той не ни унищожава заради греховете ни,
нито е въздал нам според беззаконието ни,
но ни оставя свободни
сами да се унищожаваме или възраждаме,
в зависимост от избора и вкуса ни,
и да опитаме плода на онова,
което сме си харесали.
11 И, все пак, колкото е високо небето от земята,
толкова голяма е милостта Му към ония,
които разпознават Словото Му,
изучават Го, изпълняват Го
и Го проповядват с добри дела.
12 Колкото отстои изток от запад,
толкова Бог е претопил лично от задълженията ни.
13 Както баща жàли чедата си,
така Господ жали ония,
които се самораздават, докато паднат.
14 Защото Той познава нашето естество и помни,
че сме създадени от пръст.
15 Дните на човека са като трева;
като полски цвят - така цъфти.
16 Защото, като подухне вятърът - и няма го,
и мястото му се не познава вече…
17 Но милостта на Господа е безгранична към ония,
които се самораздават и отдават без замисляне -
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както на сродните си души,
така и на всички,
които не искат да им отнемат свободата.
18 И затова чертите на Господа
преминават върху внуците на всички ония,
които пазят завета Му
и помнят молбите Му, и ги изпълняват.
19 Господ е поставил престола Си на небето,
и Неговото царство е навсякъде!
20 Благославяйте Господа, ангели Негови,
мощни със сила и обич,
защото изпълнявате Словото Му!
21 И като слушате гласа на Словото Му,
благославяйте Господа всички,
създадени от Него да, вие, всички същества с искра Божия,
които изпълнявате волята Му!
22 Благославяйте Господа и всички Негови дела
във всяко Негово време и място
на безграничния Му Всемир!
Благославяй, душе моя, Господа благославяй и не забравяй!
НОВОПСАЛ-ОМ 104
(по славянски 103)
1 Благославяй, душе моя, Господа:
Господи, Боже мой, Ти си твърде велик!
С блясък и величие си облечен.
2 Ти, Който се обличаш в светлината като в дреха,
и простираш небето като завеса;
3 Който устройваш високите Си обиталища над водите,
правиш облаците Своя колесница,
и вървиш с крилата на вятъра;
4 Който правиш ангелите Си силни като ветровете,
и сърцата ни - като огнения пламък.
5 Ти, Който си положил Доброто за основа,
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за да не се поколебаем за вечни времена.
6 Ти, Който си покрил Земята с океани като с дреха,
и понякога водите им покриват много планини,
7 Но когато им кажеш, те се отдръпват,
и от гласа на гърма Ти се спускат в бяг.
8 Ти издигаш планините,
Ти снишаваш долините
на мястото, което си определил за тях.
9 Положил си предел на слънцата,
за да не могат да се разширяват безкрайно,
а да се върнат навътре и да преминат в друг свят.
10 Ти си, Който изпращаш извори в доловете,
за да текат между планините
11 и да поят всичките полски живинки с тях и сърните утоляват жаждата си.
12 При тях и небесните птици слизат,
и пеят помежду клончетата.
13 Ти си, Който поиш планините от високите Си обиталища,
и от плода на Твоите дела се насища Земята;
14 Който правиш да никне трева под небето
и да зреят плодове за потреба на човека,
за да изваждат храна от земята;
15 Ти си и гроздовият сок, който разтуптява сърцето
и прави лицето на човека весело и румено;
и пшеницата, която подмладява човека.
16 Господните дървета са велики:
и звънтящите кедри, които Господ е насадил,
17 Гдето птиците си свиват гнезда;
и елхите, които са жилище на щърка.
18 Високите планини са на дивите кози,
канарите са прибежище на дивите зайци…
19 Бог е определил Месеца на небето,
за да показва времената;
и Слънцето знае кога да залязва.
20 Ти спущаш тъмнина - и настава нощ,
но много горски животни все още се разхождат;
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21 Лъвчетата реват радостно
и молят Бога да им даде нов вид храна,
за да не нападат;
22 Изгрее ли слънцето, те го посрещат.
23 Тогава и човекът става да работи,
и се труди само два часа за прехраната на другите.
24 Колко са многовидни Твоите дела, Господи с мъдрост си направил всичките!
Земята е пълна с Твои творения,
но има и твари, създадени от други бащи, не от Тебе.
Защо си допуснал това, знаят само мъдрите.
25 Ето го и голямото и пространно море,
дето също има безброй създания живини малки и големи!
26 Там плуват корабите;
там са и великите, митични морски сирени.
27 Всички от Тебе очакват
да смениш начина, по който се хранят,
и да престанат да се поглъщат едни-други.
28 Каквото ни даваш, ние го приемаме;
отваряш ръка - и ние се насищаме с блага!
29 Проявим себелюбие - скриваш лицето Си;
спънем любовта Ти - неизбежно умираме
и се връщаме в пръстта.
30 Решим да създаваме - изпращаш Духа Си
и подновяваш лицето на земята.
31 Нека не спира никога обичта в сърцата ни!
Нека раздаваме благата Ти, Господи! 32 Ти, Който караш душата ни да трепери от щастие,
и ни вдъхновяваш да извършим планини от подвизи и добрини.
33 Затова ще проявяваме любовта на Господа вечно
и ще се самораздаваме на всички до самозабрава.
34 На Бог Му е приятно нашето размишление,
но само когато си оставаме весели, щедри и топлосърдечни.
35 Нека бъдат утешени нещастните на земята,
а нечестивите да престанат да мислят за себе си и своите си!
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Благославяй, душе моя, Господа.
Алилуя.
НОВОПСАЛ-ОМ 105
1 Проявявайте Обичта, лейте я преизобилно!
Сейте добрини между народите!
2 Ако само пеете и я славословите като лицемерите;
ако само говорите за чудесните ú дела
и се хвалите с нея пред другите,
вие не сте деца на Бога.
3 Веселете и правете щастливи сърцата на ония,
които проявяват обичта Му към всички!
4 Търсете децата на Господа и тяхната нежност търсете ги винаги!
5 Подражавайте на чудесните дела, които те извършват,
и на саможертвите им,
и на любовта им към Живота, Делото и Словото,
6 О вие, потомци на смирените и чада на мъдрите.
7 Велик е Господ – Бог на всички народи,
Чиито Тръби са вече по цялата земя.
8 Господ всякога помни завета Си:
дал е Словото Си за хиляди поколения
9 и не престава да Го дава нито за миг!
10(105:11) На кротките ще даде Новата Земя,
и наследството Си - на Своите Си,
11(105:12) Които засега са малко на брой тука.
Да! Малцина са пришълци от Бога на Земята.
12(105:13) Те се скитат от народ в народ,
от една страна в друга.
13(105:14) Бог оставя невежите да им пакостят,
и сами да се правят на светии, на умници и на царе,
14(105:15) Като казва:
"Само ви гледам какво правите с децата Ми
и как се отнасяте с пророците Ми",
15(105:17) Той изпраща децата и възлюбените Си
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като роби помежду вас, като напълно лишени от всичко.
16(105:18) Когато ги оставяте оковани с окови,
те сами ги затягат доброволно още повече,
за да дойде по-скоро времето
да се пробудят хората с душа,
защото Словото Господне ни изпитва.
17(105:20) Всеки, който е цар на Доброто
в сърцето си и в делата си,
Освобождава всички да живеят както искат.
18 Той пуска всички дъщери и синове Божии в дома си,
и им дава да разполагат свободно
със всичко негово, без изключение.
19 Той оставя първенците и известните
да си се израждат наволя,
а лично дава пример на тщеславните с това,
че сам прави всичко съвършено,
и върши добро непрестанно, но тайно.
Така живеят и родените от Него.
20 Само по този начин Новото Човечество
получава в наследство Новото Небе и Новата Земя.
21 Да! Мощни в служенето и последни в живота за себе си,
милите хора на Господа стават все повече и повече
и вече всички им стават приятели.
22 Всички вече ги обикват завинаги
и им стават предани на земята и на небето.
23 Бог е Този, Който сее древни и нови закони в сърцата ни,
и прави аронията и мака да цъфтят;
24 Той прави невинните да извършват знаменията Му
и чудесата Му в древни и нови земи.
25 Той е, Който обитава божествения мрак,
и го праща да скрива добрите дела на родените от Него.
26 Той е, Който прави сърцата да туптят сладко,
и създава великото привличане между родените от Него.
27 Той прави плътта и земята плодородни,
и подпалва с буйна обич и най-вътрешните обители на душата.
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28 Той пуска рояците от светли мисли,
и ятата от копнежи по вселената.
29 Той превръща себелюбието в благодатен дъжд,
и подпалва буен огън на самораздаване в сърцата!
30 Господ кара сродните души да се разпознават
в лозята на Всевишния
и внушава на Майките Божии да зачеват от добри хора.
31 Той възраства Дървото на Живота у всекиго,
кара невинните да подскачат от радост и щастие,
и да кацат като пчели и пеперуди по Божиите вечни поляни
навсякъде.
32 Когато невинните почнат да заспиват по двама,
прегърнати в тревата,
и да се хранят с плодовете на безсмъртието,
33 вече няма да има "първородни" и "послеродни",
а всеки ще е пръв и последен едновременно:
пръв в саможертвата, даването, самоотричането,
милостта и абсурда;
последен в живота и мисълта за себе си и за своите си.
34 И извèде людете Си от смрадта на себелюбието
и студа на своеглавието,
и изплете вселената със сребърната струна на душата им,
трептяща от разпознаване, възхищение, обожание и почит,
от отклик, самоотдаване, служене, преданост,
и денонощна грижа за малките и слабите;
за истински сродните души и за съществата с искра Божия
и за по-напредналите от нас,
които се правят, че имат нужда от нещо,
или че нещо не им върви в живота,
за да изпитат кой има душа и кой няма.
Ти караш, Господи, родените от Тебе, а не от някой друг,
да отдават абсолютно всичко на всички,
като самородно и благородно злато,
без да оставят и прашинка изява и благо за себе си,
или предимно за своите си
или предимно за народа си.
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И няма да има нито един от рода на хората
и съществата с дух и душа,
който да не отдаде всичко на всички!
35 И развеселиха се всички богове,
всички ангели и человеци от житницата на Битието,
които не са още посадени в нивата Божия,
защото усетиха идването на Сеячите!
36 Разпростряха обятия да ги посрещнат,
и ги поканиха край огнището на дома и сърцето си.
37 Сеячите, дъждоносците, душите-слънца
и духовете свежи ветрове
никога не могат да поискат нещо за себе си,
и трудно искат даже и от Бога,
защото са устроени да дават, а не да искат.
Но понякога Бог ги моли да искат,
за да се излее благодатта Божия
или да се подпали искрата на любовта и доброто
в някое спало до този момент зрънце в хамбара на Господа.
Затова, чада Божии, научете се не само да давате,
но и да желаете, да искате,
и да изразявате ясно и чисто, пламенно, своето желание,
за да дадете възможност на други души и сърца да покълнат,
и да пуснат филизи на обичта и доброто.
Научете се да приемате даровете на доброто
и на святата и свещена човешка спонтанност.
Научете се да бъдете понякога и лодка, а не само веслар;
цвете, а не пчела; камбана, а не звънар; ухо, а не език;
милван, а не само милващ.
Научете се да разпознавате Словото и Делото Божие,
когато идват чрез някой друг да ги разпознавате, да им служите
и да слагате своето слово и дело
понякога на второ или последно място.
Това значи, именно, да имате и сърце и душа,
а не само дух, ум и разум.
Когато престанете да бъдете горди и самонадеяни,
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Остротата ви, остротите във вас ще изчезнат,
или ще се допълнят с красиви закръглености и ще добиете мекотата на Божия език в речта си,
мекотата на Божиите очи в очите си,
мекотата на Божието сърце в сърцето си,
мекотата на Божията душа в душата си,
мекотата на Божия Дух в духа си.
Само тогава ще станете мощни като Бога и слаби като Бога;
нищожества пред Бога и равни на Бога;
нищожества пред Бога в другия
и равни на Бога в другия.
38 Ти, Господи, разцепваш канарата на всяко честолюбие и
властолюбие,
и караш да бликне оттам водата на разкаянието,
и нуждата да служим, да се вслушваме и да следваме.
Ти караш милосърдието и почитанието в нас
да потекат преизобилно за изява, проява и съпричастие.
И да напоят душите и сърцата,
напукани от жажда за обич и щастие.
Не случайно Бог свива душите на вселените и звездите за да не си мислят, че вечно трябва да заемат с обема и
блясъка си пространството, определено за изява на всеки.
39 Защото, Господи,
Ти вечно помниш и изпълняваш Своето свято обещание да бъдеш слуга на служителите и строг господар на
господарите.
Стане ли някой дом Авраамов почне ли да приема и приласкава гости денонощно тогава става излишно хората да умират.
Остри шипове трябва да имаме
само срещу навлеци
и срещу близки и чужди, които искат да ни налагат волята си
или да се правят на нещастни и немощни,
за да ни имат само за себе си.
40 Господ извежда людете Си от ада чрез радост и веселие,
а избраните Си - чрез пеене и служене на слабите
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и на душите с искра Божия,
чрез зачеване на Слово, Дело и Живот само от хора,
които са техни истински носители.
41 За разлика от Сатаната (бащата на нечестивите),
Бог никога, никога, никога, абсолютно никога
не дава на един народ земята на други народи,
или плода, за който племената са се трудили,
42 Уж за да "пази" някой Неговите повеления,
и да "пази" Неговите закони защото Бог, Истинският Бог, Единственият Бог,
никога не заповядва и не повелява
и никога няма нужда от стражари, тъмничари, пъдари,
ключари, и "пазители" на законите Му.
Бог, Единственият, Истинският, Благият, Святият,
не е толкова страхлив и маломощен като смъртните,
Та да има нужда да Му се "пазят" законите...
Бог, Безкрайният, Святият, Вечният,
Единственият, Истият Бог, е Бог на Обичта и Любовта,
и затова Той няма нужда от пъдари и тъмничари,
а законът Му е необходим само за възпитаване на ония,
които си въобразяват, че трябва да налагат закони,
и да контролират създанията със слаба душа.
Но назидателите са допуснати от Бога,
докато състарят и обезобразят ония, които им вярват,
за да разберат през вековете и хилядолетията
дали има нещо по-велико и по-важно от Любовта и Обичта;
дали те трябва или не трябва да извират изобилно за всички,
и да се отдават безрезервно и безостатъчно
на всички същества, създадени от Бога.
Амин, Аум, Алилуя.
НОВОПСАЛ-ОМ 106
(по славянски105)
130 Алилуя! Не славете Господа с уста,
но славете Го с милост и благост към другите и всеотдаване,
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Защото е благ защото Неговата милост е безгранична и вечна,
само когато е проявена чрез създанията Му
с благи постъпки и пълно самораздаване,
и себеотдаване на други Божии създания,
без да им се натрапваме,
но и абсолютно будни за божествените им потребности.
2 Кой може да изкаже мощните дела на Господа
или да разгласи всичките Му милости,
ако не е учил лично при Господа,
когато Бог е на земята като Учител?
Ако не е живял дълго в дома на Негови истински ученици
или не е имал честта и щастието
такъв да живее замалко при него,
отсъствайки когато и както си иска?
3 Блажени ония, които нямат нужда от правосъдие
и не го въдворяват, а се раздават изцяло на всички!
Блажен оня, който прави добро по всяко време!
4 Ти не само ни помниш, Господи,
заради благоволението, което питаеш към хората с душа,
но и постоянно се изявяваш
и се проявяваш в живота на всяка крачка,
5 За да бъдем свидетели на благоденствието
и участници в него, негови извори за всички,
при които ни пращаш,
и които ни изпращаш, и за да се радваме и веселим
заедно с Божия народ и да се грижим заедно
за предаването на божествената наследственост.
6 Не съгрешаваме вече като хората,
които създават деца с който им падне такова беззаконие и безчестие вече не правим!
7 Хората, които погрозняват, остаряват и умират,
не могат да разсъждават за Твоите чудесни изненади и блага,
които ни поднасяш.
Не си спомнят великите и свещени мигове,
когато си им изпращал хора с душа,
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но, в жестокостта и своеумието си,
те са си позволявали да спорят с тях или да ги пренебрегват,
поради вкуса си към по-долнокачествени неща и хора.
Те се възпротивяват на Великия Океан на Любовта,
8 Но въпреки това, Бог един ден и тях
избавя от грозотата, болестите и смъртта,
когато признаят пред себе си, че са били неправи.
Ти не избавяш някого поради името Си,
защото Единственият, Истинският Бог
няма име и не се познава и призовава с име.
Имената си и имената хвалят само сатаните,
а родените от Бога се разпознават
чрез проявена и изявена любов
и добрите дела в настоящия момент.
Узурпаторите на Божия Престол съобщават име на Бога,
но то е фалшиво и отговаря на тяхното собствено име.
Те изискват то да бъде произнасяно и хвалено особено хвалено, за да държат жертвите си в подчинение
и да пият живота и силата им,
внушавайки им, че са "избран народ",
отреден да заграбва земите на другите и да ги използва.
Ето как сатанинските божества обичат да съдят хората и
народите и да ги наказват, като учат на това и изчадията си:
"Така говори Господ, израилевият Бог:
Припашете всеки меча на бедрото си,
минете насам-натам от врата на врата
през стана и убийте всеки брата си
и всеки приятеля си и всеки ближния си".
И прокълнатите слушат тоя сатанински бог
и избиват 3000 души,
а после вестителят на сатанинския бог им казва:
"Посветете се днес Господу,
като се дигнете всеки против сина си и против брата си,
за да ви се даде днес благословение" 31(стр.243).
9 Истинският, Благословеният, Блаженият, Благият Бог,
прави точно обратното:
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Той не иска морета от кръв,
и води людете Си мирно и тихо в нови небеса и земи,
където няма същества и народи,
които да бъдат подчинявани, ограбвани и избивани.
Той не прави това заради името Си, защото няма име,
въпреки че има и едно име, и безброй имена,
знайни само от съществата, създадени от Нейго.
Те разбират молбата Йму32
да не живеем само за любимите си, децата си, рода си,
или за приятелите си и предпочетените.
Те обаче не изкореняват този източник на злото чрез тормоз и
избиване.
Истинските деца на Бога считат всяко друго дете на Бога
за свой възлюбен, любим, съпруг, майка и баща,
за своя дъщеря, син, приятел и брат,
и служат безкористно и беззаветно всекиму,
при когото ги изпраща Бог.
Само такива Бог превежда през дълбочините на себизма,
без да бъдат погълнати от тях –
и така те минават през ада като през райска обител.
10 Така Бог ги спасява от последствията,
които налага Съдбата на всички,
нежелаещи да обичат всички и да живеят за всички и всеки,
и с всеки от всички, които им изпраща Бог.
Така Той ги изкупва от ръката на болестите,
от грозотата, старостта и смъртта.
11 Водите на лошия вкус и принизените желания
поглъщат всички останали и нито един от тях не може да остане жив.
12 Някои от създанията с искра Божия,
виждайки всичко това, са склонни да повярват на Бога,
и даже проявяват за известно време Божественото
не само с песни и думи, но и с дела с пълно самораздаване,
без абсолютно нищо за себе си и за предпочетените.
13 Но скоро забравят делата Йму
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и не чакат изпълнението на намеренията ЙМу,
14 А се полакомяват да направят нещо "значително",
и да си имат някого само за себе си в "пустинята на живота",
и се молят усърдно на Бога да уреди личния им напредък
и живот в такава ограбена и умираща земя като тази.
15 И Той им дава нещата, които желаят,
но заедно с това оставя душите им да измършавеят.
16 Господните люде нямат завист в сърцето си,
че някому се давало всичко, а на тях – нищо.
Те не ползват благата и средствата на хората
за своя полза или по свое усмотрение,
понеже жестокостта, алчността,
себелюбието и своеглавието са им чужди.
Те винаги виждат кой е по-гóрен в очите на Господа и нему отдават всичко, що имат или им дават другите;
Нему посвещават целия си живот и самите себе си –
без остатък.
17 Земята се разтваря и поглъща ония,
които поглъщат чужд залък, особено бедняшки или детски;
18 И огън се запалва сред дружините на нечестивите,
които мислят само за себе си и за своите си
и живеят чрез изнудване, заграбване, мързел,
или постоянно се оплакват или мълчат,
натрапвайки печалните си физиономии на околните.
Рано или късно, този огън изгаря докрай адското в тях.
19 Дотогава те се разпознават по това,
че разчитат на другите и не могат да живеят
без материална подкрепа и база, постоянно се измъчват
и измъчват околните по този повод,
правейки ги длъжни или виновни,
или гладувайки като паяци в мрежите си,
мълчаливо очаквайки жертва или подаяние.
20 Така те се покланят на същия идол - на златния телец,
направен някога от злато, а сега - от продаване или подаяния.
21 Те забравят своя избавител – Бог, - Който ги е спасил някога
от жаждата за лична мощ и лично познание,
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22 и Който ги бе научил да не търсят земни блага и признания
и да плуват красиво и безстрашно
през чистия океан на желанията.
23 Въпреки всичко, Тяй33 каза, че ще ги възроди,
когато избраните от Него застанат
в пролома на противоречията,
за да превърнат огромната Му Любов в по-слаба и изящна
и да я предадат лично на другите,
според техните малки възможности.
24 И те един ден ще станат прекрасни и ще разберат,
че нямат нужда от личен дом и лична земя,
защото всички земи, домове и сърца са техни,
когато хората ги канят да им гостуват.
25 Ала те не остават задълго в своята или нечия чужда
шатра, за да не оглушеят за обичта напълно
и да не загасят пламъците на любовта,
почвайки да се гледат накриво с околните.
26 Затова Бог им обеща,
че ще превръща чрез тях пустините в оазиси,
27 И ще умножи потомството им между народите,
защото ще ги пръсне по разни страни,
да даряват Живот, Дело и Слово преизобилно,
не оставайки никъде задълго.
28 За съжаление, мнозина от тях
все още се прилепят към хора и неща без душа,
и ядат храни и идеи,
които са умъртвени или създадени от мъртви богове.
29 Те огорчиха Господа с това,
че приемат мъртва материя от мъртви неща
в ума и сърцето си, в тялото си, от мъртви хора,
макар и тези мъртъвци да се мърдат и да говорят,
досущ като истински.
За съжаление, те до такава степен се
прилепиха към мъртъвци
или към собствената си пасивност,
неразпознаване и мъртвина,
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че изкопаха цели проломи между себе си
и душите с искра Божия,
и затова няма често общуване и преливане помежду им,
а най-пропадналите скъсват "завинаги"
връзките си с безсмъртните.
30 Но някои души с усет и финес извършват посредничество събират за известно време
души и сърца с искра Божия на едно място –
и язвите замалко престават.
31 И това се помни от Небето из род в род, до века!
32 Но когато някои почнат да мерят на кантар
какво дават и какво получават в замяна,
Бог отново се огорчава,
защото Неговите хора пострадват от това то е бунт срещу основите на Любовта.
33 Тогава, каквото и да говорят и да правят невинните,
то изглежда вина в очите на тези,
които са си мислели, че ги обичат, но си правят сметката,
затова подло почват да мерят и ограничават това,
което дават, страхувайки се за себе си и за утрешния ден,
и пеейки песента на ада: "Къде ще му излезе краят?..."
Но Божиите хора се разпознават по това,
че нямат нужда от много,
и че не могат, не смеят да си го поискат,
освен когато им кажат ясно: "Поискайте!"
Тогава те си отчупват залче, а не комат - винаги!
Божият дарител прави и нещо повече:
не казва "Поискай", а сам разбира и дава нужното без думи,
защото ЛЮБОВТА Е ДА СЕ СЕТИШ.
Който лесно си иска или намира хиляди съмнителни начини
да поиска нещо в името на "Божието Дело",
знайте, че не е Божи човек,
даже и когато си мисли, че работи за Делото.
Ще го разпознаете по това, че той лично
ще се разпорежда с поисканото или отдаденото няма да го даде на друг да се разпорежда.
Наистина, личният гений, личният план
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и личният размах са от Бога;
и ако е дадена някому подкрепа,
никой не трябва да му държи сметка, за да не го оскърби.
Но погрешната посока на благата, които отдаваме,
се дължи не на този, който яде баницата,
а на онзи, който му я дава.
Наистина, най-великото, най-трудното, най-святото
е да разберем, да почувстваме кои са най-близко до Бога и да се посветим изцяло именно на тях,
а не на тези, които са по-далече от Бога.
В това е великата драма на богове, човеци и ангели!
Когато се посвещаваме на неща и хора, по-отдалечени
от Бога, в сравнение с други, които познаваме,
това е признак, че в самите нас все още има нещо користно –
желание да имаме керемида над главата си,
или някого, който да е по-често или постоянно с нас;
някого, на когото да "разчитаме"
или с когото "да си споделяме"...
Не подозираме, че този,
когото сме приближили с по-нисък вкус и идеал,
рано или късно ще почне да ни навиква или да ни гледа мрачно.
Наистина, трудно е да застанеш
до знаменосеца на барикадата.
34 Божиите люде облагородяват духа и кръвта на племената
(когато някой има вкус и усет за Божиите Люде),
35 Но никога не се смесват изцяло с хора, родове и народи,
които мислят повече за себе си.
Божият човек сам управлява живота си,
и се впряга и разпряга по собствена воля,
а който иска да го впримчи или впрегне насила,
или го прави виновен, когато скъса юздите си –
такъв човек не е от Бога.
А има и случаи, когато някой е още просто добиче,
и Бог го е впрегнал с благороден кон в Божията каруца.
Да ритнеш благороден кон, когато,
по своя и по Божия воля се е впрегнал с тебе,
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за твое и общо добро - това е също порив на Сатаната.
Няма съвършени богове и ангели,
когато крачат и теглят сред калта на земята ти не ритвай окаляния и натоварения,
защото устните ти ще станат съвсем като конец,
или ще се прегърбиш като остарееш,
или ще пуснеш още по-черни сенки под очите!
Мисълта за себе си и тънката или дебела сметчица,
дори и за най-близките; стотинката за утрешния ден,
неизбежно вкарват всички в старостта и в гроба.
Но дори и да отдадеш всичко на достойните или на бедните,
ако любов нямаш в думите, в погледа, в сърцето си,
в обходата си, ти си само мед, що даже не звънти,
и кимвал, що само дрънка, но развалено.
36 Така става с всички, които служат на идоли идолите стават примка за тях.
37 Да! Даже дъщерите и синовете си
те принасят в жертва на бесовете,
като ги подкрепят да се грижат само за себе си.
38 Те не подозират, че проливат кръвта им предварително
и им подписват смъртната присъда,
внушавайки им да се "уреждат в живота",
давайки им личен пример как се скъсва с Истината и Доброто,
и как се осквернява земята, когато тръгнем
след низшето в себе си или след лошите хора.
Те ни учат на нисши цели и нисши удоволствия
или на удобен живот с предпочетени хора,
които не са ни определени от Бога.
39 Така те се оскверняват, отпаднали от безрезервното добро,
и почват да блудстват със същества от по-ниска порода,
или даже с неодушевени предмети.
Защото всички предмети, са също блудство.
Блудство са и привилегиите, и имената,
когато стават известни не по волята на Бога.
Блудство са и всички звукове и шумове,
които сатаните слушат или възпроизвеждат,
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казвайки, че това е "напредък" или "музика".
Няма нито едно адско нещо,
правещо човека да погрознява и остарява и да не е добър,
което да не е нанесено в Книгата на Блудствата.
40 Няма такова нещо като "гняв на Господа",
както си го представят сатанинските писания,
но има къща, която се стоварва върху всички,
които са си избрали да живеят дълго време
с едни и същи хора в една и съща къща.
Изберем ли адското или човешкото с нисък критерий,
дори и когато си мислим, че е висок;
не изберем ли Божественото, което напира в сърцето ни,
Бог не ни наказва, но ни оставя на последствията.
41 Предава ни в ръцете на народите,
които в даден момент са станали лоши,
и в ръцете на хората и стихиите, които не ни обичат.
42 Така че всеки човек, всяко нещо, което ни притеснява,
сме си го избрали или сме го привлекли самите ние.
Защото злото се стреми към несъвършените форми,
за да ги разруши, а всяка несъвършена форма се образува от
това, което си избира и което допуска до себе си и в себе си.
43 При всичко това, Бог пак ни избавя,
и денонощно се труди да ни изважда от калта.
Но понеже намеренията ни се бунтуват срещу Любовта
и най-високия идеал, затова Бог ни оставя свободни
да проверим идеите и вкусовете си в последствията.
44 Въпреки това обаче, Той винаги вижда претесненията ни,
и винаги чува плача на душата ни.
45 Винаги изпълнява завета Си да ни праща хора и неща,
които ще ни подмладят и направят по-прекрасни,
но ние нямаме усет за тях и не ги харесваме, колкото други.
46 Господи, накарай ги да разберат колко много губят
и колко много ще съжаляват, че са се разминали с Твоите
дарове и са останали пленници на вкуса и представите си,
или на чувството си за дълг и на страха си.
47 Избави ги, Господи, от страха и ниския им критерий,
за да се избавят незабавно от мъчителите, от съблазните си!
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И събери ни, Боже, с тези, които вече са страдали достатъчно,
та душата им вече да прави разлика,
в полза на истински доброто и истински прекрасното,
за да проявяваме на дело Теб, Който си вечна Обич,
и да тържествуваме в изявената и проявена Твоя Любов!
48 Благословен да е Господ Богът на всички същества и народи с искра Божия
в този миг и във вечността,
и всичките люде с душа да рекат: Амин, Аум, Алилуя34.
НОВОПСАЛ-ОМ 107
(по славянски 106)
1 Проявявайте Обичта, защото Тя е блага,
и нейната милост трае вечно.
2 Така знаят и правят изкупените от Господа,
които Той изкупва от ръката на смъртта,
3 Като ги събира да живеят заедно от време на време от изток и от запад, от север и от юг.
4 Колко много души и сърца се скитат
по целините и пустинните пътища,
без да срещнат домакини с Бога в сърцето си да ги приласкаят и утолят глада и жаждата им!
5 Ето, душата на някои вече едва тлее от мъка,
6 Тогава те извикват към Господа в бедствието си
и Тяй35 ги избавя от притеснението им:
7 Завежда ги във верния път, който води до Нейгови създания.
8 Затуй те славословят Господа за Нейговата благост,
и за чудесните Йму подаръци към човешките чада.
9 Защото Бог, както и всеки, създаден от Нейго,
се разпознава по това, че насища незабавно жадните души,
и гладния за хляб и обич изпраща с пълни ръце.
10 За съжаление, все още има същества или подобия на хора,
които живеят в безлюбие, страх и предпочитания,
и затова са оковани от скръб и ужас.
11 Те сами се оковаха и обвързаха,
защото се бунтуват срещу Словото Божие
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и презират съветите на Всевишния.
12 Затова Бог позволява на сатаните
да ги товарят с робски или наемен труд,
докато паднат и не могат да станат.
13 Тогава се сещат за Любовта и Обичта,
и за истинската мъдрост, която не се продава и това ги извежда от мъките им.
14 Извежда ги от тъмнината на невежеството
и от мрачната сянка на отчаянието, разкъсва оковите им.
15 Те вече проявяват топлината и милосърдието към всички,
и предвиждат малък, самостоятелен дом и постеля за всеки,
а който няма възможност, приема госта при себе си
или сам излиза на улицата и му дава всичко свое.
16 Защото хората с душа разтварят широко порти за гости,
и железните правила на старото човечество
сломяват завинаги.
17 Затова разумните и добрите са във вечна радост,
поради любвеобилното си сърце и справедливостта си.
18 Душата им приема всеки гостенин, изпратен от Бога,
и затова заедно се приближават
до портите на безсмъртието.
19 Тогава те отново благодарят на Господа с думи и дела,
и Тяй им дава всичко, за което жадуват и копнеят.
20 Изпраща им Ново Слово Божие чрез своите Тръби и Извори,
то ги подмладява и ги праща навсякъде дори в ямите на скръбта, да посеят и там живот,
21 Да проявят и там благостта на Обичта и да дадат
нов живот на разпознаващите, кротките и смирените.
22 Нека принасят жертва от Обич чрез дела - и радостно
да осъществяват изблиците ú, а не само да ги оповестяват
или да мълчат, както правят нечестивите.
23 Ония пък, които плуват в небесния Океан
и вършат работа сред далечните звезди,
24 И те виждат делата на Обичта
и чудесата ú в небесните океани.
25 Защото, както Любовта се събужда като ураган
и Обичта като бурен вятър, който повдига морските вълни,
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26 Така и те се вдигат до небесата
и пак се спущат до дълбините;
така и всички живи души разтварят обятия и почват
да треперят и се топят от щастие, че се самораздават.
27 Люлеят се и политат в дивен танц - и всичкият им разсъдък
ги напуща, защото и най-безумната постъпка на Любовта
е по-разумна от най-разумната постъпка на Мъдростта.
28 Тогава всички започват да викат към Господа
от радост и щастие, и двама по двама и трима по трима
почват да стават безсмъртни.
29 Господ превръща бурята в тишина и вълните ú утихват.
30 Тогава всички се веселят, защото личните бесове са
укротени. Така Тяй ги завежда в желания пристан,
31 Да проявяват Обичта с пламенност и благост
и да извършват чудесните ú дела
за целия човешки род и за природата.
32 Нека я пръскат изобилно сред множествата
и нека я раздават на млади, стари и младенци,
33 Защото Тя превръща пустини в оазиси
и напукана земя - в райска обител с извори,
34 А солената пустош - в богат чернозем, ако жителите им
боготворят детето и майката и направят живота им рай.
35 Там избуяват сами златни жита и водопади от зрели
плодове - и нахранват се гладните, и напояват се жадните,
без нужда от оран, садене, копане, жътва и мелене.
Наоколо се появяват скрити домовете на Помагачите, на
Защитниците и Обожателите, и те даряват вечна младост,
вечна красота, вечно здраве и щастие и рожби с душа.
36 Тяй ги благославя, защото те силно се умножават
37 И не дава да се намалява урожаят на благата и щастието,
38 Когато раздават от изобилието си на хората.
39 Затова тук навсякъде цари изобилие, обич и смирение,
възторг, пълно щастие и вечна радост.
40 Тяй дава уроци и на горделивите,
които искат сами да управляват живота и процесите,
и ги прави да се скитат немили и недраги,
когато загубят доверието на Господа и на хората.
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41 А лишения от всичко, дори от самочувствие, Бог поставя
на високо място над неволята и му дава челяд с искра Божия.
42 Праведните виждат това и се радват,
а всяко беззаконие си затваря устата.
43 Който е мъдър, нека внимава в това, което Бог говори,
и нека размишляват човеците за Господните милости.
НОВОПСАЛ-ОМ 108
(по славянски 107)
(Песен по Давидов псалм)
1 Непоколебимо е сърцето ми, Боже,
когато ми нашепваш да върша добро,
и силно се колебае, когато някой иска да бъда лош,
или нещо ми нашепва да проявя себелюбие и зло.
2 Не само ще пея и ще славословя Бога с душата си,
но и ще проявявам на дело изблиците Йму в сърцето си!
Събудете се, новопсалтире и арфо;
сам аз ще се събудя на ранина!
3 Ще раздавам благата Ти, Господи, между племената,
ще нося Твоето семе между народите.
4 Защото Твоята милост е по-велика от небесата,
и Твоята обич надвишава облаците.
5 Възнеси се, Боже, над небесата Любовта Ти нека бъде по цялата земя,
6 За да се слеят завинаги Твоите възлюбени!
Срещни ги с десницата Си, чуй копнежа им.
7 Господ говòри от святостта Си,
затова ние ще тържествуваме.
Ще се разделим с хората без душа,
ще заживеем охотно с истинските хора.
8 Няма да има вече глад за обич,
няма да има безлични маси от хора,
които ги свързва Сатаната.
Ще обичаме хубавия вид и изглед,
но по ще обичаме преживяването;
Ще обичаме преживяването,
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но по ще обичаме смисъла,
а смисълът е в доброто – да дариш преживяване.
Който е стигнал до смисъла до жаждата да прави добро,
на тези, при които Бог го изпраща и които му праща Бог,
независимо от вида им и недостатъците им,
и независимо от това, дали сам получава преживяване,
тогава Бог ще му подари и добър вид, и преживяване,
и приятели и любими с такава красота и съвършенство,
каквито не е и сънувал.
Когато разберем това, разбираме всичко.
Когато Йму се съпротивляваме, губим всичко и най-вече това, което си мислим,
че сме постигнали и че е наше.
9 Ще умием душите си в чиста роса,
ще се събуем и съблечем завинаги
и ще възкликнем в Новата Земя:
10 "Кой ни преведе през укрепения свят?
Кой ни заведе в Едема?
11 Не Ти ли, Боже, Кояйто36 си ни приелал37,
защото не дирим вече своето си и не го изискваме?
12 Помогни ни, Боже, срещу противника,
който иска да ни има само за себе си,
защото суетна е човешката помощ непостоянна и твърде невярна."
13 Чрез Бога ще вървим и нежно, и юнашки,
защото Тяй е, Кояйто ще възроди всички,
създадени от Нейго.
НОВОПСАЛ-ОМ 109
(по славянски 108)
(за най-последните и най-скромни певци - по Давидов псалм)
1 Благодарим Ти, Боже, Слънце наше, че ни говориш постоянно,
2 Защото с блага дума железни врати разтваряме,
и защото изказваме винаги най-чистата истина и я вършим.
3 Обливаме душите на всички с нежни думи и любов,
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и мир носим и въдворяваме навсякъде, където се появим.
4 Не търсим никога отплата за обичта си,
всички ни стават приятели и близки
и ние не само се молим за тях,
но изпълняваме и най-съкровените им желания,
без да губим свободата си да правим това и за други.
5 И виждаме как те се откликват с добро на нашето добро,
и с неудържима любов - на любовта ни,
но по-често не на нас, а на други,
понеже правим всичко възможно доброто ни да е тайно.
6 Господи, постави милостив човек над всеки човек
с душа като извор,
и любим приятел нека стои отдясно му.
7 Понеже не съди, нека получи милувката Ти, Господи,
и молбите и копненията му нека се изпълняват мигновено.
8 Понеже думите му са малко, а делата много,
дай му щастието да е винаги незнаен и на последно място.
9 Децата му нека бъдат любими деца на всички,
и най-обичните му души да го имат в обятията си вечно,
ако се радват, че той принадлежи на всички.
10 Децата му нека се скитат щастливи из вселените,
и нека раздават сърцата си като него;
и също като него да имат безброй жилища,
защото всеки им дава постеля, ласка и хляб.
11 Нека хората с душа му даряват всичко,
което обичат и имат, без изключение;
и чужденци нека се ползват свободно от трудовете му.
12 Нека всеки прояви милост и нежност към него,
и всеки да се грижи всеотдайно за това,
което той създава и ражда.
13 Всички видими и невидими неща, които е създал,
нека възрастват постоянно,
и идните поколения нека ги пазят като светиня!
14 Нека се помни пред Господа неизвестността на баща му,
защото незнаен е земният баща на същество с искра Божия.
точно затова майка му е свята измежду жените.
15 Нека делата му да бъдат знайни само пред Господа,
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и да се изличи паметта за името му на земята,
16 Защото той не престана да проявява милост,
и приласкаваше нежно немотните и бедни человеци
и съкрушените по сърце, за да ги съживи.
17 Да! Той обичаше да благославя –
и затова благословението стигаше самия него.
За него бе щастие да лее благи думи
и затова плуваше в благодатта на другите.
18 Да! Той обличаше милата обхода като своя дреха
и тя стана негова вечна същност сърцевина на сърцето му и дъх на душата му.
19 Затова и сега нека го облекат
в същата дреха като неговата,
и като с пояс от звезди и сърца нека го окръжат всички,
които го обичат и любят!
20 Нека това бъде въздаянието на всички наши приятели,
които живеят по този начин, проявявайки Господа,
и на всички останали,
които разбират душата ни и говорят само добро за нея.
21 Ти, Йеова, Господи,
22 Обливай ни с благодат заради името Си,
въпреки че и един голям артист
играе на сцената на Земята със същото име,
за да изпитва сърца и вътрешности.
Понеже Твоята милост е блага, научù ни да не поемаме ножа,
който ни подава Твоят съименник,
нито лошата мисъл и дума, която ни внушава,
за да провери от кого сме създадени.
23 Защото, все пак, сме още слаби и колебливи понякога,
и сърцата ни все още често кървят от страх
или мисъл за себе си.
24 На тая Земя ние се появяваме и изчезваме,
и се въртим като сянка на слънчев часовник,
и съдбата ни кара да скачаме като скакалци,
за да се отърсим от всичко временно.
25 Коленете ни понякога отслабват от постене,
докато се пречистваме, а после пак заякват по пътищата на
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Доброто, и снагата ни пак става здрава и напета.
26 Затова ставаме за пример,
защото постоянно възвръщаме младостта си.
27 И Ти ни помагаш, Господи Боже наш,
и ни правиш прекрасни, според милостта Си,
28 За да познаят, че сме плод на Твоята ръка че Ти си нашият създател, Господи.
29 Каквото и да говорят невежите, Ти и тях благославяш те неизбежно един ден ще се осъзнаят,
а Твоите мънички слуги на Доброто ще се веселят.
30 Нека се облекат различните от нас
с благоговение пред различието,
и нека се покрият с ново познание като с благодатна дреха,
31 и ние ще благодарим много на Господа и с уста,
и с делата си.
Да! Между множествата ще Го хвалим с думи и дела,
и с изобилен и пълен живот.
32 Защото Тяй ни моли да прегърнем лишения човек,
и да му дадем абсолютно всичко,
което Му отказват лишените от душа.
[НПС от 105 до 109 са написани последни - в интервала
от началото на 2004 г. до 11 януари]
НОВОПСАЛ-ОМ 110
1 Бог рече на нашия Господ:
"Бъди отдясно Ми, докле умиеш нозете на всички дори на ония, които още не Те обичат.
2 Господ ще простре от Новата Вселена
дланта на милосърдието Си
и отново ще служи на всички.
3 В деня, когато събереш добрите и милостивите,
Твоите люде ще служат на всички доброволно,
в свята премяна.
4 Твоите млади ще дойдат при Тебе,
както росата из утробата на зората!"
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Господ обеща (и ще държи на думата Си), като ни каза:
"Вие сте хора на любовта и обичта, които всичко раздават,
и не желаят да ръководят, да се прославят и да продават,
защото сте от рода Мелхиседеков".
5 Господ, стоящ отдясно на Бога,
ще направи всекиго цар само на самия себе си.
6 Ще направи всички народи добри, млади и хубави,
и ще напълни земята с песни и милувки;
ще направи съвършена главата и тялото
на всеки човек в Новия Свят;
и ще пият всички вода само от най-чисти извори затова ще ходят млади, прекрасни и стройни завинаги.
НОВОПСАЛ-ОМ 111
(по славянски 110)
(български азбучен)
1 Алилуя! Славим Господа от все сърце,
2 Благост изливаме за праведни и неправедни –
лично и сред събранията им.
3 Велики са делата Господни;
4 Греят от чистота и хубост всички,
които им се наслаждават.
5 Делото Йму е славно и великолепно,
6 Една е любовта Йму във всичката вселена!
7 Живот даряват чудесните Йму дела 8 Защото блàг-а и милостив-а е Господ,
9 И дава любов и храна на всички, без изключение;
10 Йосиф и Мария е всеки, който изпълнява завета Йму.
11 Като ни даваш народите от Новата Вселена за наследство,
12 Людете нека видят силата на благодатта Ти.
13 Милосърдие и благост са делата на ръцете Ти,
14 Непоколебими сме в изпълнение на молбите Ти!
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15 Осияни сме от Тебе за вечни векове,
16 Правота и вярност към Доброто изтъкават делата ни.
17 Радост и щастие праща Тяй на людете Си,
18 Сияе сред тях заветът Йму завинаги!
19 Тържествено и свято, и вечно е Нейговото име.
20 Удивление и вечна обич е начало на Мъдростта,
21 Финес на душата и Разпознаване отличават
родените от Бога.
22 Хубостта им трае от века до века 23 Цялата вселена ги нарича "ненагледни"!
24 Чистота и всеотдаване е същината на невинните;
25 Широта и възприемане е природата на сърцето им.
26 Щедрост и всеоткликване е поривът на душата им.
27 Ъгълче уютно е сърцето и домът им за бездомните;
28 Ь безгласен стават те незабавно пред вика на Любовта,
но я проявяват;
29 Юрганчето им приютява всеки, който им е изпратен от
Бога;
30 Ясно пее Безсмъртието във всички, които обичат и любят
всички!
НОВОПСАЛ-ОМ 112 (български азбучен)
1 Алилуя! Блажен оня човек, който проявява Господа,
2 Благословен е, защото изпълнява молбите Йму.
3 Великолепно ще бъде потомството му във вселената,
4 Господ благославя рода на любвеобилните!
5 Добруване и благуване царуват в дома им;
6 Елейни са словата им и правдата им до веки.

7196
Необятното говори – книга 24

7 Животворна виделина изгрява в мрака за добрите хора,
8 За тях Бог е вечно благ, милостив и всеопрощаващ.
9 Истински е само оня човек, който показва милост и дава
безвъзмездно.
10 Йехова, истинският, не се гневи и никога не отмъщава. Той
няма само един, "избран" народ, освен хората с душа.
11 Канара е любвеобилният и живеещият за всички 12 Любовните му подаръци се помнят вечно.
13 Мълвите на лошите не го засягат;
14 Непоколебимо е сърцето му, понеже проявява Господа.
15 Опора на смирените е сърцето му, затова не се бои от
липса на отклик,
16 Понеже сърцата, родени от Бога, се разпознават помежду
си и се откликват незабавно.
17 Разпръсва добрият любовта си нашироко, дава всичко на
сиромасите.
18 Сърдечността му е преизобилна до века.
19 Тайно дава всякога, когато е възможно;
20 Устройството на нечестивия е такова, че иска почит и
уважение, слава и притежание, но само за себе си и своите си.
21 Фалшивото и егоистичното обаче скоро ще се стопи
окончателно;
22 Храната на нечестивите - ревността, първенството,
упреците, самоналагането – вече си отива завинаги.
23 Целувка и прегръдка е свята, само когато Бог присъства.
24 Человек е само онзи, който се самораздава на всички.
25 Шепотът на душата подтиква праведния към саможертва;
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26 Щастие е само това: да ходим, където Бог ни праща,
27 Ъглите на всички вселени да преизбродим,
28 Ь - букви безгласни да бъдем и да смекчаваме всичко и
всички, понеже Бог ни говори,
29 Юнаци над юнаците да бъдем, когато проявяваме Доброто,
30 Ягода сочна и сладка да е сърцето ни за всеки, който люби
Бога - такава ягода винаги мигом се самовъзстановява!
НОВОПСАЛ-ОМ 113
1 Алилуя! Проявете, деца Господни,
проявете делата Господни!
2 Да бъде Делото Божие благословено от века до века 3 От изгряването на слънцето до захождането му,
Делото Господне е за изпълнение!
4 Господ е високо над всичките народи –
Нейговата Любов и Обич прониква всички земи и небеса.
5 Кой е като истинската и истинския Йеова –
Богинята и Богът на съществата с душа,
6 Кояйто, макар и жилището Йму да е нависоко,
пак снизхожда да преглежда Небето и Земята?
7 Въздига сиромаха от скръбта
и възвисява немощния от немощта му,
8 За да го тури на работа, заедно със служителите на Делото.
9 Да, със слугите на Бога,
Кояйто дарява плодната майка с деца с искра Божия,
а бездетната настанява в домове на човеци
също с искра Божия, и я прави щастлива и весела майка
на други деца, защото всички деца са на всички.
Алилуя!
НОВОПСАЛ-ОМ 114
(по славянски 113)
1 Когато излиза човекът на любовта от безлюбието,
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2 Сърцето му става светилище на Бога,
а целият всемир - негово владение!
3 Тогава Космическият Океан се разтваря,
и даже реките тръгват обратно.
4 Планините се разиграват от радост като овни,
а хълмите - като агнета!
5 Що ти стана, море, та си побегнало?
И на вас, реки, та течете обратно?
6 И на вас, планини, та се разиграхте като овни?
И на вас хълми - като агнета?
7 Треперú, Земьо, от щастие, когато проявената любов
се разтанцува! Трепти, душе, от присъствието
на онази Любов, която разпознава Своите Си,
8 И която превръща студа на безлюбието в бликаща любов
и нежност, а сърцето от камък - в нестихващ извор!
НОВОПСАЛ-ОМ 115
(по славянски - продължение от 113)
9(1) Не нам, Господи, не нам, а на Своето име дай слава,
заради милостта Си и заради верността Си!
10(2) Когато рекат народите: "Де е сега техният Бог?",
отговорете:
11(3) - Нашият Бог е и ваш, и навсякъде –
и прави всичко, що Му е угодно.
12 (4) Идолите на човекообразните без душа са идоли-хора,
създадени от Сатаната.
13(5) Затова уста имат, но не говорят,
а говорят ли – не говорят благи и истинни думи;
14 (6) Уши имат, но не чуват, а чуват ли - чуват само лошото;
ноздри имат, но не търсят уханията на цветята,
а само ръкотворни, човешки миризми;
15 (7) Ръце имат, но не милват, или милват само подобни
на себе си, а когато не милват, удрят. Нозе имат, но не ходят;
а когато ходят, то е само закратко и по равно. Нито издават
глас от гърлото си, освен да гълчат, да командват,
да се съмняват и да похулят.
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16 (8) Подобни на тях ще станат неизбежно и ония, които им се
плашат, както и всеки, който ги харесва или се уповава на тях.
17 (9) О, хора с душа, уповавайте се
само на изявената и проявена Любов към всички –
тя е вашият щит и вашият живот!
18 (10) Тя е във всеки от нас и затова извира като извор;
тя благославя всеки дом, отворен за всички;
тя благославя дома на оня, който се самораздава;
19 (13) тя благославя ония, които проявяват Господа,
и за малки, и за големи.
20 (14) Затова Господ ще ви умножава все повече и повече –
вас и чадата ви!
21 (15) Благословени сте вие от Господа,
Кояйто е направил-а небето и земята!
22 (16) Небесата са небеса на Господа,
а земите Тяй даде на човешките чада.
23 (17) Само мъртвите и хората без душа не проявяват Бога,
сиреч, любовта към всички; нито ония я проявяват,
които се обричат на мълчание и непроявление,
или само на познания, на молитви, но без добродетели.
24 (18) Ала ние ще проявяваме Господа - от сега и до века Алилуя.
НОВОПСАЛ-ОМ 116♥
(по славянски 114)
1 Люби Господа, не защото изпълнява молбите ти,
а защото не можеш да не Го обичаш и любиш във всички!
2 Затова ще Го проявяваме през цялата вечност.
3 Защото, когато връзките с хора без душа
ни повлекат към смъртта и когато адски мъки се помъчат
да ни завладеят и скръб и беда са по петите ни,
4 Ние проявяваме любовта на Господа, която е любов към
всички от Нейговото безчислено Ято – и Йму благодарим:
5 "О, Господи, добре че избави душите ни!"
6 Благ е Господ и справедлив. Да, милостив е Богът на всички
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същества и човечества! Господ милва простодушните:
попаднат ли в беда, Той ги избавя.
7 Върни се, душе моя, в своя мир и покой,
защото Господ постъпи щедро чрез тебе.
8 Понеже си избавил-а душата ми от смъртта –
от гордостта и егоизма, - а очите ми от себични сълзи
и нозете ми от подхлъзване в пътя на хората без душа,
9 Затова ще ходя вечно пред Господа –
в небето и земята на живите!
(по славянски НОВОПСАЛ-ОМ 115)
1 Аз повярвах, затова свидетелствувам:
в момент на слабост и самосъжаление, много бях наскърбен
2 (11) И в тревогата си рекох: "Всеки човек е измамлив 3 (12) Защо тогава да въздавам хвала Господу
за всичките Йму благодеяния към мене?"
4 (13) Но ето, сега решавам:
ще изпия чашата на страданието до дъно
5 (14) И ще си припомня пътищата Господни, по които се служи
на всички същества и хора от Нейговото безчетно Стадо.
6(15) Ако потрябва, ще дам и живота си,
без да наранявам никого,
[Новопсалмите продължават в книга 25]
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