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Импулсаторът

Гриша, чрез когото се проявява Елма, е феномен, 
който буди мо ето възхищение. Много често ми се случ-
ва, когато чета негови осия ния, просто да му се поклоня 
дълбоко и да докосна нозете му мислено. Впечатляващи 
са, откъдето и да ги погледнем. И аз съм го казвал не-
веднъж – ако той ги измисля всичките тези неща, значи 
неговото въоб ражение е гениално! Ако пък не ги измис-
ля, а просто му се дават, значи осъществява контакт, и 
то на много високо ниво – изключително висш Провод-
ник е и… не мисля, че са много хората по света, които 
биха могли адекватно и в пълнота да схванат осиянията 
на Елма (без да из ключвам и себе си). Дори и Гриша ми 
е споделял, че не всичко разбира. А малката ми дъщеря 
Диляна, когато го видя за пръв път (тогава тя беше на 
12 години), ме попита: “Гриша всичко ли знае?”... След 
което до бави, че това й било усещането за него – че е 
човек, който всичко знае. При всички положения, той е 
едно голямо интелектуално и духовно бо гатство, което 
трябва да се изучава. Казано е: “По плодовете им ще 

“Само една непреодолима 
любов към Бога може да 

създаде у нас една мекота, 
единство, но тази любов 

трябва да бъде тъй висока, 
че да бъде един извор, който 

постоянно да ви вдъхновява.”

УЧИТЕЛЯТ



8 9

е подходяща за другиго... 

Двадесет го дини минаха, откакто се познаваме с 

Гриша. Като младеж имах дързостта да се произнеса, 

че Елма е нечист и заблуждаващ дух, тъй като не се 

бе сбъднала една направена от Него прогноза по отно-

шение на мен, без да вземам под внимание факта, че 

бъдещето не е строго фиксирано – то е вариативно и 

зависи от избо рите, които правим във всеки един мо-

мент. Младостта, наред с пре димствата си, има и този 

недостатък – да вижда света графично (черно и бяло) и 

да се изказва категорично. С годините обаче човек по-

мъдрява и вижда, че нещата не са чернобели и едноиз-

мерни, а са много измерни и многоцветни – затова и не 

бива да си позволява да се изказва еднозначно и кате-

горично. Или би могло, но трябва да си наистина чо век 

с ограничено, повърхностно и фанатично съзнание… 

или да си изк лючително чист, за да можеш да бъдеш 

верен индикатор, но кой от нас е? 

Така че Гриша (проводникът на Елма) е сложен 

феномен, който изисква необходимата доза внимание, 

бих казал посвещение, много ви соко ниво на интели-

гентност, обща култура, сензитивност и сърдечна чис-

тота. Дори започвам все повече да си мисля, че тогава, 

когато съм го отхвърлял, е твърде вероятно да не съм 

бил достатъчно чист. 

Днес осиянията на Елма мога да се видят в:

http://neobyatnotogovori.blogspot.com/ 

И така, ето я предисторията на моята нова книга: На 

5 април 2010 година, в 9 часа сутринта се срещнахме с 

Гриша в едно софийско кафене. За да избегнем цигаре-

ния дим, бяхме седнали отвън. Говорихме на духовни 

теми, припомняхме си разни неща… В един момент, 

мина вайки покрай кафенето, една жена (може би над 

50-годишна) се спря, обърна се към нас и като ни гледа-

ше, надигна чашката с кафе, която носеше, и с поклон 

каза: “За знайните и незнайни воини!” И си тръгна. За 

нас този момент беше много знаков. И той отприщи по-

редица от ин тересни разкази, както от моя страна, така 

и от страна на Гриша. Ето няколко случки, които той 

сподели с мен:

1. Отивам като млад на ски на Витоша и чакам 

на спирката на трамвая на пл. Света Неделя. Там има 

един възрастен човек и ме пита накъде съм тръгнал без 

половинката. Казвам му, че който се чувства цяло, няма 

нужда от половинка. На него това му хареса и ме покани 

на събрание на петдесятниците. Като почнаха да се мо-

лят, нещо се раз вълнуваха и почнаха да се обръщат към 

мене. Един каза, че е видял гъ лъб над рамото ми. Казаха, 

че няма защо да чакам да получавам Духа, понеже той 

ги познаете!” Лесно е да от-

хвърлим Словото на Елма 

или Неговия провод ник, 

но по-правилният подход е 

да го тестваме, за да видим 

какви ре зултати, какви пло-

дове ще даде това Учение. 

Тогава вече бихме могли да 

се произнесем – и то може 

би само за себе си, защото 

тази храна, която е непод-

ходяща за едного, може да 
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бил над мен. Чичо Манчо искаше да им стана нещо като 

ръ ководител – имали нужда от млад учен човек, тъй 

като някога това движение е имало такъв в лицето на 

големия педагог Ян Амос Коменски. 

2. Отиваме на вегетарианския ресторант с две 

приятелки и ся даме. Влиза човек, който ми е познат по 

лице – виждал съм го по ули ците на София и си го бях 

идентифицирал като чист и духовен и при надлежащ 

към някоя от евангелските църкви. Точно така се оказа 

– бил петдесятник, но се е отделил, понеже не одобря-

вал нещо. Поогледа се в ресторанта и спря погледа си на 

нашата маса. Гледаше ме особено. Дойде и стеснително 

попита може ли да седне при нас. Казах му : “Раз бира се, 

знам, че ще дойдете” (сутринта бях предупреден). Той се 

учуди и се разкри напълно: също тази сутрин бил насочен 

от Духа днес по обед да дойде в този ресторант, поне-

же там щяло да има един Негов човек (на Духа). Питал 

по какво ще го познае – отговорил му, че “по из вестния 

му начин”. Каза, че е “вярващ с дарби” и че обикновено 

над гла вите на хората вижда черни звезди, а като вля-

зъл в ресторанта, видял над мене бяла. Само че първо се 

усъмнил, понеже съм с брада, както хо дят хулиганите... 

Подсетих го, че е имало и духовни хора с бради още в биб-

лейско време – и той се успокои...

3. Лидерът на теософите у нас, вече много въз-

растен, много благороден и с лице на Адепт и Посветен, 

още в първата минута на запознанството ми предложи 

да го заместя и да ми предаде не само ду ховното ръко-

водство на движението им, но и авоарите им – не бяха 

ни как малко. Дълги години търсел подходящ млад човек. 

Благодарих му, но му обясних защо не мога. Години след 

това, подобна интуиция и доверие прояви младият ръко-

водител на теософите в Рига Дмитрий и ме по моли за 

уводна статия за Учителя (Петър Дънов) в следващия 

брой на списанието им. Такива неща ми са се случвали и 

другаде, но никога в нашето “братство”, освен с някои 

от възрастните, напр. поетесата Теофана Савова, поет-

ът Елвилюри и др. Даже с теб не мога да споделя думите 

им, понеже бяха твърде странни.

4. Веднъж през 1994-та играем паневритмия в 

Рига в гората и по едно време между дърветата излиза 

непозната жена и ни гледа учу дено, особено мене. Като 

свършваме, идва и ме прегръща и казва, че тази нощ ме е 

сънувала. Като си тичала тази сутрин, някаква сила я 

подхванала и я увлякла точно насам. Като ни видяла, раз-

познала човека, когото е сънувала. Казва се Мира. Имал 

съм и други такива случаи.

4. Сигурно съм ти разказвал за едно куче в Латвия 

и една косте нурка в Истанбул. В курорта Юрмала игра-

ехме паневритмия, когато една бяла хрътка се изтръгна 

от каишката на господаря си и дойде при мене – аз игра-

ех сам, не знам защо. Вдигна се – висока колкото мене, 

– сложи лапи на раменете ми и игра паневритмия с мене 

докрая! Не точно със сложните стъпки, но общо взето... 

На другия ден пак минаха и се повтори същото, но хрът-

ката (“русская борзая”) отиде при една приятелка и на-

прави същото с нея. 

А една година майка ми ме помоли да я заведа в 

Цариград на екс курзия. Валеше дъжд, седяхме в кръгло-

то фоайе на хотела, по креслата имаше и други хора. В 

дъното имаше алпинеум с басейнче и вътре го ляма кос-

тенурка. По едно време тя се изправи и се загледа точно 

в мене. После тупна силно на три пъти по етажите на 

алпинеума и до лази до мене, сложи лапки на крака ми и 

ме загледа. Взех я, погалих я, поговорих си с нея и я зане-
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сох обратно – нямаше никакъв начин да се качи, понеже 

етажчетата бяха поне по 40 сантиметра. Но костенур-

ката направи същото още два пъти и хората си помис-

лиха, че съм ня какъв дресьор и правя атракции. Имам и 

други подобни случаи с жи вотни. Да, и пак с една косте-

нурка в гората край квартал Люлин. На един дънер седях 

и четях и записвах разказите за Прекрасните чудаци, а 

една костенурка идваше да слуша... 

Сподели и друго:
“От 4 години съм пенсионер със сносна пенсия за 

България. Не позволих никому да ми внася пари за пенсия, 

въпреки че имаше канди дати. Една любима душа плаща-

ше известно време само медицинските ми осигуровки. 

Една компетентна приятелка ми провери документите 

навреме, направи изчисления и установи, че поради мес-

тата, където съм работил I и II категория труд (водач 

в градския транспорт, желез ничар, миньор, химически 

работник и др.) и заради непрекъснатия ми стаж като 

тролейбусен шофьор на последното място, добра пенсия 

ще е напълно реална. Дори ми се губеха документи от две 

или три работи и никой не искаше или не можеше да ми 

издаде нужните образци, но това не попречи. Естестве-

но, всеки месец, лично за себе си, редовно съм на нулата... 

Не взимам за себе си и наемите от магазините, за щото 

това е грях. Не защото е грях, а понеже винаги има по-

гладни и нещастни. Всичко това не е за хвалба, защото 

не съм сигурен дали съм прав. Мнозина ми казват, че съм 

наивен като дете и още хвърча (не знаят колко са пра-

ви...). Утешават ме само думите на Едного преди 2000 

години, останали празен вятър за “християните”. Нико-

га не съм останал гладен, имам невероятно много и пер-

фектни дрехи и най-скъ пата компютърна техника и пе-

риферия, видеокамери, фотоапарати и пр. Канят ме по 

цял свят да гостувам в чудесни къщи с градини и родови 

имения и даже ми плащат пътните. Бил съм на частни 

яхти и са ме качвали на луксозни малки самолети, без да 

платя нито сантим. Дават ми къщи в градини без наем 

– до края на живота. Ако рядко откликвам, това е за-

щото има още много работа по Словото. Съжалявам, че 

раз казвам всичко това в първо лице единствено число, но 

Някой ме принуж дава – казва, че това не съм аз и че по 

принцип отделни лица по света няма. Имаше и случай, 

когато не исках да включа снимка на лицето ми към един 

текст, верен на разбирането си, че ние сме нищо. Тогава 

Ня кой се намеси и каза: “А откъде си сигурен че това си 

ти? И че имаш право да скриваш работата на Приро-

дата?”. Така и с необикновените случаи от живота ни 

– трябвало да се разкаже за свидетелство, че Христос не 

е говорил глупости.

На тази среща в кафенето аз извадих и показах на 

Гриша една моя снимка от 1991 година, направена от 

Живко в близост до хижа Здравец в Родопите. Гриша 

беше силно впечатлен и спонтанно възкликна: “Това е 

Христòв образ!”

Поиска да я има, за да я приложи към осиянията, в 

които става дума за мен. Тогава му разказах какво си 

спомням от първото лично осияние за мене, дадено от 

Елма чрез Гриша през август 1990 година на Рилските 

езера. Във връзка с това му разказах и други случки, 

които той ме помоли да му ги напиша и изпратя, за да 

може и тях да приложи към осиянията, като каза, че не 

бива да се възприема това като само изтъкване от моя 

страна, а защото тези неща, които ще споделя, са ва-

жни и трябва да се знаят от хората. Лично аз се чувст-

вам изключи телно неудобно, когато трябва да говоря 
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авторът разкрива някои факти от своята духовна авто-

биография и обучение в Невидимата школа, на базата 

на които всеки читател може да прави своите до гадки 

и предположения. Истината е, че преди три години не 

можех да си позволя да напиша тази книга – все още 

бях твърде прилепнал към структурата на “аза”. Сега 

обаче между мен и тази структура има дистанция, коя-

то ми позволява спокойно да пиша за въпросното лице, 

без да се отъждествявам с него и без да се вълнувам от 

начина, по който ще бъде интерпретирано написаното. 

Независимо дали читате лите ще ме превъзнасят, или 

ще злословят по мой адрес, това за мен няма особено 

значение. Отдавна (при издаването на друга моя кни-

га, около която се разрази истински диспут) осъзнах, 

че хорските приказки не могат да ме направят нито по-

добър, нито по-лош, отколкото съм в действителност. 

Каквито и прозрения и преживявания да съм имал през 

годините (някои от тях са упоменати тук), не гледам на 

себе си като на божество или като на някакво изклю-

чително, неземно съ щество, а като на обикновен човек 

от плът и кръв, със своите добри и лоши страни. Тези, 

които са ми сродни по дух, ме харесват и обичат, а тези, 

които не са – не ме разбират, отхвърлят ме или просто 

не ги интересувам, което си е в реда на нещата, защо-

то визията, гледната точка на всеки е различна. Само 

при това уточнение се съгласявам да споделя някои 

свои, наистина съкровени неща, извадени най-вече от 

личните ми дневници (това си е пак суета – да си води 

човек дневници!) с надеждата, че може би те ще бъдат 

вдъхновяващи за някого. Ще нап рави впечатление, че 

обръщам голямо внимание на свои съновидения – при-

чините са три:

1. Много от нещата, които съм сънувал, са се сбъд-

вали. На сън са ми давани различни откровения, които 

показват ясно, че има съ нища, които са докосване до 

едно по-фино и висше поле.

2. През първата година на общия окултен клас, в 

пета лекция Учителят (Петър Дънов) казва: “Спането 

засяга астралния и чувстве ния живот на човека, т.е. 

неговата духовна страна. Човек се учи ду ховно само в 

съня си – само когато спите, може да се учите духовно, 

тъй е. И ако вие не знаете как да спите, никога не мо-

жете да се учите духовно, учени хора не може да бъде-

те и ученици не можете да бъдете. И когато казвам, че 

трябва да се научите да спите, разбирам, че трябва да 

поставите тялото си в такова положение, че като излезе 

вашата душа, вашият двойник, да намерите вашия Учи-

тел, който ще ви преподава, защото знанието се препо-

по такъв начин за себе 

си, защото хората биха 

могли да останат с по-

грешно впечатление. 

Тази книга не е пре-

тенция. Няма за какво 

да претендирам – аз 

съм това, ко ето съм, 

независимо от това как 

се виждам или как хо-

рата ме виждат. Про-

екциите не са важни 

– важна е същността. 

Книгата няма за цел да 

доказва, каквото и да 

било… Просто в нея 
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дава горе в духовния свят, а не на Земята. Тук е повто-
рение на това, което там се преподава.” Ето какво казва 
и Майката (Мира Ришар) – духовната сподвижница на 
Шри Ауробиндо (нещо, потвърдено и от собствения ми 
опит): “Между еди найсет и тринайсетгодишна възраст 
серия от психически и духовни преживявания ми раз-
криха не само съществуването на Бога, но и че е въз-
можно човек да Го намери и да го разкрие интегрално в 
своето съз нание и действия, както и да Го прояви на Зе-
мята в един Божествен живот. Това разкриване и прак-
тическата дисциплина за достигане до целта ми бяха 
дадени по време на сън (на тялото) от мнозина инст-
руктори, някои от които после срещнах в живота.”

3. През 80-те години имах интересно съновидение, 
при което Йогананда ми говори за Откровението на св. 
ап. Йоан, като го нарече “практическо съновидение” 
(ПС). 

В следващите редове ще споделя някои от свои-
те видения и “практически съновидения”, ще осветля 
страници от моята духовна автобиография – обучени-
ето ми в Невидимата школа, както и каза ното от дру-
ги феномени за мен, което пък ще даде възможност на 
тези, които се интересуват, да направят съпоставка и 
да си дадат отговор на въпроса, доколко нещата, които 
са казани от Елма чрез Гриша за мен, съответстват на 
истината, т.е. доколко може да се вярва на осиянията 
на Елма и доколко истинен или подвеждащ е този фе-
номен.

ГРИША (единатор, холизатор на ЕЛМА)

17.04.1990 г. Вчера ходих на търновската Света 
гора. Спрях се на няколко пъти пред цветенца, благо-
славях ги и исках да се свържа със световете, чиито 
пратеници са те, и с енергиите, които текат през тях. 
През нощта сънувах, че излизам и поглеждам към небе-
то. Там виж дам два или три звездни купа и веднага ми 
идва импулс отвътре да правя, обърнат към тях, някак-
ви плавни и хармонични движения, като си спомням, 
че едно от тях наподобяваше АУМ от паневритмията, а 
при друго се правеха три стъпки назад и три стъпки на-
пред. (Наскоро бях чел “Приказки за цветята”, дадени 
от Елма чрез Гриша. Бяха ми напра вили силно впечат-
ление и реших да експериментирам.)

Лично осияние за мен, дадено на Седемте рилски 

езера на 21 ав густ 1990 г.

21.08.1990 г. е денят на запознанството ни с Гриша 
и на пър вото лично осияние, дадено за мен от Елма. Бях 
само чувал за Гриша, а Огнян Н. ми беше давал да про-
чета “Осияния за любовта” – нещо, което ме заинтригу-
ва до такава степен, че си го преписах собственоръчно. 
Когато ми казаха, че Гриша е на Рила, поисках да се 
запозная с него и да видя какво ще каже Елма за мен. 
Помолих го – той се съгласи. Седнахме един до друг 
някъде на около метър разстояние. Когато Елма заго-
вори, усетих странно изтръпване в областта на устата 
и някакъв метален вкус. Със сигурност усетих някакво 
присъствие. И до днес смятам, че Гриша осъществява 
контакт. По-късно щях да имам и съновидение в по-
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твърждение на това твърдение. Големият въпрос обаче 
беше какъв е контактът – с каква същност? Чист или 
нечист проводник е Гриша? И Елма Този ли е, за Кого-
то се представя? Гриша беше почтен – каза ми, че съм 
свободен да възприемам думите на Елма, както намеря 
за добре, т.е. като негови собствени – плод на неговата 
(на Гриша) фантазия или подсъзнание, или че той (Гри-
ша) е само проводник на Елма. Когато Елма започна да 
говори, ме назова Веноил. Каза, че не съм обикновена 
монада, а съм полиада. (Разликата между монада и по-
лиада е като между житното зрънце, явяващо се като 
зародиш, и израсналия от него житен клас) Мои монади 
се били проявявали чрез такива духовни Учи тели като 
Рамакришна, Вивекананда, Бабаджи, Лахири Махасайа, 
Шри Юктешвар, Йогананда, Шивананда, Мория, Кут-
хуми, Шри Ауробиндо, Ру долф Щайнер, Джиду Криш-
намурти, Учителя Беинса Дуно, а 28 мои мо нади участ-
вали и изграждали тялото Христово. И докато Иисус 
Хрис тос пожертвал физическото си тяло, аз съм щял да 
пожертвам аст ралното си тяло. Около мен трябвало да 
се организира и новият Изг рев. Попитах го за думата 
ТОН, която Духът чрез Христина (за това по-нататък) 
ми беше препоръчал да произнасям, и за жената на 119 
години (свързано е с едно откровение, дадено ми в съ-
новидение 27.07.1988 г., при което сънувах брат Свето-
зар Няголов, чрез когото ми говореше Духът. Каза ми, 
че ще се оженя за жена на 119 години. В брака нямало 
нищо лошо, тъй като е трудно на този свят да живе-
еш сам. Това, че ще се оженя за жена на 119 години, 
означавало, че не съм дошъл току-така на този свят, а 
съм изпратен със специална мисия и имам да извърша 
важни неща. Учуден, попитах: “Щом жената ще е на 

119 години, аз на колко трябва да съм? ”Отговори ми 
се: “На 130.” На зададе ните въпроси Елма ми отговори, 
че ТОН е ангелска йерархия – ангели на смирението, а 
жената на 119 години не е свързана само с моята ми сия, 
а и реално съществува. Предрече ми среща с нея до три 
месеца – ако това пророчество не се осъществяло, Елма 
щял да се оттегли от Гриша като от Негов проводник. 
Попитах го за насоки – по какво мога да разпозная тази 
жена? Той отговори, че щяла да бъде скандинавски тип 
– руса коса и сини очи, художничка, с асцендент риби. 
Зодията не се давала. Дори и Гриша беше впечатлен от 
изказаното пророчество и от това какво щеше да по-
следва, ако то не се сбъдне в указания срок. Ос таваше 
да видим какво щеше да се случи през следващите три 
месеца. 

В началото на октомври в Троян се проведе мла-
дежки събор. Там се запознах с Диляна Я. Усети се ня-
какво привличане и симпатия между нас, но нямахме 
възможност за по-дълго общение. Преди да си тръгнем, 
домакинът Веселин О. помоли всички участници да си 
запишат имената и адресите в една тетрадка. Без да знам, 
Диляна си записала оттам моя адрес и телефон. Преди 
да изтече тримесечния срок, последните две седмици 
започнах сутрин и вечер да пея по 15 минути мантрата 
на Учителя Беинса Дуно, като Го молех да ми даде от-
говор на въпроса чист или нечист дух се проявава чрез 
Гриша. Ако духът не е чист, нека това пророчество да 
не се сбъдне в рамките на посочения срок, а ако е чист – 
да се сбъдне. Молех се да бъде Божията воля. На втория 
или третия ден вечерта, тъкмо когато пеех мантрата, те-
лефонът звънна – обаждаше се (съвсем изненадващо за 
мен) Диляна. Аз дори не знаех, че тя ми е взела номера 
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от тетрадката на Веско. Разказа ми един свой сън – как 

била дошла вкъщи на гости и говорела с майка ми. Май-

ка се обърнала към мен и казала, че и този път вратите 

на лю бовта щели да останат затворени за мен. Но Диля-

на казала убедено: “Не, този път няма да останат затво-

рени!” Последваха още няколко телефонни разговора, 

докато се разбрахме за един петък да дойде в Свищов. 

Очертаваше се красива любовна история. Предвкусвах 

я, но… във вторник срещу сряда ми се даде сън, от кой-

то ясно разбрах, че тя няма да дойде и че не трябва да 

й се сърдя и да я виня. Събудих се и бо гоборчески ми-

сли и настроения ме споходиха – така се бях настроил 

за любовна връзка – така копнееше душата ми! Вярно 

– Диляна не беше нито скандинавски тип, нито пък ху-

дожничка, асцедента й не го знаех, но пък беше зодия 

риби – дори планирахме как моят рожден ден ще пре-

лива в нейния… А и всичко това се случваше в края на 

определения от Елма тримесечен срок. Но… не се слу-

чи. Тя не дойде. Както по-късно разбрах от наша обща 

приятелка, Диляна се беше завърнала към пре дишната 

си любов, с която се бяха разделили малко преди тя да 

се за познае с мен. Във въпросния вторник “случайно” 

се срещнала с него, за почнала да му разказва за мен, на-

карала го да ревнува и… той отново спечелил сърцето 

й. Ето при такива обстоятелства на 25.11.1990 г. в Си-

меоново, където живееше Гриша и според уговорката 

ни да се срещнем, след като изтече определения срок, 

за да му съобщя резул тата, се даде второто осияние от 

Елма за мен, което беше записано от Зорница:

25.ХI.126 (1990)г. София-Изгрев

ЗА СЛОВОТО, ТРЪБИТЕ 
И ВЯРАТА

ЖЛО / Т, БРБ

7,10 - 8,34ч.

– Имам големи основания да смятам, че това, кое-

то бе прогно зирано на 21 август на Рила не се сбъдна, 

а Той каза, че ако думите Му не се сбъднат, Той се 

оттегля от Т. като от Негов Проводник (въпрос на Б. 

от Свищов.)

– Сънят ти се даде от Небето. Крайно точно си 

запомнил и разтълкувал.

Още в беседите съм казвал, че Истината е ви-

наги 50% субек тивна – иначе не е Истина. Ако се лиши 

Истината от цвета на мо надата, през която преми-

нава, тя би била насилствена истина, с която могат 

да оперират демагози и горделивци. Това всъщност 

се прави през всички векове от грехопаде нието на-

сам и адските представители обсебват онази част 

от Истината, която е абсо лютна, нала гайки я на 

повече същества отвън, като “закон за из пълнение”. 

Божественото всякога отчита потреб ността на вся-

ка отделна душа да осъ знае Истината по свой начин и 

в онова време, когато е узряла за нея. По тази причина, 

именно, Словото Божие, за разлика от всички пропо-

веди, философии и умувания, съдържа ненаситена про-

тиворечивост без граници. 

Противниците на беседите се отблъскват от ня-

колко неща. Първото от тях е различното обяс няване 

на един и същ проблем, по различно време и в различна 

аудитория. Това е Милостта Бо жия, ко ято снизхож-
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да до понятията и равнището на всяка отделна душа 
и пречупва абсолютната Истина, без да я изменя по 
същина, през спектъра на отделната монада.

Друга причина е силното желание на някои хора, 
на някои ду хове и даже божества, да се осъществи 
строго определено тяхно желание, на което Бог не 
отказва, ако са много страстни или много целеуст-
ремени. Изпълняването на лично, субективно жела ние, 
е първият закон на свободната воля – и Бог е първият, 
който съдейства за това или, най-мал кото, не пречи.

Точно по тази причина, плюс още няколко допъл-
нителни, Аз отдавна отчитам личното желание на 
Т. да се оттегли от кон такта с Мен под формата 
на Словото, понеже се счита за много несъвършен и 
не съответстващ по вид и поведение и по чувства на 
високите неща, кои то предавам чрез него. Той при ема 
обяснени ята, че тръбите Божии най-често не са били 
съвършени като Учителя и че това се просле дява в ця-
лата религиозна философия на човечест вото. Той съз-
нава, че тръби или радио не са повече от инструмент и 
че, независимо от външния вид и белезите от теж кия 
транспорт и боравене от страна на несъзнателни съ-
щества, станцията може да се лови точно. И, въпреки 
това, не е съгласен да бъде само радио или телетайп, 
а същевременно да не започват сериозно Явленията, 
Полетите, Деяни ята. Той мечтае да има единство 
между Слово и Дело и, съответно, единство между 
рав нището на носителя и равнището на това, което 
носи. Тоест, той иска да изглежда като Учителя, за 
да има пра вото да провежда Учителя. Аз отколе от-
читам този негов болезнен проблем, по неже личният 
живот и напредващите разрушения, наложени от 

обстоятел ствата и възрастта, отдалечават жела-
ното от на личното.

От най-древни времена до днес Аз имам пребо-
гата галерия от примери, която се начислява от по-
рядъка на пенталионите във физическата вселена, що 
се отнася до броя на Тръбите, които не са прили чали 
на Господаря си и са често изпомачкани от ви хъра на 
боя, но са били със здраво музикално уст ройство.

Работата е в това, че повечето пророци и апос-
толи, с извън редно малки изключения, каквото изклю-
чение е Йоан, все още носят лични проблеми или общо-
човешки недъзи на гърба си и не могат да изглеждат 
като Първоучителя. 

Но, отчитайки и втората причина, датираща 
от най-древни времена у пророците, които са хора на 
Делото, а именно нуждата им да се впускат в бит-
ката заедно с Първите и да приемат рани и белези, 
понякога дълбоки, ведно с героите, Аз виждам все по-
малко тръбачи, способни да остават в ариегарда. Ние 
отчитаме тази жажда за Дело, наедно със Сло вото, 
но не можем да помогнем с нищо за надскачане на лич-
ната еволюция, понеже тя е свещен за кон.

И така, конкретно: с най-точната божестве-
на математика, благодарение на която повечето от 
прогнозите са изпълнени и ги има документирани, ние 
предвидихме момента, когато могат да се из пълнят 
няколко желания на приятели, стоящи на възлови пози-
ции между вас, и някои събития, които предстоят в 
най-скоро време – въпрос на месеци.

Словото можеше да влезе в синхрон с Делото и 
тогава да не се налага прекъсване на Контакта, ако 
трима апостоли на Новото, един от които е на се вер 
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и изток от тука, а двама са в София, мо жеха да пре-
живеят предстоящата мутация на човешкия вид чрез 
Любов, а не чрез аскетизъм. Такъв шанс имаше в очер-
таното време, и то и за тримата, понеже Аз насочих 
необходимите сродни души, независимо от постоянни-
те промени, които се налагат от обсто ятелствата, 
при изпълнението на една прогноза.

Прогноза в чист вид, с неизменени разпознава телни 
белези и абсолютна точност във времето, се е осъ-
ществявала нееднок ратно пред очите ви, само когато 
и от двете страни, и от трите страни, и от всички 
страни посочените са били готови за пра вилно разби-
ране и обмяна на Любовта. Когато се дават прогнози 
в абсолютен вид и се посочват точно времето и об-
стоятелствата, тя се дава ма тематически в нейния 
идеален вариант, само при по ложение, че участва-
щите биха откликнали на Лю бовта и Исти ната без 
лични интерпретации и моде лирано поведение от ня-
каква гледна точка, която не е напълно божествена. В 
противен случай, сродните души се разминават и про-
рочеството не се изпъл нява в прогнозирания вид или 
време.

Отчитайки предварително проблема на всеки от 
вас, както и вашите мисли и реакции, ние още през ля-
тото съпоставихме оп тималния вариант с реалния и 
наблегнахме върху условността на не щата. Това, кое-
то можеше да стане с много голяма точност в пътя 
на Б., за да го изведе на най-предни позиции в Делото, 
наис тина щеше да се осъществи чрез не само една, но 
даже чрез две сродни души, в назначения срок. С от-
хвърлянето на тази възмож ност заради собствени 
представи за Любовта и не видимост на обекта пора-

ди вдъхновен поглед в Небе сата, шансът за възкресе-
ние чрез Любов, който е мечта и за Учителите, на 
този етап от мина не само адепта на североизток, но 
и двамата апостоли в Со фия.

Каквато и да е степента на вашата обмяна, тя не 
е на всич ките седем полета едновременно, поради ко-
ето остават две неща: нагърбване на самотни ците с 
кръста на индивидуалния подвиг, независимо от групи-
те, които водят подире си. Това е наша спе циалност 
от памтивека – и ако Учителят е девст веник, тоест 
“КУМÁРА”, то е защото и досега няма още ученик, 
който би могъл да Го последва и направи контакт с 
Него така, че в сюблимния мо мент възк ресението да 
стане чрез блаженство, а не чрез смърт и разпятие. 
Щом като Самият Христос, сам даже Учителят не 
е на мерил на тази планета го това сродна полярност 
за възкресение чрез блажен ство, то колко по-малко е 
шансът на ученика!

При все това, такива шансове съществуват точ-
но десет пъти във всеки ваш живот на Земята. За да 
се осъществи прогно зата, т.е. програмата точно, вие 
не трябва да включвате лични клавиши и лични интер-
претации на алгоритъма, след като сам Върховният е 
пуснал програмата в действие. Причи ните са три: или 
гордост, или съмнение, или сла бост.

Каквито и да са причините, ние сме длъжни да 
преминем към втора точка и да потвърдим божест-
вената валидност на Своите думи, че при неизпъл-
нение на тази прогноза, Словото през тази тръба ще 
се прекрати. Това става не само поради липсата на 
зрели души да се почне Дело по божествен, а не по ду-
ховен образец, но и поради напрегнатостта на атмос-
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ферата, преизпълнена с вибрации от песни, молитви, и 

Слово, непревърнати в практи чески дела на Земята.

Отговарям: песните и молитвите са най-вели-

кото дело, но те са най-великото дело на духов ното 

поле. Милостта и братст вото, разбирането на ре-

алните нужди на ближния – ето кое е най-ве ликото 

дело на Земята! Ако тези две практики на Делото не 

се уравновесят, няма шанс за божествено разби ране и 

практикуване на Учението, и нещата пак ще останат 

половинчати.

 Затова се налага и сега една предстояща драма, 

с настъпва нето на най-силния мрак преди Из грева на 

Космическата Пролет. Вие ще бъдете сви детели как 

ще си отидат милиони хора от Зе мята! Вие не сте 

виновни, че имаше и друг вариант за осъзнаване на по-

вече души от вашите космични ве риги, но не сте в със-

тояние да постъпите напълно божествено – и самите 

вие да дадете им пулс по ве ригата. Това ще разстройва 

всички прогнози по обс тоя телства и време и изпълне-

ние, и само един или двама измежду вас, от сега на-

татък, са на равни щето да следват Гласа на Небето 

с абсолютно пос лушание, без свое главие. Под “вас” 

разбирам един по-широк кръг от приятели, измежду 

които тия души ще изкочат. 

(Коментар от 2009 г.: Както в беседите Си до 

1945 г., така и в оси янията, Учителят прогнозира епо-

хална промяна със Земята и човечест вото в края на 

ХХ век. На места обаче Той предупреждава, че това 

може да се промени или отложи по съображения на 

Бога или при уникални ре шения и проявления на човеш-

ката свободна воля. Някои автори поясня ват, че кос-

мични братя отдалече са помолили Бога да отложи 

драстич ното събитие и че Той се е съгласил, ако те 

успеят да проведат ус пешно сложен експеримент, за 

да дадат последна надежда на нашето чо вечество. 

Така че вече 9 години ние все още живеем в същите 

форми и на същата планета в старите й координати 

“по милост” – б.п.)

Сега става трудно, особено трудно, понеже има 

същества, които могат да останат на Земята само 

чрез контакт със Сло вото или контакт в Любовта. 

Когато се отнемат или липсват тия две възмож ности, 

серафимите обикновено си отиват и не из държат 

много години на Земята. Серафимът не е като херу-

вима, архангела или илухима, да върви по пътя си към 

Бога само по абсо лютно права линия. Той има нужда 

от сродна душа или от контакт със Словото Божие 

отвътре. Независимо от това, ние знаем слу чаи, ко-

гато серафими са ставали аскети от първа величина, 

за да поемат лично страхотния удар на Любовта, не 

намерила подхо дящи поемници. Това е практиката 

на Христа и на Учителя през всички векове досега на 

Земята, и даже в цялата ваша Галактика. Затова 

приветствам всеки, който подражава на Христа, на 

Беинса Дуно, на великите и невелики мъченици и све-

тители, които оста ваха сами със своята Истина и, 

като “странници в този свят”, из пълняваха онзи за-

кон, който засега е недос тъпен на вашето чове чество: 

единият да е сам и да общува с многото. Надеждата 

на Учителя да срещне Вехади на Земята си остава на-

дежда за осмата раса, понеже няма още готови уче-

ници. А вие бъдете спо койни и следвайте своя път не-

отклонно, понеже за Бога няма значение по кой път се 

стремите към Него и по какъв начин поемате космиче-
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ките взривове на Любовта: чрез Божественото – или 

чрез кръст ния подвиг на самотника.

Аз не мога да не изпълня обещание, но от това не 

следва, че такъв извор може да бъде запушен. Сега ще 

избия ненадейно на де сет места – две от които за-

работиха в момента и вече работят от ня колко ме-

сеца. Ние не можем да не си подготвим от душници, 

инак би се взривила планетата. С изключе ние на един 

случай, който не е единение, обявявам още две други 

тръби и още осем, предстоящи до края на годината 

– холизатори!

Целува те необозримата Виделина на Трите 

Вселени!

АЗ

– Конкретни насоки? 

– Накоплението (натрупването) на твоя плане тен 

опит – да се изявява чрез някаква дейност и слу жене.

Въплъщавай в най-висока степен идеала за съ-

вършен човек и ученик – а, именно, да учите!

Прави паралели и с древна мъдрост, и със съвре-

менното Сло вото Божие, и със съвременна наука. 

[Великолепният ти ум е способен на всичко това и ще 

съдейства за пречистване аурата на планетата].

В тайната ти стаичка, радостите на инте-

лекта, озарен от Мъдростта, [наистина] прeчистват 

ментал ната аура на плане тата. Всеки, който се до-

косне до твоята аура, ще получи прос ветление, осия-

ние, сво бодно ментално дишане. Това е твоята ми сия 

на Земята! Всичко останало ще ти се приложи.

Коментар: по-късно Б. сподели, че прогнозата за 

него се е из пълнила, макар и не веднага. Дали това е 

семейството му и двете ангелски същества, които се ро-

диха, това е въпрос за доизясня ване. Той написа и пише 

уникални книги, които се ценят високо от българския и 

световния духовен елит – б.п.

Ето фрагмент от произведение на Борислав. Кой 

казва, че Бог няма тръби по света?:

“Когато някой ни дава нещо, което желаем, или 

има възмож ност да ни даде или ние мислим, че има 

възможност да ни даде, на дяваме се, очакваме, ние 

като че ли сме склонни да проявим лю бовта си. Но 

това любов ли е? Не е ли желание за използване, за екс-

плоатация? Тайният ни умисъл не е ли евентуалната 

изгода, която бихме имали, ако проявим любовта си? 

И ако не получаваме това, което желаем, не бихме ли 

я оттеглили? Даже не бихме ли намразили? Любовта 

желание за консумация ли е? Тя разменна мо нета ли е 

– “танто за танто” – “аз ти давам, но само и единст-

вено, за да ми дадеш и ти.” Любовта винаги ли е мо-

тивирана? Ви наги ли зависи от обект и е ориентирана 

към обект? Или е въз можно любовта да съществува 

и без обект, без да е мотивирана, без да има причина 

или пък цел, без да е проява на отношение, а да бъде 

състояние, в което пребиваваме? Или пък може би тя 

е наша природа, наша същност, до която все още не 

сме се докоснали, ко ято все още не познаваме? И ако е 

така, тогава пък какво замра зява или подпушва пото-

ка на любовта у нас? Можем ли да изпит ваме любов 

към всичко съществуващо, към всяка живинка, или в 

живота ни неминуемо трябва да има и любов и омраза 

(или безраз личие – б.п.). Но любов и омраза съществува 

само там, където има двойствен стандарт – “свое” и 
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“чуждо”, “мое” и “твое”, “приятел” и “враг”, “при-

ятно” и “неприятно”, “харесва ми” – “не ми харесва”. 

Възможно ли е да бъде превъзмогната тази двойстве-

ност на съз нанието? Като че ли е възможно, само при 

положение, че си лишен от ЕГО , че не гледаш на света  

през призмата на собственото си “аз”; само при по-

ложение, че си свободен от себе си и животът преми-

нава през теб, без да привнасяш личностен елемент в 

него, т.е. без да го замърсяваш и деформираш. Това оз-

начава да нямаш своя собствена гледна точка, според 

която да класифицираш не щата, да не си център или 

пъп на света, в който живееш, и да смяташ, че всичко 

се върти около теб. Това означава да нямаш чувство-

то, че си някой, че си нещо, че си значим; да бъдеш ни-

кой, ничий, нищо – просто пустота, несъществуване 

или съществу ване, но без обект, лишено от личностно 

присъствие. Защото само съществуване, което счита 

себе си за някой, за нещо зна чимо, може да бъде рани-

мо, може да бъде засегнато и следова телно враждеб-

но настроено и агресивно отреагиращо. В противен 

случай нещата просто ще преминават през теб, но без 

да те зася гат, защото, за да те закачат драките на 

човешкото невежество, трябва да има нещо или някой, 

но ако ти не си, ако нямаш “его”, ако теб те няма, то-

гава…? – Никой и нищо не може да те засегне, ни кой и 

нищо не може да ти навреди! Въпрос: а възможно ли е 

да съ ществуваш  “несъществувайки”; да живееш, без 

да притежаваш ”его”. Ето това е въпросът.

Само свободното, необремененото, необвързано-

то, нефоку сираното съзнание е истински способно 

на любов – любов, която не е отношение, а състоя-

ние; любов, в която не се появява отров ният и заду-

шаващ дим на ревността. Докато ако съзнанието е 

фокусирано, може да се прояви някакво изкривено, 

деформирано подобие на любовта, но това ще бъде 

сектантска любов, фокусът ще включва определен 

спектър, а ще изключва останалата част от цяло-

то, т.е. това ще бъде едно отношение – черно-бяла 

мо зайка, в която ще бъдат примесени любов и омра-

за, нежност и аг ресивност. И цветето на любовта, 

което ще поникне, ще бъде отношение, а не състо-

яние – отношение на любов, което за съжа ление ще 

включва неизбежно и своята противоположност 

– отно шението на омраза (или безразличие – б.п.). 

Тази “любов” ще прилича на концентрационен ла-

гер, в който надзирател ще бъдеш самият ти и ще 

бдиш постоянно да не би затворникът – обектът 

на тво ята любов - да избяга... Ти ще го обичаш,  и 

едновременно с това ще се страхуваш да не би да из-

бяга, защото си заложил щастието си на карта и 

картата е в неговите ръце. Ти си надзирателят, но 

си зависим от надзиравания.”

След молба на Мария Данданова на 27.11.1990 го-

дина е дадено, въпреки заявеното от Елма, ново осия-

ние, което доосветлява проб лема. Ето го и него:
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27.ХI.126(1990)г.

София – Изгрев

БОГ ОБИЧА ДА СИ 
ПРОТИВОРЕЧИ

17,55ч.

О, прости му, сестро, той няма никаква вина!

Аз поемам на силния Cи гръб противоречия, много 

по-гранди озни от това, което ви сломява. Помнете, 

че Бог обича да проти воречи на самия Себе Си или на 

изминалия момент, само и само ня кое съ щество да не 

пострада. И ако преди бях казал, че той обе щава от 

самия себе си, а после казах, че Аз спи рам гласа Си през 

тази тръба, в туй няма никакво противоречие, поне-

же самият Аз съм навсякъде и разлика между Мен и 

Моите части няма. 

Казвал съм ви: когато не съм Аз, пак съм Аз. Ко-

гато е сам дяво лът, сама лъжата, сама най-гроз ната 

дезинформация – това съм пак Аз, понеже съм го до-

пуснал! Това са ямите, които поста вям пред но зете 

на Своите Си, за да съкратят пътя си към Бога с ве-

кове и милиардолетия. С ямата от Мен, опит ността 

се добива по-бързо и по-безболезнено, откол кото ями-

те, поставени от са мите вас или от враго вете ви. Тъй 

опит ният водач учи учениците си на всякакви изнена-

ди и ги кара да опипват местността със соб ствения и 

мозък, а не на доверие. Кьорчовци и кьопчовци не са Ми 

нужни в пътя през джунглата, та по-добре е сам да 

си ги пообър кам и потренирам, от колкото боата да 

им се изпречи насреща, ко гато блеят някой псалм или 

молитва, напълно доверени на Мен... 

Пълното доверяване на Бога има не само поло-

жителна осанка, но може да има и... сянка. Сянката на 

предоверяването, даже и на Мен, е безсъвест ността, 

т.е. непоемане на лична отговор ност. Тъкмо така, 

повярвалите в Бога са сатанинските църкви или уче-

ния, които дават 100%-на гаранция за истинността 

на тях ната връзка, погубват и пос ледния остатък от 

собствена съвест и мислене, по неже се оправдават с 

пунктове и “пунтове” от Све щените книги... Затова, 

не се е родил още Оня, който ще се осмели да Ми от-

неме правото да бъда треньор, преди да си е сменил 

наа каните пелени... Тия, които още се нааквате, ня-

мате право да съ дите Оня, Който ви е пратил, или да 

решавате вместо Него кое е противоречие и кое не е 

противоречие. Противоречията са особен вид поно-

шения, свърз ващи несвързваемви от невежия светове. 

През про тиворечието може да се попадне там, къде-

то чрез нищо друго не може да се попадне.

И сега, като обяснявам противоречията на пос-

ледните ня колко послания, Аз не търся път отново да 

приканя доверието ви на Словесната Ми трапеза, по-

неже не Аз, а вие сте гладните. Ако някой обещае от 

себе си, че няма да говори, щом нещо не се е из пълнило 

в някакъв срок, Аз може да не съм съгласен в началото 

и да отбележа това в осияние, но после да се съглася с 

него, отчи тайки прекомерния товар на обещалия и да-

вайки почивка от стръмните пътеки на Словото. Така 

че, хем е от него обещани ето, хем не съм съгласен с 

него, хем е от Мене впоследствие, хем съм съгласен с 

него... Не само впоследствие, но и в самото начало пак 

Аз съм го казал, понеже самото желание на частта 

Ми е било предвидено от Мене и Аз съм решил да поема 
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отговорността върху Себе Си.

Неизпълнението на обещания въобще или на обе-

щания в посо чения срок се дължи не на Мен, а на Онзи, 

Който е над Мен; или на онзи, който е под Мен. Онзи, 

Който е над Мен, може би анулира всяка Моя прогноза 

както и когато Му хрумне, без да дава обясне ние дори 

на Мен. Понеже Аз съм Син и стра хопочитанието 

пред Баща Ми не подобава да въз бужда обяснение. 

Комуто не се харесва това, нека и не Ме има за Свой 

Учител – учители много по света. Затова пък от това 

неизпълнение следват две малки придобивки, които са 

немислими при всички учители или лъжеучители, на-

пълно уверени в себе си. Първата е съмнението – съм-

нението в Бога из вън себе си, за да потърсите Бога в 

себе си. За това съм ви гово рил неведнъж. 

По този начин Аз имам малка, но страхотна ар мия 

от Мои хора, които не престават да се бият когато 

Аз млъкна или когато им казвам обратното – т.е. хо-

ра-богове, а не хора-палячовци! Който не иска да бъде 

палячо от някой куклен теа тър, трябва да може да се 

изтръгне от пръчките, които го движат, и да проходи 

сам. –“Ама туй бил сам Христос, който ме движи!...” 

– Даже и да е така, Хрис тос не обича палячовци. Той 

няма да уважава Себе Си, ако е спомогнал творения-

та на Отца Му да ста нат Негови роби-машини, а не 

Негови братя. Хрис тос е най-щастлив, когато види 

побратими, а не слуги на Царството Божие.

Ако прогнозата при Б. не се осъществи, то е за-

щото той не искаше да се осъществи. Да признаеш 

Истината за себе си – това е най-големият подвиг. Аз 

не го съдя, но казвам: приятелката му се отметна от 

него, защото той самият се отметна от нея вътре в 

сърцето си, предварително. 

Прогнозите, повтарям, са пожелания, които ста-

ват навреме и точно, само ако човек постъпи идеално. 

Всяка Моя точна прог ноза е само матема тичеки мо-

дел на събитието при оптимални ус ловия. Във всички 

случаи, когато Моите прогнози се осъ ществя ват – а 

при вас те са подавляещото болшинс тво, понеже сред 

вас има и Мои, вие сте реагирали по най-добрия начин 

– затова не спъ вате прогнозата.

Но когато някой хем иска прогнозата да се из-

пълни, хем не иска, понеже бил на особено мнение, той 

премълчава особеното си мнение – първо пред самия 

себе си, а после и пред Мен или другите. Осо беното 

мнение не винаги е осъзнато – напротив, то обикнове-

но е неосъзнато. Ако Б. искаше наистина да посрещ-

не сродната си душа, готов на всичко, абсо лютно на 

всичко, включително на же нитба с раждане на деца, 

той нямаше да чака тя да го търси, а щеше да стои 

неотлъчно при нея. Това значи Любов: не възмож ност 

да си отидеш! Това значи Любов: оти ваш си, понеже 

другият не е още зрял за океана от обич в тебе. Това 

значи Любов – не си отиваш, ма кар че трябва да си 

отидеш понеже невръстният има нужда от тебе, без 

да си в една стая с него…

Аз не си позволих да проведа докрай срещата на Б. 

с не говата избрана, понеже той щеше да я про вали. 

На сегашното си ниво той си въобразява, че има неща, 

по-важни от Любовта, и че разбира Учени ето по-яс-

но, отколкото Учителя си. Аз знам не един случай, ня-

колко от които напоследък в Москва, ко гато, твърдо 

уверени в себе си аскети или техни сродни души увис-

ваха на гредите по та ваните, по неже се бяха озовали 
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в пустиня.

Така че не Ми отнемайте правото да коригирам 

прогнозите в последния миг преди да са се изпъл нили, 

ако намеря, че това ви спасява. Не Ми отне майте сила-

та да ви в водя през ями, изкопани от Са мия Мен, за да 

ви тренирам лично. Серия от обърква ния предприема и 

най-простият педагог, ако иска да просветне мозъкът 

у учениците му, та не Ме изкар вайте по-прост от най-

простите даскали... Серия от противоречия, абсурди 

и обърквания предпри емам всеки път, когато видя, че 

особено надарени души искат да бъдат верни само на 

Бога вътре в себе си, а не на Онзи, Който го вори чрез 

побратим. Бог чрез побратима може да говори точно 

обратното на Бога вътре в сърцето ви – и да е прав и 

в двата слу чая. Слушайте сърцето си, дори и да плаче 

с кървави сълзи, за щото да слушате Бога в побратима 

си, а сърцето ви да леденее, значи да останете скоро 

без сърце. 

Аз не зная какво говорят подредените като ап-

текарски ши шета учения, но зная само едно: Бог на все-

ки говори различно – и от това се ражда мирът вът ре 

във вас; Бог от всеки иска да при еме различи ето у дру-

гия – и от това се ражда разбирателст вото между 

душите. Бог отколе се надява да срещне две различия, 

ко ито се търпят и не изискват нищо от другия, та от 

това, най-после, да се роди нейде Животът.

Докато не приемете тия три положения, Аз ви-

наги ще ви рия ями пред краката, ще ви отнемам на-

деждата, ще правя прогнозите невалидни.

В заключение: който обича най-много себе си, а не 

Божестве ното в себе си, той се чувства подобно на 

куче в каруца. Каруцата на кармата го друса и мята 

насам-натам, докато му омаломощи ината и своегла-

вието. Всяко куче има право да скочи от ка руцата и 

да хване дългата накъдето му видят очите. Само че 

навън го ча кат вълците и то или ще бъде оглозгано до 

кости, или трябва да се върне във въл чата еволюция. 

Значи, даже и да роптаеш, даже и да ти е неудобно 

в Божията каруца и всичко в тебе да вика против не-

равностите на Пътя, по-добре е да останеш в нея, по-

добре е и вие да останете в кон такт с Мене, въпреки 

ямите на “дезинфор мацията”, породени от вашето 

самоупование.

“Дезинформацията” не е нищо друго, освен сиг нал 

за непослу шание! “Дезинформацията” не е нищо дру-

го, освен знак за прекалено послушание! Скаче ният с 

Господа е готов за откачване във всеки мо мент, та да 

се види има ли Го вътре в сърцето му. В откачения от 

Господа се познава, че има Бог в сър цето му, ако даже 

и сред вълците отстоява своя ко съм на благородно и 

чисто създание. Скаченият с Господа, ако не смее да 

се откачи нито за миг и да поеме лична отговорност, 

напълно верен на Абсурда, на Милостта, Любовта или 

Чистотата, той, рано или късно, се превръща във вълк 

вътре в кошарата и изпояжда овцете от вътре!

От всинца ви се иска онова, което всеки иска по-

отделно. Ако някой наложи своя представа на друг, 

той е вълк и иска да грабне овцата. Ако някой не иска 

да признае импулс вътре в себе си, раз личен от вън-

шното Слово, той е най-мизерно псе, подвило опашка 

пред каноните, та дори и тия канони да са послед ната 

дума на Господа. Бъдете верни на сърцето си – ако 

сърце е онова, което не яде другите! Бъдете верни на 

сърцето си, ако е сърце онова, ко ето не яде себе си! 
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И нямайте страх от нищо и никого, освен от безлю-

бието. А безлюбие не значи само да не оби чаш, а и да 

искаш другите да те обичат. Обичта отвън иде то-

гава, когато преста неш да я очакваш. Обичта остава 

при тебе завинаги, когато не я от ритнеш, след като 

си престанал да я очакваш. За щото злото и инатът 

в човека, животното в него, личната амбиция на гор-

достта и тщеславието от ритват любовта, ако не 

дойде когато те искат. Така Господ си играе на мач с 

искащите... 

Формулата “или всичко или нищо” произлиза ма-

тематически от самия център на пъкъла, нарича се 

“перфекционализъм” или “свръхегоизъм” и не дава 

възможност на живота да покълне в ни каква форма. 

Високият идеал няма нищо общо с тази формула! Ви-

сокият идеал се постига на степени, на твърде мал-

ки степени, и Божественото се разпознава по това, 

че е доволно от най-малкото. Всичко останало е уста 

на ламя, била тя пъклена, ангел ска или илу химска. Ако 

претендирате за многото – дайте мно гото, не искай-

те многото! 

Всеки един от вас трябва да знае, че е виновен, че 

в тоя свят вие сте дошли с присъди до един и че до-

живявате доживотен кон цлагер. Да ламтите за лично 

щастие, и то с устата на ламя, ко гато пред вас са 

пияниците със шмайзерите, е най-малкото абсо лютна 

слепота за положението ви. Вие сте на фронта – тук 

щас тие няма, не е възможно и скоро няма да бъде въз-

можно. Който иска да дезертира, майната му. На 

Мен Ми трябват Трима, не 10 000. На Мен Ми тряб-

ват двама, не трима. На Мен Ми трябва един, не два-

ма! Един, но истински! Един, който не циври, който е 

стис нал зъби и прокарва тунел под мрежата. Вътре в 

това загражде ние, в този клозет, дето плувате, само 

да се отворите устата, за да кажете “искам” – знае-

те с какво ще се напълнят?... Е, ако пък искате малко 

ракия и малко топло посред ада, можете и да вър тите 

флирт с някого от паза чите, с презрените фукльовци, 

ко ито заемат висо ките места в света. Те ще ви ту-

рят на коленете си и ще ви приказват с речник от осем 

думи, пък дори и да са 80 000…

Речникът на Отца Ми е малко по-голям… Рабо-

тата е в това, че тия пияници и убийци са усвоили 

фасадата на таланта и подо бието на интелекта, 

за какъвто приемат иронията, съмнението и спора. 

Същевременно получават заплата от ония, които дър-

жат карабините и които не разрешават на ум ните 

опоненти да изля зат от ямите. По тоя начин прид-

ворните службаши минават за гении и за “чес тни” в 

очите на по-изостаналите, тъй като никога не са се 

срещали лице в лице с достоен противник..

Те ти ги “три изречения”, Пролонна… Ако някой 

си мисли, че може да Ме накара да млъкна – прати 

Ми го... Поздравявам те, че можа да отключиш Кон-

такта, понеже приятелят ви се е заключил със 70 ка-

тинара и ключа...

12.12.1990 г. Телепатично приемам духовното име 

на Даниела, наречена от нас “Върхъ” – близка прия-

телка от търновската младежка група – Ендерусия, и 

мислите: “Ролята се дава свише, а интерпретаци ята й 

зависи от изпълнителя!”, както и: “Люлякът прилича 

на кокиче, а кокичето на теменужка, а всички цветя на 

Божественото цвете.” След което ми се казва за Гриша 
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или за Елма: “Всичко се върши от Бейдън Саади.”

В края на декемри се запознавам с Нина (точно 

такъв скандинав ски тип, според направеното от Елма 

пророчество – светла кожа, руса коса, сини очи, зодия 

и асцедент риби, но не е художничка), която за ня колко 

месеца ще стане любима на сърцето ми. 

На 20.04.1991 г. идва едно съновидение, което ще 

затвърди по това време у мен убеждението, че инфор-

мацията, която идва чрез Гриша не е достатъчно чиста, 

може да бъде подвеждаща и трябва да се внимава с нея. 

Това е и причината през следващите няколко години 

срещите помежду ни силно да намалеят. Ето и сънови-

дението: Обаж дам се на Гриша, за да му съобщя за по-

явата на Нина в моя живот и да го попитам за нея. Той 

ми казва, че тя вече е ходила при него (нарече я с друго 

име, което обаче не запомних). Каза ми, че най-радост-

ното било, че най-после получил ясен и недвусмислен 

отговор на измъчва щия го въпрос – повечето от инфор-

мацията, която се давала чрез него, идвала отзад и за-

това не трябвало да й се вярва. Поради тази причина и 

не се сбъднало пророчеството за жената на 119 години 

в рамките на определения тримесечен срок.

15.10.1991 г. Преди да легна, си напявах АУМЕН. 

Сънувах, че Гриша е дошъл вкъщи. Показвам му моята 

стая, където се моля, пея, медитирам, чета, размишля-

вам, пиша, спя… Изведнъж, като че ли иззад пердетата 

се появява една красива жълта птичка и започва да кръ-

жи около мен. Гриша я забелязва и ми казва. Аз го по-

глеждам недоверчиво, защото и други са ми загатвали 

за съществуването на тази птица, но до този момент не 

съм им вярвал. Сега обаче я виждам. Улавям я. Мисля 

си, че трябва да е много гладна и й давам да клъвне едни 

топченца, ко ито обаче се оказват глави на топлийки. Тя 

глътва една топлийка, а аз започвам да се притеснявам, 

че ще се задави и ще умре. Но за радост, тя успява да 

изплюе топлийката и аз въздъхвам с облекчение.

18.05.1992 г. Съновидение: имам усещането, че 

чрез Гриша Учителят ми говори, и то на събор на Брат-

ството. Казва ми: “Сине Мой, дойде време да те върна в 

лоното при другите Учители.”

Пояснение: Това съновидение го бях получил, след 

като преди ля гане бях правил една медитация, дадена 

от Ошо, за припомняне на съ битията от деня в обратен 

ред, т.е. от вечерта към сутринта.

19.02.1994 г. Съновидение: сякаш съм попаднал на 

Сириус и ми се казва, че Нострадамус не е Божестве-

но творение, а творение, заче нато от цивилизацията на 

Сириус. 

Пояснение: Има две странни и не случайни съвпа-

дения – без да знам, се оказва, че по това време по ини-

циатива на Гриша, според ука зания на Елма, се прави 

опит за връзка със Сириус. Второ – в “Приказки за цве-

тята” е казано, че Нострадамус е бил представител на 

цивили зацията на Сириус).

10.05.2006 г. Телепатично приемам думите, отпра-

вени към мен: “Бил си с Исус. Вървял си с някои от 

Неговите ученици и дойде време да придобиеш Гнос-

тичната душа, и да познаеш Тайните.”

Пояснение: Направих запитване към Гриша за 
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Гностичната душа. Той ми отговори: 

“Това, което знам аз от наша гледна точка, е, че 

гностичната душа е женският полюс на будическото 

тяло и отговаря на Уран, Водо лей и ХІ дом в небоми-

га (хороскопа). Тя е проекция на духовната душа (за-

щото имаме и божествена) и представя Бога Като 

Множество или Бог в Множествата. Символогично 

и практически се представя от нощното звездно небе 

– космоса, универсума. Това, дето казва форму лата 

“душа, обширна като вселената”, се отнася именно за 

гностич ната душа или за херувимното тяло на човека 

и йерархията на херуви мите. Тя живее изключително 

от Мъдростта и жаждата за Мъдрост, висше позна-

ние, универсални обмени и контакти. Системата Учи-

тел-Ученик, Ятото, Класовете, йерархиите – всичко е 

там. Булвер Литон обаче казва в “Занони” следното: 

“Астрономът не може да притури нито един атом 

към вселената, но поетът може да създаде от един 

атом цяла вселена.” Ето защо “евросферата” на 

Гносиса не може да създаде нищо: тя само отразява 

по перфектен начин наличното Битие и дава висши-

те сетива на ясновидеца, яснослушащия, ясномисле-

щия, ясноусещащия и пр. За развилия това свое тяло 

(или гностическата душа) няма тайни в микросвета, 

мезосвета и макросвета – има, но той може да ги по-

стига мигновено и в това разширяване на този полюс 

на будическото тяло като Познание и оркестрално 

съзнание е върховната му наслада. Такова нещо опис-

ва и Херман Хесе в своята Касталия. Мъж кият полюс 

на будическото тяло е противоположен: той създава 

и крепи геносферата и се занимава със създателство, 

самодаряване, творчество. Това е пряка проекция на 

Бог-Отец в съществата с мо нада или искра Божия. 

Там цари агностицизмът: човек няма нужда да полу-

чава познание от някой друг, дори и от Мировия Учи-

тел – нито външно, нито вътрешно. Той не само е ска-

чен директно с Бога, но е и сам Бог. Жаждата му е да 

твори същества, преживявяния и художест вени фено-

мени – и да се самораздава. Може и да твори феноме-

ни на Познанието, но те са абсолютно уникални: до 

този миг никой никога не е казвал такова нещо и никой 

никога няма да каже до края на Вечността (ако има 

край...) Родителят също проявява това Начало, защо-

то никога не е имало и няма да има дете като неговото. 

Професорът, ученият, откривателят, окултистът, 

мъдрецът от евросферата не изпитват такъв порив: 

те с наслада търсят само Познанието и общуването в 

името на Познанието. “Побъркват” се от гонитби на 

степени, пости жения, посвещения, нива. Жана Д’Арк, 

като национален ангел на френс ката душа, която е 

под Слънцето, Лъва, V дом и аспекта съвпад, бе не-

грамотна, но това не й попречи да обори цяла империя 

и учените й, да богослови и да освободи родината си. 

Напълно самичка – вярна на своето сърце, на геносфе-

рата. Там се сътворява “от нищо нещо” – и то мигно-

вено. Човек има незабавен отговор откъм сърцето си 

и на най-висшите проблеми на Гносиса, и без да е чело 

книги или слушало мъдри лекции, но то не се задоволява 

със самото познание, а го превръща на часа в създател-

ство, даване, творчески акт. “Бълва” невъобразимо 

грамадна продукция от Обич, Любов, Създателство, 

Добри дела и Твор чество и именно така живее и раз-

дава живот и на другите. Затова символът и начинът 

му на съществуване е свързан със Слънцето, из вора, 



44 45

сърцето, което никога не спи. Но понеже всичко е ди-

алектика, аг ностикът, макар и тотален (проекция на 

Тот, Бог-Отец), още не е съ вършен, докато не развие 

и женската част от будическото тяло – да стане и 

гностик, универсалист. Минусът на геносферата, взе-

та сама за себе си, е самоупованието, самомнението, 

себичността и “своегла вието”. Понеже обема то-

тално живота и истината от своята гледна точка, 

творецът съзнателно или свъхсъзнателно минава в ау-

тизъм и пренебрегва “алоизма” (творенията на други-

те). Универсалистът от евросферата е царят на по-

знаването на чуждото творчество и става професор, 

слушател, изповедник, педагог – повече го интересува 

щас тието, което може да даде на другите, помагай-

ки им те да се изявят. В оркестъра неговата цигулка 

никога не е соло или водач, понеже го опива хармони-

ята, не толкова мелодията. В това отношение, един 

Посветен от ІІІ Пентагрално Посвещение (“Просвет-

лението” на плани ната Синай) е неизмеримо по-горе и 

от най-гениалния гений, понеже запазва за себе си и за 

своята изява само един минимален сектор от живота 

си, отдавайки другите сектори на предана грижа за 

творчест вото на другите. Обикновеният гений е още 

на ІV ниво от външния кръг на Пентаграма – може 

да е Тициан или Шекспир, но личната му продук ция е 

Амазонка или Нил, в сравнение с вадичките, които е 

обезпечил на други (ако въобще има сетиво и орган за 

възхищение от друго, освен от своята истина). Ето 

защо, в Съвършения Човек будическото тяло е еднакво 

развито и в двата си полюса: то диша на равни глът-

ки и из дишвания, творейки и изучавайки (лансирайки) 

творчеството на дру гите. Като се има предвид съвър-

шенството на един истински Аватар, Учител, Той знае 

и може всичко това, поради което тялото на душата 

му не е издуто само откъм творческата страна – то е 

сфера. Следо бедната, вечерната, нощната полусфера 

до полунощ Той отдава на изучаване на чужди феноме-

ни, служене, педагогика и лансиране на дру гите пти-

ци от Ятото. Така и Учителят, вечер на Рила, мъл-

чи и слуша как пеят и свирят, декламират, другите. 

Искрено им се възхищава и ги насърчава. Геният ще 

те смаже с огромността на делото си, той е аутик 

и не може да изслушва и да се възхищава, да допусне, 

че някой може да сътвори нещо по-вярно и съвърше-

но от него. Затова, забе лежи, особено примадоните 

и художниците автоматично отричат дру гия, гонени 

от жестока амбиция и гордост. В Божествения свят 

гор ната октава на геносферата се проявява в алохим-

ното тяло (Тяло на Истината), а на евросферата – в 

илухимното (Тяло на Мъдростта). Елохимите имат 

Тяло на Любовта, понеже ритмично дозират твор-

чество и служене (лансиране) на другите, без това да 

ги разкъсва. Те имат и друго, още по-основно качест-

во: любовта към Сродната Душа у тях и обмяната 

с нея не се бие с любовта съм всяка друга птица от 

Ятото, любовта към несродните души и любовта към 

врага. Елохи мът, като абсолютно богоравен, съчета-

ва и уравновесява тия свои дейности по най-прерфек-

тен начин и за собствено удоволствие. Той е виртуоз 

на преминаване от частното в универсалното и обра-

тно, не може да откаже Любов, Мъдрост и Истина 

на нито едно същество или “елементарна частица”, 

но и не разрешава да му се месят в избора и отсъст-

вията му, и ритмиката на този процес. Докато илухи-
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мът може да обича само едного или най-много децата 

си, семейството си, рода си, църквата си, народа си 

(в най-добри случай) – той е хорда. Алохимът обича и 

люби поголовно всички, понеже е радиален; но не може 

да се спре върху едно същество.” 

Бях изумен от отговора, който получих! И това, ако 

не е чиста и то най-висша проба гностицизъм! Факт е, 

че след това с Гриша напра вихме ново сближаване, чес-

то контактувахме и започнах по друг начин да гледам 

на осиянията, които се дават чрез него. Още повече, че 

мо ето усещане беше, че по някакъв начин, за да придо-

бия тази гностична душа, която ми беше обещана, тряб-

ва да започна да проучвам осияни ята на Елма.

2005-2006 г.  Когато написах “Мистерията Лим” 

реших да пратя текста на де сетина приятели, за да си 

кажат мнението, да ми дадат съвет и пре поръки. Това 

не бяха случайни приятели – всеки един от тях беше 

ви соко интелигентен, с възвишени душевни пориви и 

фин естетически усет. Естествено между тези приятели 

беше и Гриша. Ето и неговият спонтанен отклик:

“Прочетох книгата до половината и съм дълбоко 

разтърсен! Плача на глас заедно с вас! Разказът ти ме 

“удави” и сега не мога да правя нищо друго – даже да 

ида някъде да се наям, а в началото умирах от глад. 

Просто няма човешки думи да се изрази колко неверо-

ятно е въздействието на “Мистерията Лим”! Имам да 

предавам филм и мои преводи и книги, но сега ми е 

съвършено невъзможно да се съвзема – тресат ме хи-

ляди волтове! Такава изумителна книга, както и всич-

ко, което излиза от тебе, трябва да излезе в перфектен 

вид... Още тре перя от прочетеното за Лим и не мога да 

продължа – инак бих го изчел до края на един дъх... 

Изпитвам непреодолима вътрешна потребност да бъда 

съпричастен на делото ти, доколкото съм компетентен, 

понеже искам съвършенството на такъв уникален стил, 

мислене и преживява ния като твоите да се увенчае и 

граматически... Огромна любов на теб и на всички, кои-

то обичаш! Бог да благослови още веднъж душата ти, 

че раздава толкова много обич, мъдрост и състрадание 

на бедните и богати човешки души!”

На 8.06.2007 г., отговаряйки на мой въпрос относно 

разпрост ранението на книгата “Мистерията Лим”, той 

написа пророчески думи (в момента –12.07.2010 годи-

на, работя едновременно с голямо вдъхно вение върху 

четири нови книги, едната от които е тази):

“Въпреки голямото въздействие на книгата за Лим, 

може би на истина е по-добре от сега нататък други да 

се занимават с нейната по-нататъчна съдба, а авторът 

само да контролира. Не защото той не би могъл да про-

дължи, но ние всички имаме чувството, че неговата 

муза сега чука настоятелно на вратата му да почне да 

пише нещо друго, което ще има още по-голямо значе-

ние за България (и не само). Невъзможно е сърцето на 

учителя, поета, приятеля, човеколюбеца да не зазвъни 

тревожно при трагичен случай като този – това е ста-

вало и с други писатели. Доказвайки ангажираността 

и силата си в конкрети ката, такива автори обаче имат 

правото и мисията по-бърже да се върнат към фунда-

менталните идеи, защото там можем да получим от тях 

още по-точни и блестящи отговори. Душите очакват 

тази храна с жажда и нетърпение, затова молим мъдре-
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ци от този ранг да ни пове дат отново към висините, в 

които са летели и могат да летят както малцина дру-

ги. Лим никога няма да забравим и тази книга остава 

в златния фонд на България, но нещо ни подсказва, че 

над Свищов ви таят нови, удивителни деца на музите и 

на автора й, които искат да се родят точно при него. От 

това ще спечелим пак всички.” 

2009 г.  Писмо на Гриша до мен: “Тази сутрин имах 

удоволствието да про чета стиховете ти – и тръгвам на-

вън, за да осветя слънчевия ден със светлина, по-силна 

от него... Вътрешната светлина, получена от При ятел, е 

по-силна от всяка външна, дори и от физическото слън-

це! Та кава сродност! Такива мисли и чувства, и пробле-

ми, такава грамадна нужда от подаряване и получаване 

на Любов – сякаш си моят двойник! Избрах със синьо-

незабравково стихотворенията, които ме развълну ваха 

особено много, както и отделните метафори-открития, 

и си по мислих: ето една чудна градина, в която, посред 

добре подредените лехи на логиката, посред уханието 

на Мъдростта и Опита, Просвети телството, Духът на 

Поезията е хвърлил и свои диви, присъщи само за Нея 

семена на алогиката, абсурда и метафората, каквито 

ражда само Бог-Отец. Те са избуяли в непокорни цве-

тя, украсявайки градината ти и с божествена алогика – 

дори (и именно!) по пътеките между лехите на дидакти-

ката, която винаги живее с прав текст на ясно изложена 

ми съл. Но пламтящите цветя на Отца, който живее не 

в Логиката, а в Тропите и затова придава душевни ка-

чества на природата и предметите, а човешките мисли 

и чувства олицет ворява с образи – именно тези бисери, 

диаманти, росни капки и цветя помежду тях предават 

особена прелест на стиха, посред логическата градина 

– градина на Мъдреца. Какви иманентно поетически 

открития имаш!!!: 

С подрязани криле / вървя по хоризонта хлъзгав 

“Безнадежд ност”; Погледът е клечка, а усмивката - ки-

брит; И любовта нахълтва с шум и трясък; Дърветата 

се впускат в бяг лудешки… Подгонват ги реки…; Бяло 

зимно покривало е обвило в своя снежно-нежен, пухкав 

студ душата ти, момиче; Звъни тъмнината в угасналата 

ми душа; Като светулка, или може би като звезда, на-

деждата кацна за миг и… от летя; За нас раздялата бе 

листопад; Пролет е, а аз живея неразлистен; Тротил във 

лед. Ще мога ли да го събудя, Боже мой, да го взривя?; 

Ще разстрелят любовта ми или тя ще ме разстреля – все 

едно; Как вре мето обезцветява чувството...; Една огро-

мна вълна ни залива. Раз мазва очертанията ни и ги за-

личава; Някой изстреля снаряд точно във Слънцето. И 

разкъсаната му плът се стече по небето; Но Ти си безна-

дежден.Ти си неспасяем, Спасителю!; Когато няма ми-

съл, лежаща между теб и мен...”

Само това да остане в храма на Поезията, то е дос-

татъчно за България и света! Някои колеги в редакция-

та разпределяха стиховете на авторите в папка “Чиста 

Поезия, т.е. Тропи” – и папка “Строева, ло гика и дидак-

тика в стихотворни редове” (“Защо не пишат такива ав-

тори писма или есета, а подреждат мислите си в стихо-

ве – питаха се те?)...” Но аз им опонирах и намирах осо-

бена прелест в сресаните гра дини на изяснетата мисъл, 

където обаче са пръснати и дивачки, и аб сурди . Спорях 

с тях, че този стил отговаря на едно от най-висшите ка-

чества на естетиката – не сгъстена есенция от метафори, 

която е типична за венценосците от Олимп, а сапфири и 
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изумруди на тропата посред дидактиката и формалната 

логика, посред горичките на зале сителите, подредени в 

логически редички... Колко по-прелестен е слу чайният 

храст и дивото цвете на метафората сред тях, понеже 

го вори за Отца! Като четеш Олимпийците и Източни-

те Поети, които считат липсата на тропа и формална 

логика за чума, ти се завива свят и можеш да заспиш, 

да се омаеш, да умреш, поразен от сгъстена Красота. А 

ето, Учителят знае това и именно затова редува логика-

та с метафора, със смешки, с примери и недовършени 

мисли – както най-добрите ри тори и педагози. Затова, 

именно, ползването на стремената и сбру ите, юздите на 

логиката е един чудесен похват, за да се хвърли мост 

между редовия, разказвателен ум, и чистата, абсолютно 

божествена красота на тропите, където живее с всичка 

сила сам Бог Отец! Яснов селената е безсилна да проу-

мее Неговите безкрайни превращения и алогизми – тя 

иска понятна, сдъвкана яснота на предпоставка, съжде-

ние и умозаключение. Тя плаче, когато Той се развих-

ри с вселени и експ лозии от иманенти на Абсолютния 

Дух, които ние само преподаваме на теория на ученици 

и студенти или я напомняме на авторите, идващи в ре-

дакциите с голяма кошница, но сами почти или хич не 

ги ползваме, понеже сме учени, философи, дидактици, 

просветители и интелекту алци... Помниш какво казва 

Хайне: “О, аз ще изкарам един безнадеждно луд поет от 

лудницата, за да може, от бездната на своето безумие, 

да намери образ, с който да сравня тези очи!...” Способ-

ни ли са на това ефрейторите, сержантите и старшините 

на стихоплетството, ко ито “взискват” уставна, формал-

на логика, параграфна “яснота” и опре деленост? Кажи 

на един старшина или на един сухар “малинов звън” 

– и ще видиш къде ще му отидат веждите... В духов-

ната, идеологическата и братската “поезия” е пълно с 

дилетанти и дидактици, които не раз бират, че трябва да 

пишат писма и есета и да си опишат биографи ите, а те 

вземат, че почват да пръкват логичски мисли и идейни 

отк рития в стихотворни редове, за да заприлича духов-

ната им дейност на “поезия”... Дори издават и преиз-

дават стихосбирки – минават за “по ети”. Зависи пред 

кого... Възвишените идеи, искреността и чистата душа 

са много трогателни – те наистина са бистри извори, но 

от ло гика, не от тропи.... Това можеш да си го прочетеш 

и у философа, да го чуеш и от осведомителния бюле-

тин, от трибуната, амвона, счетво дителя. 

Малцина знаят, че много истински гении на белия 

стих първо са се изпробвали с безспорен успех във 

всички класически форми на поети ката, за да имат пра-

во да творят и бяла поезия. Модата от няколко десетки 

години е всеки да пропише каквото и както му хрумне, 

без аб солютно никаква поетика, понеже така е безумно 

лесно: даваш “Enter” и слагаш мисълта си на следващия 

ред, както ти диктува съвършено случайно “потокът на 

съзнанието” (аз го наричам “патокът”)... 

Стихът – стихотворнит ред – е форма на съществу-

ване на Миро вата Душа и Бог Отец! Поезията е вход 

в божествения свят, по-висок от долните два входа – 

музиката и математиката. Тя борави със сти хотворни 

редове, разделени с придихателна пауза. Именно в па-

узите и белите полета след всеки стих живее Абсолют-

ният Дух; понеже яснов селената е в буквите и звуците. 

Дори и “бяла”, дори и метафорична и абсурдна, пое-

зията в редовете, звуците и буквите е вече изпредена 

нишка от определеност. Абсолютният е в междуреди-
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ята, в белия лист, в паузите. Затова, именно, големи-

те оратори и школуваните пропо ведници разчитат на 

гръмотевичното въздействие на тишината и па узата, 

когато мълчиш дълго след мъдрата или пламенна фра-

за и ог леждаш властно публиката, или гледаш много-

значително надолу или към небето. Тази пауза и поза 

прави всичко. Това е една от главните иманенти та 

Ерато и Евтерпа, без които същинска любовна поезия 

и лирика са невъзможни. Калиопа, Клио, Урания, Мел-

помена, дори Поли химния могат и трябва да говорят 

вменяемо, за да ги разберат; но Ерато, Евтерпа, Талия 

и Терпсихора са малко или много лудички, за да може 

вселената да съществува. Лудостта на тропите, зале-

гнала в песента на същинския обитател на Парнас, се 

развихря истински именно в паузите и белите полета, 

където “безчинстват” истинските богове на Хеликон, 

родени от Абсолюта. Неабсолютът обича да дрънка, да 

обяснява, да изяснява, да логизира, да мъдрува; обича 

и да се появява – да прави впечатление. И той си има 

своето място, но не в Поезията. Насечени изречения, с 

преместени части във все по-долни редове, колкото и 

да приличат визуално на поезия, не са. Те обикновено 

са бездарно тщеславие – да вземат някого за олимпиец. 

И сресани, и несресани, не са Поезия – въвеждането на 

нов стихотворен ред се дик тува лично от Абсолютния, 

не от приумицата. Паузата казва за се кунда 1000 неща, 

които не могат да кажат и 1000 най-луди тропи. 

Дилетантите по “поетическите” рубрики и клубове 

правят още нещо, особено неприятно – като не могат 

да пишат неримувана или свястно римувана поезия, те 

слагат неточни рими, и то само на места. Това е първи-

ят легитимат на аматьорство (на кифладжийската лите-

ратура, както я наричат в Русия). Вторият – излагане на 

логични раз мисли, откровения или поучения, на умни и 

даже оригинални открития или призиви, но, за жалост, 

в стихотворни редове (стихоплетство). При тях няма 

това, което изтъкнах за твоята поетическа градина, Б. – 

там мъдрецът и просветителят дава спонтанно място и 

на тро пите – и става чудесно! Твоята мъка, твоята мъд-

рост и опит трябва да се споделят – това е полезно и по-

учително за хората. Твоята искре ност е завладяваща, но 

други са искрени парадно – за да се покажат. Техните 

дидактически или шизофренични искри са къси, като 

от бен галски клечки и новогодишни ракети, но накрая 

оставят само пушек. Е, гледката понякога е впечатлява-

ща – за една презентация на автор, за два-три месеца по 

сергиите или за една година, но те не остават в истори-

ята – трябва да ровиш дълго по библиотеки и складо-

ве, за да видиш още една от стотиците хиляди подобни 

стихосбирщини.... А ти можеш, стига да искаш, да из-

дадеш и стихосбирка само с тропи, на ко ето си напълно 

способен – дори само в 5 или 10 страници, ще останеш 

в Поезията. Но почти всички други не могат. 

Трети легитимат на дилетантите-алогици, които 

трупат иди отски абсурд след абсурд – в мерена реч или 

немерена – и си мислят, че са “явления”. Те имат спе-

циална диагноза – лудостта им е освежи телна, но не е 

изкуство. В Божествената Поезия, през тропите трябва 

да прозира Мъдрост, а през Мъдростта – абсурд. Това 

е нещо, с което ме погали твоята стихосбирка. Поетът, 

за разлика от сихоплетеца, казва нещо така, както не 

го е казал и не може да го каже никой друг в историята 

на вселената, дори и когато се говори за едно и също 

нещо, преживяно и от друг. Не използва и тривиални 
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рими (ако пише в рими), съвършено изключва порока да 

римува еднакви части на речта, но търси открития. Не 

всичко е изпоскано досега – има още половин про мил 

рими, неоткрити от истинските таланти... Но римите на 

добрия поет са точни – поне до втория знак след десе-

тичната точка...Той не римува “вода” с “боза”, понеже 

имало “а” под ударение. Има позволени и благозвучни 

“близки рими” но трябва да се знае какво е това. Някои 

не искат да се отучат от случайното плесване на неточ-

на или даже точна рима в някой куплет, а после – няма, 

или когато му хрумне. Или всичко в ритъм и рими – и 

някъде, още в същото стихотворение, твор ческата не-

мощ лъсва и човекът тръгва да пише гьотората... 

Но ето, че аз ти нахвърлях стихийно болката си от 

вихрещите се самодейци и парвенюта, които умират да 

се явяват в печата, в ефира или директно пред хората, за 

да “представят” гениалността си официално. Друго си 

е още приживе – и колкото се може по-скоро... От този 

момент нататък те считат, че са вече “нещо”. Жалкото е, 

че и други считат... Пък ако си платиш на литературна 

къртица да те из кара за “нещо”, (може и приятелски или 

на бартер от всякакъв род), вече малцина ще оспорват 

че си “нещо”. Но Пламен Цонев казваше – “Не е особен 

проблем да ти издадат стихосбирка. Ами после?...” Е, 

епиго ните винаги си имат кръг от почитатели, понеже 

това е човешко и е въпрос на приятелство, доброта и 

ниво на естетическа еволюция. Друго си е да познаваш 

лично някого, “който е издал книга”... Но ако по питаш 

автора или фена му що е метафора като антономасия, 

олицет ворение, одухотворяване, алегория, ирония, 

сравнение, епитет; що е тропа като метонимия, синекдо-

ха, перифраза, евфемизъм, хипербола, мейозис и лито-

та; какво представляват и как се използват в поети ката 

стилистическите фигури на съвместяване, уточняване, 

климакс, антиклимакс, контраст, оксиморон, антитеза 

и пр. и пр. и пр., – за пове чето от тия”животни” той ще 

вдигне рамене и ще каже, че на поета и почитателя му 

такава зоологическа градина не е нужна... 

Е, надух ти главата с негодувания и теории, които 

може би бяха излишни, понеже ти сам преподаваш на 

учениците си родния ни език и литература и положи-

телно им казваш много по-интересни неща и но вости. 

Няма начин и да не помагаш на начинаешите поети и 

писатели още от долните класове – как да прилагат тро-

пите на практика, а не само да тропат в ушите ти с ци-

тати от учебника, що значи това.

Нека тогава остане основата мисъл и чувство от 

“произведени ето”, което ми изпрати – благодаря ти, че 

съществуваш и в стихотво рен вид!

Григорий Жорж Кьосев

ХРИСТИНА

Идва ред да разкажа за Христина – наша приятелка 

с пророчески дар, улавяща и отговаряща на мислени-

те въпроси, които задавахме. Изключителен феномен, 

благодарение на който разбрах разликата между това 

просто да говориш вдъхновено и Някой да говори чрез 

теб! Христина беше от втория тип – тя бе получила 

духовно кръщение при петдесятници. Всяка неделя се 

събирахме в стаята й в студентското общежитие, за да 

правим молитви, и Духът да ни даде напътствия или 

някой от нас да получи духовно кръщение. Обикнове-

но в началото Христина казваше няколко думи на не-
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познат език (небесен език), след което продължаваше 

на български с общи напътствия. После се спи раше на 

всеки един поотделно и отговаряше на въпросите, кои-

то всеки от нас мислено беше задал. Спомням си есен-

та на 1989 година, когато с Тонка решихме да отидем 

в студентското общежитие, за да се видим с Христина 

след лятната ваканция, и се натъкнахме за пръв път на 

феномена, който беше започнал отскоро да се проявява. 

След като по говорихме известно време с нея, преди да 

си тръгнем, тя предложи да се помолим заедно. Съгла-

сихме се и започнахме. В един момент Хрис тина почна 

да говори. Бяхме много изненадани, защото се оказа, че 

Този, Който говореше чрез нея, четеше мислите ни, же-

ланията ни, мо литвите ни и ни отговаряше. И двамата 

с Тонка, както се разбра не посредствено след това, се 

поблазнихме и ние да придобием такава дарба, каква-

то Христина беше придобила през лятото и проявява-

ше в момента. Когато си помислихме това нещо, Духът 

каза: 

“Две царски фигури от шаха искат да станат пешки. 

Но не може сърцето да стане ухо, защото, ако стане ухо, 

ще се разболее. Не може сърцето да стане око, защото, 

ако сърцето стане око, ще се разболее.” Така започнаха 

редовните събирания при нея. На тези молитвени сеан-

си се казваха и се случваха интересни неща. Един ден 

Мария Д., използвайки времен ното мълчание на Духа, 

реши да изземе функциите на Христина и за почна да 

говори от Негово име. Веднага след това Христина ста-

на и напусна стаята. А Мария… колабира. Тази случ-

ка само потвърди за кона, че всеки си има свое място, 

роля и предназначение и никой не трябва да се опитва 

да поема върху себе си този дял, който не му е отреден. 

Отделно, че едно е Духът да говори чрез теб, а съвсем 

друго – да имитираш, че Духът говори чрез теб. С това 

шега не бива! На едно от молитвените ни събрания 

Пламен П. и Калинка (тогава сту денти “Изобразително 

изкуство”) решават мислено да попитат Духа, дали са 

взели правилно решение, дали имат Божието благосло-

вение за сключване на брак. Тогава Духът им припомни 

нещо, което никой от присъстващите не знаеше – как 

са ходили на Света гора (над универси тета в Търново) 

и са се помолили Бог да им даде някакъв знак, че одоб-

рява решението им да се оженят. И как се появили две 

светулки, като първо едната кацнала на рамото на еди-

ния, а другата – на рамото на другия, а след това двете 

светулки си разменили местата. След като им припом-

ни това, което действително бяха направили и само те 

си знаеха, им каза: “Това беше Моето благословение за 

вас!” При послед ните думи Калинка не сдържа емоция-

та си и се разплака. И до днес тези прекрасни приятели 

живеят хармонично. 

Един ден пък заведохме при Христина една худож-

ничка (също то гава студентка), която твърдеше, че е 

преродената Мария Магдалена. Интересното е, че аз 

имах усещане за достоверност на това твърде ние. Ис-

кахме да научим отговора от Духа. Но ситуацията беше 

дели катна, защото половината от нас вярваха в прераж-

дането (хората от Братството), а другата половина не 

вярваха, защото бяха петдесят ници. Затова и Духът не 

пожела да ни отговори, за да не изпаднат в съблазън 

тези, на които отговорът нямаше да се хареса, защото 

ня маше да съответства на техните възгледи. 

На едно от събранията присъства моят приятел Ро-

сен. Духът му каза, че е стар дух (а на мен в съновиде-
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ние ми бе открито, че е пре роден герой от Стария завет) 

и му предрече, че ще има едно дете – нещо, което се 

сбъдна. Предрече на Тонка, че ще срещне мъж на име 

Николай. След години Тонка ми призна, че наистина 

по едно време в жи вота й се появил мъж с това име. На 

едно от събранията за първи път заведох Емилия (също 

тогава студентка “Изобразително изкуство”). Тя имаше 

един проблем – не можеше да се моли, не й идваше от-

вътре. Ду хът обаче веднага усети това и я предупреди 

или да започне да се моли, или по-добре да напусне ста-

ята, защото по този начин пречи на дру гите. Имаше и 

други интересни случаи – при духовно кръщение, Ма-

рия Д. се била помолила мислено да й се даде да казва 

дума като мантра на старобългарски език и направо из-

падна в еуфория, когато Духът й каза да повтаря онтрес 

– старобългарска дума, която започва с голяма но совка. 

Даниела (наречена от нас “Върхъ”) пък проговори на 

език, който наподобяваше китайския – за нея Духът 

каза, че животът й е изпълнен със страдания, защото е 

избрала да върви по пътя на Христа, а Лили – сестрата 

на Христина, редуваше няколко езика. На една от сбир-

ките ни Духът каза паметни думи: “Христос е любов, 

но и жертва – най-чистата сълза, капнала от окото на 

Бога”. Веднъж пък ни каза, че ще говори за Бялата хала 

и ние изтръпнахме, защото си помислихме, че може да 

почне да говори нещо отрицателно за Учителя и Брат-

ството, но… тази Бяла хала се оказа символ на хората, 

които търсят Бога с ума си, а не със сърцето си.

Чрез Христина Духът ми е казвал много неща. Ето 

някои от тях, които са главно от два молитвени сеанса 

от 5 и 19 март 1990 година, за които съм си водил бе-

лежки: Каза ми, че иска да излее Духът Си върху мен 

и да постигна Неговото Триединство – Дух, Христос, 

Отец – и да стана Негов Син, но все още не съм готов 

за това. Предстои ми да направя последната, най-труд-

ната и най-дългата, кървавата крачка – да премина от 

един бряг на реката на другия (тук Духът ми говори за 

едно съновидение от 28 ноември 1989 година, за което 

Христина ня маше откъде да знае – не го бях споделял 

с никого! То беше следното: Опитвам се да премина 

от единия на другия бряг на една планинска ре кичка, 

но течението ме изтласква надолу, където се получава 

нещо като водопад. В последния момент успявам да се 

задържа, запазвайки равновесие, и да премина на спа-

сителния бряг отсреща. – б.а.) Това оз начава да приема 

кръстната жертва, кървавата жертва на Христос – не на 

Този, Който е вън от мен, а на Този, Който е вътре в 

мен, в ду шата ми. Ще ми бъде трудно с моите широ-

ки разбирания, защото много от хората са превърнали 

Словото Му в догма. Сега ми предстои труден период 

– период на вътрешна борба. Трябва винаги да държа 

връзка с Него, да се уповавам на Него. Големият, ис-

тинският ми възход ще започне след три години (т.е. 

1993 г.) тогава ще стана велик. Ще придобия такава 

мъдрост, каквато дори не подозирам, че съществува и 

не съм си представял. Тогава ще уча и Христина (тази, 

чрез която го вори Духът) и Лили (сестра й) и още мно-

го хора. 2000 години ме е чакал да се родя. Постави 

ми задача да се моля за хармонията и да поддържам 

хармонията. Един е Учителят – Бог, – а всички други 

са само Негови служители. Нарече нас, присъстващите 

от Братството, “прозрач ните”, които почти са станали 

светлина, но още не са се слели с нея, още не могат да 

дават живот. Засега светлината ни е неонова. Говори 
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ми, че съм толкова висок връх, защото всичко съм по-

стигнал сам, но трябва да разбера, че пътят не е чрез 

самоусъвършенстване – трябва да разбера, че “не вие 

вземате, а Аз давам”! Затова трябва да приема жертвата 

на Христос, но при мен пътят бил по-особен – щял да 

ми обясни така, че да Го разбера: Той пускал светлина 

през тесен процеп към всеки от нас, но ако в процепа 

има паяжина, светлината се пре чупва. При мен обаче 

паякът е прозрачен – той се е нагодил към свет лината 

и неговите нишки са също прозрачни. Оттук идва труд-

ността. Попитах как трябва да приемам жертвата на 

Христос, но Той ми каза, че няма да ми отговори нито 

чрез Христина, нито чрез устата на друг човек, защото 

ще се съблазня и ще съблазня и други, които са около 

мен. Но трябва да се моля, за да получа отговора по въ-

трешен път. Моите крачки по духовния път били голе-

ми – едно мое стъпало се рав нявало на седем нормални. 

Накара ме да си повтарям думата ТОН (спо ред Елма, 

ангелска йерархия на смирението). Попитах мислено 

Духа за жената на 119 години. Той каза само, че щяла 

да носи духовното име Асис.

Пояснение: 1993 година беше наистина забележи-

телна за мен: из дадох първата си книга “Симфонии на 

Вечността”, написах “Да се пре върнеш в светлина”, 

ожених се за Силвия и се роди голямата ни дъщеря Све-

тослава, за която една ясновидка каза, че е “дар за баща-

та”. За тази същата година на 13 февруари телепатично 

бях приел: “През тази година сам ще си бъдеш апостол 

на живота!” На 29 октомври бях приет за ученик в Не-

видимата школа на Ошо в група “Новатори”…

През 2003 година, след като няколко години не 

се бяхме виждали и чували с Христина, се свързах с 

нея, предоставих й текста на “Мисте рията Лим” с мол-

ба да ми бъде консултант, защото е филолог и духо-

вен тип човек. След няколко дни ми се обади – беше 

възторжена. Каза ми: “Чак сега, като прочетох книгата 

ти, разбрах колко много си ми липсвал през всичките 

тези години! Ти си истинско съкровище – дори нямаш 

представа каква книга си написал!” И се нае да намери 

издател ство.

Имаше и още един интересен случай, свързан с 

Христина, от вре мето, когато бяхме студенти в Търно-

во и посещавахме младежкия клас. Беше й се обадила 

дископатията, а имахме младежки клас. Помо лих да се 

хванем за ръце и да направим един кръг, а тя да застане 

в центъра на кръга. Направихме молитви и формули за 

нея, като изпяхме и някои от песните на Учителя. Мо-

ментално болката се отне от Христина, като се оказа, че 

за около 15 минути всеки от нас (неволно) беше приел 

върху себе си част от нейната болка. 

Когато в началото на 90-те години заведох моята 

приятелка, а малко по-късно и съпруга, Силвия, при 

Христина, Духът каза на Силвия, че няма да й бъде 

лесно да живее с мен, защото е трудно да живееш под 

сянката, която хвърля короната на мощен дъб… И това 

пророчество се оказа точно, още повече, че имам Са-

турн в Седми дом – позиция, при която много астроло-

зи не препоръчват брак!

ДЕНКА

На Денка дъщеря й – Галя, беше моя състудентка. 

Един ден Галя, връщайки се от Стара Загора в Търново, 

сподели с мен тревогата си, че майка й е откачила. По-
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интересувах се какъв е случаят, а тя ми каза, че майка й 

чувала някакъв глас, който й говорел, имала видения… 

Като чух това, казах на Галя, че в края на седмицата ис-

кам да отида с нея до Стара Загора и да се видя с майка 

й. Действително, това се случи – проведохме разговор с 

Денка, която също беше уплашена какво се случва с нея, 

тествах я за способностите й и й казах, че няма смисъл 

да се притеснява, защото са й дадени ясновидски спо-

собности и тя трябва да ги развие и употреби за благото 

на хората – да помага на нуждаещите се. Така станахме 

близки приятели с Денка и тя ми беше много благодар-

на, че в този труден за нея момент, когато близките й 

са мислели, че се е побъркала, аз съм й обяснил нещата, 

дал съм й на сока и по този начин съм й помогнал. 

На 18.02.1989 г. отидох при нея в Стара Загора. На 

въпроса дали ми е разрешено да се оженя, тя каза, че 

не ми се дава – Учителят й казвал: “Кажи му да не се 

жени!” Попитах я съществува ли като реално лице же-

ната на 119 години или само символизира моята мисия? 

Отго вори ми, че вижда женска фигура, която първо и 

се дава в позитив, а след това в негатив. Изтълкува го, 

че негативът означава, че умира, т.е. жената трябва да 

умре за мен. Попитах я за моята мисия – дали ще я из-

пълня? Тя отговори, че ще я изпълня и ще ме увенчаят 

с корона. Следващият ми въпрос беше свързан с пи-

сането и издаването на книги. Тя ми каза, че ще пиша 

книги – даже ме виждала като светец, облечен в расо, 

а около мен били книгите ми. В професионално отно-

шение виж дала един баир, после втори, но въпреки 

трудностите – накрая лъв, и то с опашка. Във връзка с 

предстоящото ми дипломиране й се дава но жица, кое-

то тя изтълкува като край, като приключване на нещо. 

Виж дала и някакъв обърнат автобус – събитие, което 

щяло да окаже силно влияние върху мен самия и живо-

та ми. (Според моето тълкуване, това е предсказание за 

катастрофата в река Лим, направено 15 години преди да 

се случи, когато някои от загиналите деца все още не са 

били ро дени!)

22.08.1989 г. Отново съм при Денка, която каза още 

няколко неща – ще съм в сила за изпълнение на мисия-

та си между 35 и 55 години, когато ще има много хора 

около мен. Мисията ми е свързана с обедине ние, един-

ство (вижда пеперуда, която прелита от цвят на цвят). 

Же ната на 119 години носи кръста на себеотречение-

то (зодия рак или скорпион, буква Р). Между нас ще 

има някаква преграда, т.е. връзката ни ще бъде духовна 

(духовен брак) – ще ми бъде духовна сподвижничка. 

Ра бота ще започна като учител – вижда много детски 

главички около мен. Ще пиша и издавам книги, като от 

първа до трета ще върви трудно, но от трета до пета – 

голям скок, с лекота (вижда балерина). 

14.09.1989 г. Съновидение: Духът ми говори чрез 

Денка, която ми е дошла на гости: “Твоят ден е тънкият 

ден – висока, стройна, тънка фигура, облечена в черно.” 

Денка ме пита дали обичам черния цвят, но аз й казвам, 

че не го обичам. Тя продължава: “Като малък си бил 

хубаво бяло дете с руси коси. Твоят дух всъщност не 

е твой. Той не принадлежи на себе си и затова всич-

ко в живота ти се урежда – хра ната… изобщо целият 

ти живот от малко дете.” (Действително, това е вярно 

– наистина не съм страдал от недоимък и винаги, ма-
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кар и да не получавам висока заплата като учител, са се 

нареждали по някакъв на чин нещата и съм разполагал 

с достатъчно средства. Всъщност, жи вея на принципа: 

“Търсете първо царството Божие и неговата правда и 

всичко друго ще ви се приложи.” И съм убеден, че това 

дава резултат.)

13.12.1989 г. Съновидение: Учителят ми дава отго-

вор чрез Денка на телеграмата, която Му бях написал 

във връзка с отношени ята между мен и Милена М. и 

моето запитване за брак: “Не искам така да постъпвате 

и вий, свищовлии. Това става само с чувство. Ето и Ста-

нимир – излъга една и сега децата го замерят.”

Пояснение: По това време беше възникнало привли-

чане между мен и Милена М. – красиво и добро момиче 

от Братството. Майка й ме беше харесала за зет и се 

опитваше да ни помага, за да се сближим. Отно шенията 

ни с Милена М. бяха изключително близки, приятел-

ски, на ръба да се превърнат в интимни. Понеже желаех 

да разбера каква е Божията воля, на един лист напи-

сах телеграма на Учителя, дали ми се разре шава брак с 

Милена М., и се подписах отдолу. Сложих телеграмата 

пред образа на Учителя и легнах да спя. Тогава се даде 

това съновиде ние и аз бях послушен спрямо Божията 

воля. А Станимир, чието име се споменава като отри-

цателен пример, е мой бивш колега – състудент, който 

се раздели с жена си.

УЧИТЕЛЯТ

 

На 5 август 1986 година по време на дълбока меди-

тация имах ви дение: Пред мен се появиха седнали един 

до друг, облечени в бяло, бе лобрад и благообразен ста-

рец и по-млад от него мъж. Старецът ме гледаше благо 

и с огромна любов. Усетих как между нас се създава 

ня какво силно магнитно поле и му го казах. Той само 

се усмихна, след ко ето заедно с по-младия мъж се из-

дигнаха и сякаш се дематериализи раха, изчезвайки от 

погледа ми. У мен се запечатаха телепатично ду мите 

на стареца: “Аз съм твоят духовен Учител!” Трябва 

да спомена, че преди това се занимавах с йога, бях ръ-

ководител на студентски клуб и търсех усилено своя 

Учител. След гореописаното видение, един при ятел ми 

предложи едно томче с беседи на Учителя – “Ликви-

дация на века”. Прочетох го и останах изумен – каква 

огромна мъдрост имало в България, а ние да не я позна-

ваме и да си мислим, че само в Индия може да се открие 

и че само там трябва да се търси. Известно време след 

това за пръв път отидох в дома на Павлина Даскалова в 

Търново и... какво беше удивлението ми, когато на една 

от стените видях окачен потретът на същия старец, кой-

то ми се беше явил във видение! Попи тах я кой е той, 

а тя ми каза:”Това е Учителят – Петър Дънов.” Съ щата 

година се качих на молитвения връх на Рилските езера 

и се помо лих да имам поне едно томче с беседи на Учи-

теля. След десетина дни една сестра от Братството, като 

разбра за желанието ми, ми подари “Законът на любов-

та”, защото й се дублирала. По-нататък така се стекоха 

нещата, че в момента Братската библиотека в Свищов с 

всичко излизащо от Учителя се намира в дома ми.

20 август 1988 г. С близки приятели бях на палат-

ков лагер на Се демте рилски езера. След обяд отидох в 

палатката си и легнах за ре лаксация. След като се от-
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пуснах добре и бях на ръба между будно и сънно със-

тояние на съзнанието, получих видение как Учителят 

Петър Дънов идва при мен и ме прегръща. Това, което 

последва, беше някаква неописуема Реалност. Слях се 

с Потока на съществуването и преживях Единството на 

всичко съществуващо. Беше възхитително! Не исках да 

запазя само за себе си това благословено преживяване. 

Исках да го спо деля с хората около мен. Те го заслужа-

ваха. Всъщност, в този момент всеки го заслужаваше. 

Затова – безкрайно щастлив и блажен – прегръ щах и 

целувах всекиго, когото срещнех по пътя си. По-късно 

написах и кратък медитативен текст, в който се опитах 

да дам израз на прежи вяването си:

Аз съм всепроникващият Живот.

Аз съм всепроникващото Съзнание.

Всяко същество е клетка от моето тяло.

Всяко същество е едно мое дихание.

Всяко същество е едно мое чувство.

Всяко същество е една моя мисъл.

Всяко същество е един мой живот.

Аз съм безсмъртен,

защото живея чрез всички същества.

И наранил някого – наранявам себе си.

Помогнал на някого – помагам на себе си.

Един съм Аз навсякъде.

Един съм Аз във всичко.

Всепроникващ Живот.

Всепроникващо Съзнание.

Необятна Любов.

Блаженство!

Ето думите, с които съм отбелязал това изключи-

телно прежи вяване в дневника си: “След като ме пре-

гърна Учителят, почувствах едно безгранично, нео-

бятно, безмерно блаженство. Не мислех нищо. Само и 

просто живеех. Животът не се състои в умуването. Жи-

вотът е непосредствено преживяване на нещата. Да си 

щастлив, не означава да размишляваш върху щастието, 

а да го почувстваш, да го преживееш непосредствено. 

Така е и с Бога. Той не може да се познае с четене на 

книги и с умуване. За да познаеш Бога, е необходимо 

да го преживееш! Благодаря ти Господи, Учителю мой, 

за всичко, което правиш за про буждането и издигането 

на душата ми!

Във връзка с горното се сещам за нещо прочетено 

– когато Виве кананда отишъл при Рамакришна и го по-

питал: “Има ли Бог?”, Рамак ришна му казал, че има. 

Вивекананда го попитал защо мисли така, на което Ра-

макришна му отговорил: “Защото го виждам така, как-

то виж дам теб, дори и по-добре!”

30.10.1988 г. Съновидение: В планината съм. Не-

очаквано се из вива страхотен ураганен вятър и аз, по-

добно на дърво, целият се огъ вам под напора му. Аха 

да ме изтръгне от земята и да ме отнесе, но започвам да 

се моля: “Господи, Учителю мой, помогни ми!” Отвед-

нъж вятърът спира и пред мен се открива един широк 

път между дърве тата, по който бързо трябва да тръгна, 

докато е утихнал вятъра. 

30.05.1989 г. 

Забелязах, че възниква привличане между М., с 

коя то малко преди това бяхме интимни приятели, и И. 

– наш състудент. Изпитах извес тна доза ревност. Попи-
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тах М. дали има нещо между тях двамата, но тя каза, че 

са само приятели. Аз обаче не й вярвах – интуитивно 

усе щах, че не ми казва истината. Една вечер извърших 

едно срамно деяние – проследих ги и подозренията ми 

се оправдаха. Тогава ми се даде съно видение, в което 

телепатично приех строгите думи на Учителя: “Не пре-

чи на душите, които искат да се слеят! Никой не може 

да попречи на душите, които се стремят една към дру-

га!”

9.06.1989 г. През нощта, след като ми се яви Учите-

лят, се из лъчих от тялото си.

16.06.1989 г. Сънувам лъчезарно слънчево моми-

че от Братст вото – със светла кожа и светлокестенява, 

почти руса коса до раме нете, и сини очи. (Без да съм я 

виждал в действителния си живот) Раз говаряме с нея 

и тя ми разказва, че преди е имала приятел, който бил 

с няколко години по-възрастен от нея, но се разделила 

с него. Попитах я за причината. Тя ми каза, че даже и 

външно не си приличали, а Учите лят бил казал, че срод-

ните души имат даже и външна прилика. Освен това, 

за да бъде връзката между мъжа и жената хармонична, 

трябва да съответства на числото 12, защото 1 символи-

зира Слънцето, духа, ума и мъжа, а 2 – Луната, душата, 

сърцето и жената. Числото 12 е творческо число, число 

на хармонията, в което преобладава мъжкият принцип.

Накрая ми каза, че тя била моята сродна душа…

26.06.1989 г. При дълбока медитация получавам 

видение, че дис кутирам с Росен (мой бивш съученик), 

който казва, че едно от ученията е вярно. Аз му казвам, 

че знам кой е Учителят, но не искам да му кажа. Откри-

ва ми се, че Учителят е Отец, а Христос е Синът. В този 

миг се излъчвам от тялото си и след астрална разходка 

се връщам отново в тялото си.

Пояснение: Получил съм и откровение за числото, 

което съот ветства на Същността на Учителя: 1,1,1,1…

2,2,2,2…, т.е. безкрайна поредица от единици, послед-

вана от безкрайна поредица от двойки. За писал съм от-

някъде и следните мистични думи на Учителя: “Преди 

беше Синът, сега е Отец!”

При дълбока медитация на 8 август 1989 година 

за пръв път се сблъсках с този феномен – смирение-

то. Станах свидетел на фрагмент от живота на Учите-

ля. Той беше с бял костюм, с бяло бомбе, с бяла брада 

и блага усмивка, излъчващ светлина като самия слън-

чев ден. Проявяваше жив интерес и загриженост към 

децата, както и чувство за хумор. Беше заобиколен от 

хора, дошли да слушат Словото Му. От лявата страна 

на Учителя имаше две деца. Едното от тях – стройно, 

с характерно развито чело, видимо се хареса на Учи-

теля и Той насочи вниманието Си към него. Каза му 

някои неща, гледайки лицето и ръ цете му. Момчето 

беше от Югославия. Учителят с радост и разполо жение 

му каза: “А бе ти не си бял, ама си син брат! Ти си от 

Югославия, ама не си земен!” Останах с впечатление, 

че Учителят беше учуден, че и в Югославия може да 

се намери “неземен” човек. Освен това му спо мена и за 

някакво заболяване, което беше свързано със стомаха. 

Тогава другото дете, което беше по-ниско и с очила, 

протегна ръцете си, за да му гледа Учителят и на него. 

Той се усмихна и му каза няколко неща, едно от които 
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за заболяване.

Най-силно впечатление ми направи усмивката 

на Учителя – блага и добра, сдържана, скромна, дори 

свенлива. Тя изразяваше нежността на душата Му. По 

никакъв начин Той не желаеше да изпъква спрямо дру-

гите, не искаше да си придава важност и нищо от пове-

дението Му не издаваше желание да доказва някакво 

превъзходство над другите, въп реки че бе в центъра на 

вниманието. Беше чист и простодушен като дете и мно-

го, много естествен, без никаква поза. Беше като равен... 

Не! – Беше равен с другите, но това ставаше без Той да 

го желае, без някакво външно или вътрешно усилие – 

това смирение, което те кара не само да се чувстваш, 

а и да бъдеш равен с тревичката, произтичаше от са-

мото Му Естество. Тогава разбрах, че смирението не 

се постига по външен път, чрез усилие на мисълта и 

волята, или чрез самовнуше ние. Не можеш да повта-

ряш постоянно: “Аз съм смирен!” и един ден да станеш 

наистина смирен, защото смирението не може да дойде 

отвън. То не е нещо, което се придобива, а нещо, което 

е вътрешно присъщо. За да бъде човек смирен, трябва 

да е достигнал дълбините на своето същество – там, къ-

дето всичко е едно – и тревичката, и мравката, и птица-

та, и човекът...

Затова и Джиду Кришнамурти в “Основи на йога-

та”, говорейки за смирението като основа на доброде-

телта, казва, че то се ражда без усилие: “Самите вие не 

можете да го създадете. То се появява неочак вано, без 

да го търсим. След това конфликтът изчезва, тъй като 

сми рението не се стреми да се издигне. То никога нищо 

не желае.”

23.04.1990 г. Съновидение: Учителят влиза в една 

стая. На лег лото е легнал турчин – мюсюлманин, който 

е в кома и са го отписали от живота. Учителят се на-

вежда над него и… чудото се случва – тур чинът отваря 

очите си и с още слаб и немощен глас казва: “За Бога 

(Слава на Бога)!” А Учителят: “Ето че стана”. Тогава 

турчинът, както е легнал, започва да пее една ориен-

талска песен, изпълнена с най-дъл боко и покъртително 

чувство на благодарност, на което е способно човешко-

то сърце. Междувременно, аз се пробуждам, но въпре-

ки това песента продължава да звучи отчетливо, а аз я 

чувам и се любувам на нейната красота.

12.05.1990 г. Като студент в Търново, едно съботно 

утро бях в таванската си стая, в която, общо взето, има-

ше място само за легло, една малка ма сичка със стол и 

телевизорче, което, понеже се чудех какво да правя, ре-

ших да пусна. Нямаше обаче нищо интересно. Оставих 

го да работи и взех една книга (“Жребият” на Свобода 

Бъчварова), в която Учителят говореше за Божестве-

ната любов. Зачетох се: “Ония хора, които имат най–

малко любов, най-малко истина, наричам предатели на 

човечест вото. Ония, които са готови да се жертват за 

другите, на които никой не може да отнеме любовта в 

сърцето, наричам герои на света. Любов към всички, 

към всичко, към Цялото, навсякъде, завинаги!... Човек 

трябва да обича, за да се прояви. Квасът, началото на 

всичко в света е Любовта. Тя е първичната среда, в ко-

ято всички живеем. Тя прониква и обхваща всичко. Бог 

ни познава по закона на Любовта. Тя произлиза от един-

ството, което съществува в света. Тя е великата цел на 

Бити ето. Тя е вратата, през която човек влиза в живота. 
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При Любовта всеки служи на доброто без всякакъв за-

кон. Нашето заблуждение е, че ние търсим Любовта ня-

къде, а няма място, където тя да не е. Защото е родила 

всички организми, всички същества. Цялото небе не е 

нищо друго, освен изложба на Любовта. Тя е великата 

реалност на Разумния център на Всемира. Ние дишаме 

Любов. Следователно, светът е съз даден за нас и мо-

жем да го заслужим, само ако живеем по принципите 

на Любовта. Тя се проявява в живота извън времето и 

пространството. Души, които се обичат, не се разделят 

– нито на Небето, нито на Зе мята. Любовта е вътрешен 

копнеж на душата. Човек я търси нався къде, и когато 

я намери, е като разцъфнал цвят, към който се стремят 

пчелите. Тя е единствената сила в света, разбрана от 

всички – човека, птичката, дървото, цветето…” 

Изведнъж се случи нещо неочаквано. Сякаш съзна-

нието ми се от вори и аз осъзнах тази Любов, за коя-

то Учителят говореше. Почувст вах я, преживях я. Тя 

изпълваше стаята. Цялото пространство и всичко съ-

ществуващо беше Любов и нищо друго нямаше освен 

Любов – изуми телна, възхитителна… Любов, пред ко-

ято човек можеше само да коле ничи благоговейно и да 

моли за прошка – за прошка, че се е съмнявал в нейното 

съществуване. Това беше единственият грях. И на фона 

на тази необятна Любов, коленичил и облян в бхакти-

сълзи, за пръв път осъзнавах греховността на човека и 

собствената си греховност и се покайвах от дълбини-

те на съществото си. Не знам колко трая този свещен 

момент, но това, което преживях тогава, ме изпълни с 

непоко лебима вяра и благодарност, че Бог е бил милос-

тив към мен, за да ми позволи да Го позная като Лю-

бов… 

21.05.1990 г. Блика, блика в мен любовта, но все 

още в първич ните, в по-грубите си форми на проявле-

ние. Поради това снощи ми стана болно, разкаях се и 

направих молитва, чрез която изплаках бол ката, страха 

и копнежа си. Както винаги в подобни случаи, Учителят 

ми даде знак, че е чул молитвата ми. През нощта пос-

ледва съновиде ние: Учителят ми подарява един много 

фин свещник от дърво, на чиято поставка пише: “Сине 

Мой, дай ми сърцето си с вяра!”

Във връзка с това се роди следната молитва:

Господи, още един път казвам: Ти ми даде тази 

душа и тя Ти при надлежи изцяло и завинаги. Оставям 

се изцяло в Твои ръце. Готов съм да приема всичко, ко-

ето идва към мен, да мина през всичко, което же лаеш, 

да изпия всяка чаша, която поднасяш към устните ми. 

Пълна вяра Ти имам, Господи, и знам, че и през тинята 

и мътилката на живота да ме прекараш – ще бъде за 

мое добро, защото Ти ще ме пречистиш, тъй както 

чистиш всички, които Те обичат. Затова Те моля да 

прощаваш прегрешенията ми, които са плод на моето 

невежество, да ме предпаз ваш от тях, за да не скве-

рня Името Ти, като осветляваш единствено верния за 

мен път – пътят, който води към Теб – ВЕЛИКАТА 

ЕДИНСТВЕНА РЕАЛНОСТ. Благодаря Ти за милост-

та, която проявяваш към мен – Твоето осъзнало греха 

си дете, което се стреми към Твоята пълнота и не-

обятност. Знам, че те са вътре в мен, въпреки че ги 

търся понякога отвън, и те моля със сълзи на очите си 

да ми помогнеш да ги намеря и проявя, като помогна 

и на моите нещастни братя и сестри да ги открият в 

себе си, да ги проявят и да почувстват блажен ството 



74 75

на Твоето присъствие. Господи, съзнавам, че съм изля-

зъл от Теб, че Ти си ме създал и разполагаш със съдба-

та ми,като желаеш, единствено и само моето добро. 

Слаб съм сам да се справя със своите недостатъци и 

душата ми ридае за помощ. Само Ти си Този, Който 

може да ми помогне, защото си Всемогъщ, защото ме 

обичаш, тъй както никой друг. Оставям се в Твоите 

ръце - аз, цял, както никога до сега, съм Твой, Твой и 

само Твой! Разполагай с мене, тъй както наме риш за 

добре. Да бъде Боже, Волята Ти! АМИН

31.05.1990 г. През нощта имаше земетресение. Ста-

нах и казах 91 и 23 псалом, Добрата молитва и Отче 

наш. А снощи преди лягане, като си направих молит-

вата, си помислих за обещанието на Учителя, дадено 

на 13 май чрез Денка. (Не е записано какво е било то, 

нито имам спомен за това) И ето че Той – моят любим 

Учител, Господ и Бог – Си изпълни обещанието точно 

в последния ден на месеца и на определения от Него 

срок. Даде ми се съновидение: С Паро сме. Изведнъж 

устата ми започват да изтръпват. Вътре в себе си чувам 

глас, тих мъжки глас, който ме наставлява. В ръцете ми 

попада едно голямо цветно списание или книжка с раз-

лични картинки. Отгръщам и започвам да задавам въп-

роси по картинките, които виждам. Гласът тихо в мен 

ми отговаряше. Показвам една картинка и Той казва: 

“Качество”. Показвам втора и Той казва: “Това е Моята 

свита”. Показвам трета, но Той мълчи и не казва нищо. 

Вглеждам се в картинката и сам се досещам. Казвам: 

“Обрат ното”, т.е. това е свитата на Дявола. След това 

посочвам изображе ние с образа на беловлас, брадат 

Старец, и Гласът казва: “ТОВА СЪМ АЗ!” След това 

затварям книжката. Паро ми я иска, за да я разгледа. 

Аз питам може ли да му я дам, но Гласът не се обажда. 

Само дясното око започва да ми проиграва (позитивен 

знак) и тогава му я давам.

17.03.1992 г. Снощи слушах музика на Учителя и 

четох Него вото Слово. Бях много вдъхновен. Произне-

сох мислено: “Учителю благи, помогни ми да изпълня 

закона ти!” Като се върнах вкъщи, призовах, на пявайки 

имената им, всички Учители, които чувствам близки. А 

тази сутрин ми се даде интересно съновидение, в което 

се каза, че през пос ледните години от живота Си (ве-

роятно след побоя през 1936 година) Учителят е бил 

ръководен пряко от Шива. (Интересно е, че години пре-

ди това, отново в съновидение, Бялото Братство беше 

назовано “Източното Братство”. Във връзка с това се 

говори за някои от про водниците на Учителя и тяхната 

не случайна свързаност с Изтока (Петьо от Варна – Еле-

азар Хараш, Гриша от София – Елма, Михаил Иванов 

– Микаел Айванхов). Аз също съм свързан до голяма 

степен с източната философия чрез мои любими Учи-

тели и мои занимания до 1988 година с йога, а и в пре-

дишни инкарнации. Освен това знамена телно е, че през 

1987 година, когато ученикът на Шивананда Вишну 

Де вананда беше на посещение в София, аз и още една 

дузина хора успяхме да си уредим среща с него насаме 

в хотелската му стая в подножието на Витоша. Тога-

ва той, като полагаше ръка върху главата на всеки от 

нас, затваряше очи и даваше на съответния човек лич-

на мантра, която да използва в духовната си практика. 

И мантрата, която ми даде на мен, беше ОМ НАМАХ 

ШИВАЯ.
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Пророческо видение, дадено ми на 29 август 1992 
година:

Виждам стихове от Библията от книгата на някого 
от староза ветните библейски пророци, но не се сещам 
кой точно. В скоби към тях са прибавени пропуснати в 
библейския текст стихове, в които се за гатва Божест-
вената мисия на България. От тях се разбира, че в да-
ден момент от развитието на човечеството, неочаквано 
(като дърво, раз цъфващо наесен), България ще започне 
да изпълнява водеща роля в световния духовен процес, 
а като Кормчия на това грандиозно дело виждам образа 
на Учителя (ПЕТЪР Дънов), който също като апостол 
ПЕТЪР, по времето на Христа, държи в ръцете си клю-
човете за Божи ето Царство. 

Пояснение: Преди да получа това видение–откро-
вение, призовах с мантруване Махариши Сатийананда 
(моята най-висша проекция), Вет цел (Първото съще-
ство в Йерахията) и Юнона (Божествената майка), и 
поисках от тях да ми дадат просветление за мисията, с 
която са ме изпратили на Земята.

16.04.1993 г. Телепатично от Учителя: “Всеки има 
условия да прояви свободата си, но и всеки може да 
падне.”

12.07.1993 г. Молитва, вдъхновена от Учителя:
“Господи, във всеки един миг от живота си искам да 

Те обичам, във всеки един миг да излъчвам любовта си 
към Теб така, че дори Ти да ня маш време и възможност 
да ми дадеш Своя ответ, да нямаш време и възможност 
да ме благословиш, защото аз съм постоянно излъчващ 
и никога не искащ нищо за себе си – никаква награда, 

никаква отплата, нито заплата, ни благодарност. Просто 
искам да излъчвам Любов за ради самата Любов, просто 
искам да Те обичам – и нищо повече. Този, който Те 
обича, е богат – той има какво да дава (защото Любовта 
е единственото Богатство!) и следователно от нищо не 
се нуждае. Той може да получава, но не се нуждае. Той 
може да приема, но у него няма потребност. Единстве-
ната потребност е потребността да обича, защото той е 
влюбен в Любовта, а този, който е влюбен в Любовта, 
е Любов. Нека да съм Любов, Господи мой, защото Ти 
си Любов, а аз съм създаден по Твой образ и подобие. 
АМИН”

9.12.1993 г. Възприемам телепатично думи, които 
се отнасят за Учителя. Произнесени са от Кришнамур-
ти: “Вие сте прави, че през 1922 година Той (Бог) хо-
деше въплътен между вас.” Няколко години по-късно 
от поредицата на Вергилий Кръстев “Изгревът” щях 
да науча историята как, когато теософите решават да 
провъзгласят Кришна мурти за миров Учител, той се от-
казва от това звание, защото се твърди, че малко преди 
това Учителят му написва писмо и изпраща Магдале-
на Попова при него. Историята е потвърдена от Атанас 
Ди митров, който е бил там и се сприятелява с Криш-
намурти, както и от Софрони Ников – председателя на 
теософското общество в България, който споделя на 
на четири очи всичко това пред Георги Куртев. А след 
като Магдалена Попова се завръща и докладва какво е 
свършила, Учи телят я похвалва, а за Кришнамурти каз-
ва, че е честен човек. Знайно е и това, че в първия, не-
редактиран вариант на беседа, Учителят е разк рил, че 
Кришнамурти не е случаен дух, а е прероденият Исус – 
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този, в чието тяло преди 2000 години се е вселил Хрис-

тос. Само че сега Мировият Учител е в България и явно 

Кришнамурти е усетил това и е имал достойнството и 

силата да се откаже от званието. 

15.02.1994 г. Съновидение: Учителят започва да 

свири на цигул ката си “Бершид Ба”, при което земното 

кълбо, което преди това беше статично, започва да се 

върти.

Пояснение: отново откривам удивително съвпаде-

ние – след като се събудих, реших да проверя в песнар-

ката какво пише конкретно за тази песен и се оказа, че 

“Бершид Ба” означава “Начало на нещата”!

14.04.1994 г. Телепатично приемам в особено със-

тояние на въз приемчивост: “Никой ученик, който е 

вървял по пътя на дудизма (т.е. на стари инволюционни 

учения) не е постигнал успех! Новото учение (на Беин-

са Дуно) е синтез на всички стари учения, съобразно 

новите кос мични течения. Учителят трябва да сложи 

Своя подпис върху Учителе вото Слово! (т.е. всяко едно 

учение, за да бъде легитимно, трябва да е одобрено от 

Мировия Учител!)

4.01.1995 г. Приемам телепатично от Учителя: “Ре-

ално (дейс твие) не е нито това, нито онова, а което няма 

вършител, защото Вършител е сам Бог.”

5.01.1995 г. Пак телепатично приемам следните 

две мисли от Учителя: “Божественото е огън, но огъ-

нят може да предизвиква по жари, може и да изгаря!” 

и “Внимавай да не попаднеш под властта на окултните 

сили, защото ще започнеш да служиш на черните!”

06.1995 г. Телепатично приемам от Учителя: “Има 

Сили, които поддържат вселената, и човек трябва да 

живее в съгласие с Тях!”

17.03.1996 г. Телепатично от Учителя: “Първата за-

дача на уче ника е да запуши лявото си ухо!”

6.04.1996 г. Легнах потиснат и сънувах, че отивам 

на гости при Учителя. Той излиза в антрето, за да ме 

посрещне. Подава ми ръка. Следва много фин, нежен 

допир на ръцете ни и изведнъж нещо като че ли в мен 

се отприщва и започвам да плача. Учителят мълчали-

во стои и само ме наблюдава. И колкото повече време 

минава, толкова повече се усилва плачът ми, но в един 

момент осъзнавам, че на тази дълбоко сък ровена сце-

на има свидетели (не бях сам – имаше и други с мен). 

Изпит вам неудобство и катарзисът ми е прекратен 

преждевремнно, преди да е извършен докрай.

13.08.1996 г. Ученик е само този, който има посто-

янна вът решна връзка с Учителя.

Учителю, нека да бъда Твой ученик и да имам по-

стоянна вът решна връзка с теб.

Нека Божественият Дух да обитава моето тяло, така 

както е обитавал тялото на Учителя!

Нека Христовият Дух да обитава моето тяло, така 

както е оби тавал тялото на Мировия Учител!

Нека Господният Дух да обитава моето тяло, така 

както е оби тавал тялото на Всемировия Учител!

Господи, Боже, Учителю мой, нека животът ми да 
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се превърне в израз на онази изумителна Любов, Ко-

ято познах благодарение на Теб и на Твоето Слово! 

АМИН

14.11.2004 г. Господи, защо сякаш животът ми тръг-

на назад (и то не от днес или от вчера), а от април 1999 

година? Каква беше причината? Защо загубих любовта 

си, вдъхновението си, основната посока и смисъла на 

моя живот? Защо се чувствам изчерпан, без стимул за 

живот? Защо усещането ми е за буксуване – все едно 

съм затънал в тинята и не мога да изляза оттам? Защо 

се чувствам толкова потиснат и нищо не може да ме 

зарадва? Докога пътят ми ще бъде лишен от перспек-

тива и духовен стремеж? Защо се чувствам неудовлет-

ворен и в същото време нямам желание за нищо? Каква 

промяна трябва да настъпи в моя живот и в мен самия, 

за да се почувствам отново жив и щастлив, изпълнен с 

любов, вдъхновение, открил отново смисъла? Дай ми 

съвет, моля Те, Господи Боже, Учителю мой! АМИН

15.11.2004 г. Съновидение: В един момент съм се 

отклонил от правия (десния) път и съм тръгнал незнай-

но защо по път вляво, но без изход. Там виж дам около 

60-годишна пълничка жена, която ми посочва, че тряб-

ва да се върна обратно до разклона и да тръгна по де-

сния път, за който аз знаех, че е правилният път, но не 

знам защо си бях помислил, че и дру гият, левият път, 

ще ме изведе там, закъдето бях тръгнал.

1.10.2005 г. Телепатично приемам от Учителя: “Ко-

гато имаш някакъв труд (трудност), напиши едно пис-

мо!”

Явно не случайно ми го казва – през нощта сънувах, 

че се извива някаква буря над бащината къща и част от 

покрива е отнесен към пор тата, към която изтичахме 

двамата с Дилянка – малката ми дъщеря. Покривът пад-

на до нас и не можа да ни засегне.

Това беше сънят. На следващия ден наистина имах 

семеен проб лем.

9.11.2006 г. Снощи преди лягане изпях “Беинса 

Дуно” 

и “Господи, обичам Те” 

и през нощта ми бе казано: “Това Учение (на Учи-

теля Беинса Дуно) не е случайно, въпреки че няма да 

бъде разбрано. То е начин за възди гане на хората – как 

те да се приближат до Него (Бога).

ХРИСТОС

26.11.1989 г. Правя експеримент – от опит да по-

зная Христа. Усилено и задълбочено изучавам Новия 

завет, много често произнасям “Отче наш”, а също се 

обръщам и с молитви към Исус. На 28 ноември сутрин-

та сънувам, че се опитвам да прецапам през една река 

– планин ска и бързотечаща – и да премина от единия 

на другия бряг (от десния на левия бряг по посока на 

течението). Течението обаче е силно и все повече и по-

вече ме изтласква надолу към водоскока… Още малко 

и… аха да политна, но… успявам да се задържа в по-

следния момент (просто на ръба) и да премина на дру-

гия бряг. На 30 ноември пък сънувах, че съм тръгнал 

да вървя посред нощ по някаква горска пътека между 

дърве тата, но е страшно тъмно, толкова тъмно, че нищо 
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не виждам – нито пътека, нито дървета. И тъкмо си ми-

сля, че ще се омотая и че изобщо няма да мога да изляза 

от тази гора, започвам да се моля: “Господи, по могни 

ми!” Внезапно лумва светлина (червеникава), която за-

почна да ми осветява пътеката и само пътеката… Аз 

тръгнах по нея, като се лю бувах на това, което виждах 

под краката си (изображението беше цветно). В един 

момент се събудих, отворих очи, но въпреки това виде-

нието продължаваше и виждах известно време освете-

ната пътека така, сякаш се движех по нея.

Съновидение от 20.09.1990 година: Намирам се в 

танк, с който падам на дъното на езеро. Ситуацията е 

безнадеждна. Започвам да се моля: “Господи, спаси ме, 

за да мога да ти служа!” Изведнъж усещам лека болка в 

областта на сърдечната чакра. Видях и почувствах как 

една огнена същност излезе оттам, за да бъде заменена с 

друга. Дали пък това не беше моето второ раждане или 

новораждане? В школата на Учителя новораждането е 

момент на посвещение от второто кос мично течение – 

това на Мъдростта, при което посветеният ликви дира 

своята расова карма и скъсва всички окови, които го 

свързват със света на личността. 

24.03.1992 г. Пак съм в особено състояние на въз-

приемчивост. Казва ми се: “Твоят Учител е млад, с дъл-

га черна коса и черни очи”.

Пояснение: Нямам точен коментар за това, а само 

предположе ния: първото е, че става дума за Христос. 

Спомням си – в първите две години след запознанство-

то ни със Силвия, имахме традиция всеки пе тък след-

обед да пием кафе и да си гледаме, като обикновено 

задавахме точно определен въпрос. Един петък зада-

дохме въпроса кой ни е духов ният Учител. След като 

обърнахме чашите и си завъртяхме пръста на дъното на 

чашата, в нейната чаша се появи образът на Учителя, а 

в моята – образът на Христос.

29.05.1993 г. Съновидение: Аз съм в ладия, управ-

лявана от Христос, Който е облечен в светлосин хитон. 

Въпреки силния, почти бурен вятър, чувствах едно 

спокойствие, доверие, упование в Него и знаех, че щом 

Той управлява ладията, нищо лошо не може да ми се 

случи.

3.07.1993 г. Тази сутрин имах много интересно 

съновидение! Обърнат съм на изток и гледам небето. 

Внезапно избухват разноц ветни пламъци – много кра-

сиви, впечатляващи, живи, в нежни окраски. Първият 

пламък беше виолетов, а последният беше светлозелен. 

Аз вдигнах радостно ръка за поздрав, като си мислех, 

че видението е свършило, на изведнъж на мястото на 

пламъците се появи образът на Христос до гърдите – 

могъщ и внушителен. Той говореше нещо, но не чувах 

какво.

ОШО

4.03.1992 г. Преди да легна за релаксация, отно-

во прочетох ко ментара на Ошо върху МАХАМУДРА, 

след което горещо пожелах среща с него, като казах, че 

ще го моля дотогава, докато удовлетвори мол бата ми. 

Когато се релаксирах добре, започнах да напускам тя-

лото си. Тогава призовах Ошо да ме води. Летях дълго 
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из тъмната зона, без да успея да стигна до края й. Но 
усетих, че Ошо е изпълнил желанието ми и присъства. 
Заговори ми (по-скоро телепатично, отколкото с глас), 
че оспорва шести и седми стих. Аз недоумявах за кои 
стихове ми го вори. Тогава той започна да цитира: “В 
начало бе Словото и Словото беше у Бога…” Явно има-
ше предвид първа глава от Евангелието на Йоан. Шести 
и седми стих гласят: “Яви се човек, изпратен от Бога, на 
име Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства 
за Светли ната, за да повярват всички чрез него.”

Пояснение: През пролетта на 1991 година, когато с 
група прия тели ходихме на хижа “Здравец” в Родопи-
те, Живко се появи с едно малко книжле, което току-
що беше купил и което предизвика истинска револю-
ция в нашия приятелски кръг. До такава степен, че ние, 
попад нали под изключително силното влияние на Ошо 
(книгата, за която го воря, беше “Тантра – духовност 
и секс”), нарекохме себе си “Бяло Брат ство (О)” и за-
почнахме да си устройваме лагера на Рила в близост до 
езерото на Чистотата, встрани от официалния лагер, за 
да бъдем по-самостоятелни, още повече че в Братския 
лагер ни забраниха да си па лим огън вечер до палатка-
та, около който да се събираме, да пеем от песните на 
Учителя, да се молим и да водим задушевни разговори. 
Така че от тази година започнахме да търсим допир-
ните точки между уче нията на Ошо и на Учителя и да 
ги съчетаваме. Това си проличава и в първата ми кни-
га “Симфонии на Вечността”, както и във втората част 
на книгата “Просто да бъдеш”, озаглавена “Екстазно 
съществуване”, в която има едно есе, особено показа-
телно за отношението ми към Ошо в средата на 90-те 
години на 20 век и неговата “Книга на тайните”, ко ято 

смятах за своя библия, а и днес твърдя, че е уникална 
книга:

Ошо!!! Как да не те обичам? Как да не те обича чо-
век? В твоята “Книга на тайните” има такава огромна 
радост и любов, твоите думи отключват в нас изворите 
на радостта и на любовта, дълбоко потис нати, скрити, 
забулени от погледа ни чрез неправилното възпитание, 
което сме получили, чрез вековната глупост, натрупа-
на от човечест вото и наречена традиция... И изведнъж 
идваш ти – толкова невероя тен, бунтовен и въпреки 
всичко така близък, приемлив, защото казваш истин-
ни неща, неща, които ние винаги сме знаели, но сме 
забравили... И изведнъж ти идваш, за да ни ги припом-
ниш и да ни върнеш към нашата естественост, към на-
шата истинска природа. Твоите думи не са из мислени, 
не са някаква красива теория, идеология – те са просто 
дъл боко скритата, потисната в нас реалност, която се 
нуждае от осво бождаване... И ти я освобождаваш. Ти 
си великият Освободител на чо века. Смъкваш всичко 
фалшиво от нас, измиваш нашето лицемерие, нашата 
двойственост, прогонваш, развенчаваш фалшивите ни 
идоли, унищожаваш вярата, породена от страха, и ни 
носиш любов и радост като дар, като дар от Небето, 
като Божи дар, като дар от Тебе – вели кият Дарител. И 
това е твоето послание, и това е твоето призвание – да 
върнеш любовта и радостта в живота ни, да ни изле-
куваш от на шата невротичност, да ни върнеш отново 
Бога, убит от свещенослу жителите, от институцията, 
наречена “църква”, опитваща се да има абсолютен мо-
нопол върху истината... Ти дойде, за да ни съобщиш, за 
да провъзгласиш, че Бог е жив, и то не в някакъв храм, 
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а в храма на човеш кото сърце, в сърцевината на всичко 

съществуващо. И чрез всяко едно нещо може да бъде 

познато, но е необходима сърдечност, любов, за да се 

достигне, за да бъде позната сърцевината, Любовта – 

Любовта, ко ято изпълва цялата Вселена и поражда 

възторжения химн на Ра достта. И всеки, който живее в 

хармония с живота, с НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЖИВО-

ТА – чува, чувства и се наслаждава на този въз торжен 

Химн. И няма нищо по-прекрасно от такъв живот – жи-

вотът на Радостта и Любовта, който ни припомняш ти, 

към който ни връщаш нас, страдащите от амнезия за на-

шата истинска същност, за нашето истинско призвание, 

което е да внасяме в живота си все повече и по вече ра-

дост, все повече и повече да се наслаждаваме, да бъдем 

благо дарни, признателни на всичко, на всеки, на ЦЯ-

ЛОТО, КОЕТО Е БОГ. И само това е, което може да ни 

върне истинското достойнство, да ни направи истински 

човеци и да ни накара да се чувстваме божествени, в 

любовна близост и единство с Бога... И само това е, ко-

ето може да придаде смисъл и дълбочина, нови, непо-

знати измерения и хоризонти на нашия, иначе плитък, 

повърхностен и безсъдържателен, живот.

Да обичаш (и то не конкретно някого или нещо), 

а просто да оби чаш (така, както просто дишаш) и да 

бъдеш щастлив – това е най-ве ликото събитие, което 

може да се случи в човешкия живот, най-вели кото съ-

битие, което те извисява до Бога и те прави Негов приб-

лижен, възлюбен.

Ошо, благодаря ти! Обичам те! И да ти призная – ти 

ме изпълваш не само с изумление, с възторг, а и със... 

страх. Страх, защото като че ли в теб, чрез теб, човекът 

е разцъфтял напълно, осъществил се е на пълно, така че 

повече сякаш не може, няма накъде... Ти казваш всич-

ко, което може, което е възможно да се каже. Ти очер-

таваш, маркираш всички възможни пътища и посоки... 

От тук нататък човечеството само може да следва утъп-

каните от теб пътеки, но не и да прокарва нови... Ти 

като че ли си изчерпал всички възможности. А ако това 

е така, става страшно, защото се вижда краят на тази 

човешка цивили зация, чийто апогей си ти... А след теб 

май само можем да преповта ряме словата ти, като че ли 

нищо ново не може да се каже, нищо ново да се добави 

или да се видоизмени. Чрез теб като че ли човекът е 

дос тигнал своето съвършенство, своята цялостност, и 

е изчерпал въз можностите си за развитие поне в тази 

форма. А в това има и нещо тъжно, нали?.. Но това е 

диалектиката на живота – най-високият връх оставя и 

най-голяма сянка.

Осъзнавам, разбира се, че това е една чисто човеш-

ка, егоистична гледна точка, защото на всеки един от 

нас му се иска да бъде връх, а не подножие, да бъде 

Еверест, а не неговата сянка, и разбира се точно и това 

е, което ни пречи в действителност, а не в мечтите и в 

съни щата си, ДА БЪДЕМ. 

7.03.1992 г. Около 6:00 часа, докато бях в полубуд-

но състояние на съзнанието, Ошо реши да ми отгово-

ри защо не е съгласен с въпрос ните стихове – просто 

цяла лекция ми изнесе в сбита, конспективна форма 

за космогонията на ТАНТРА. Жалко обаче, че в гла-

вата ми не остана почти нищо, въпреки че ми прозву-

ча много убедително и бях съгласен и приех радушно 

всеки един пункт от нея. Не си спомням даже имената 

на двете тантристки божества – мъжкото и женското 
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(смътно си спомням нещо от типа на ЧОХА и ДЕВИ). 

Но за сметка на това съвсем ясно си спомням поанта-

та – двете финални изречения – всъщност това, което 

даваше отговор на моите въпроси. Поантата гласеше: 

“Извън света Исус не може да се прояви. Ето защо той 

не е АБСОЛЮТНОТО НИЩО.” Преди това Ошо беше 

говорил за НЕПРОЯВЕНОТО. Исус е всичко проявено. 

Той, може да се каже, е Госпо дар на всичко проявено, 

но извън него няма власт, защото не е АБСОЛЮТНО-

ТО НИЩО. Той е само един Бог и живее още в света 

на формите. Още не е успял да излезе извън него и да 

постигне ЕДИНСТВОТО, да се слее, да стане едно с 

БЕЗФОРМЕНОТО и НЕПРОЯВЕНОТО, с това, което 

няма име, защото само нещото може да се назове. Исус 

е все още някой – има име, а негова форма е всичко ви-

димо и проявено – всички форми са негови. Но той още 

не е минал от въд проявеното. Не е постигнал НИЩО-

ТО, НЕПРОЯВЕНОТО, от което се поражда всичко. Не 

е постигнал истинско освобождение, МОКША. Да си 

Бог, това е най-висшата форма, най-отговорната длъж-

ност. Но ти все още си ограничен, защото имаш форма, 

защото си нещо и някой, а докато си нещо и някой, все 

още си в плен на Майа – Илюзията. Този, който живее 

в проявеното, па макар и Бог, й е подвластен, макар че 

примката му може да е много хлабава и удобна в из-

вестен смисъл. На базата на това осветление, дадено от 

Ошо, стават разбираеми ду мите на свами Вивекананда: 

“Съществуват много души, които макар и да се близо 

до постигането на съвършенството, не достигат МОК-

ША, защото те не могат да отхвърлят съвършено всич-

ки сили. Техните умове за известно време се потапят в 

природата, за да се проявят като Учители. Такива Бого-

ве съществуват. Ние всички ще станем та кива Богове.”

5.08.1992 г. Сутринта при особено състояние на 

възприемчи вост приех телепатично от Ошо: “Първата 

братска къща се строи в Индия. Разбира се, трябва да се 

има предвид и евентуалната мисия на българите, които 

произхождат от много древен корен.”

Пак в този период приемам телепатично пророче-

ски думи, в ко ито се казва: “Учението на Нашия Брат 

Ошо ще наводни света.”

11.08.1992 г. Отново възприемам телепатично думи 

на Ошо: “От всеки ще вземате най-ценното – както от 

Иран нефта. От кни гите, от хората, от духовните Учи-

тели и техните Учения ние трябва да се стремим да 

извличаме, да възприемаме, да вземаме най-доброто, 

най-ценното, най-качественото, което би ни обогати-

ло и би стимули рало нашата еволюция, стремежът ни 

към съвършенство. Затова: ни какви ограничения, ни-

какво сектантство, никаква затворена политика. Бъдете 

отворени и максимално възприемчиви за доброто, за 

Божест веното, което е Същина на всичко съществува-

що. Като пчеличките – кацайте от цвят на цвят и съби-

райте нектара… за да го превърнете в мед!”

25.01.1993 г. Съновидение: Хората са имали нужда 

от Миров Учител и са припознали Ошо за такъв. Дава 

се Ошо в бели дрехи на брега на едно езеро. Казва нещо, 

което ми звучи като немска реч. Пос ледната дума беше 

“феминист”. Една негова ученичка влиза в езерото, в 

което друга е започнала да се дави, но Ошо я изважда 
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на брега, след което се връща, за да помогне и на друга 
давеща се.

29.10.1993 г. Съновидение: Отивам в центъра на 
Ошо. На входа има млад мъж, с къса черна коса и черни 
проницателни очи. Той посреща на входа новодошли-
те, преценява ги кой на какво ниво е и ги насочва към 
определена група. Когато стигнах до него, преди той 
да насочи вниманието си към мен, аз подходих нестан-
дартно и го изненадах, като го блъснах по гърдите като 
стар приятел. След първоначалното сеп ване, той ме 
фиксира за няколко секунди с проницателните си очи, 
ся каш се опитваше да проникне в мен, и каза: “Новато-
ри!” След което ме поеха, за да ме водят в групата на 
“новаторите”. Достигнахме до един асансьор и докато 
го чакахме, дойде една жена (ученичка на Ошо) и каза, 
че първо трябва да мина през някаква друга зала. Но 
този, който ме во деше, й отговори, че никъде другаде 
не трябва да ходя, защото съм за “новаторите”. Дадоха 
ми и стъклен медальон, с фино очертан на него лик на 
Ошо.

Пояснение: Впечатляваща е реалността на това съ-
новидение. Няколко факта известно време след това ще 
ми станат известни, ся каш за да потвърдят реалността 
на съновидението – учениците на Ошо наистина се раз-
пределят и работят по групи. Освен това тези, които 
приемат Ошо за свой Учител, наистина получават ме-
дальон с образа на Ошо! След това съновидение започ-
наха да идват фрагмен тите от втората част на книгата 
ми “Просто да бъдеш”, озаглавена “Екстазно същест-
вуване”. Това е период на изключително силно вдъх-
новение.

20.08. 2000 г, по време на Събора на Седемте езе-
ра.

Съновидение: Виждам Ошо, който говори пред ау-
дитория, част от която съм и аз. Всички го гледат и го 
слушат като омагьосани, все едно са под хипноза. Той 
прави много добро впечатление – изящен е и някак маг-
нетичен. По едно време обаче погледнах малко встрани 
и зад Ошо и… видях един индиец с тъмен цвят на кожа-
та, непривлекателен човек, който всъщност казваше на 
Ошо какво да говори и Ошо повта ряше неговите думи.

Пояснение: За мен това съновидение не беше никак 
случайно и то ми беше дадено от Учителя. Може би 
да са прави тези, които твърдят, че Ошо е дошъл със 
светла мисия, но… е попаднал под властта на адепти 
от Черното братство. Самият той казва, че е направил 
голяма грешка, дето е отишъл в Америка. Интересно 
е, че моето усещане за него беше също такова – до за-
минаването му в Щатите, беседите му за мен бяха ис-
тински извор на светлина и висше вдъхновение, с уни-
кални прозрения! След като отива в САЩ, сякаш нещо 
се случва, Изво рът вече е замърсен и словото на Ошо 
става доста арогантно и бого хулно на места, което ме 
кара да бъда нащрек.

27.01.2002 г. Телепатично приемам информация от 
Ошо, който ми препоръчва да медитирам около час и 
половина-два на ден.

 

ЙОГАНАНДА

30.10.1986 г. Чавдар, близък мой приятел – худож-
ник, ми разказа един свой сън – как Йогананда го питал 
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за мен и му казал да ми предаде, че очаква да му се 

обадя.

ШРИ АУРОБИНДО 

04.1990 г. Ето какви откровения получих, използ-

вайки мант рата ШРИ АУРОБИНДО:

1. Най-красивата дума – ДОБРОТА.

2. Турците в България ще искат автономна репу-

блика

3. Обикновените чувства и идеи се изливат в опре-

делена (стан дартна) форма, но трансцеденталните чув-

ства и идеи не могат да на мерят (адекватен) израз в тази 

форма, разрушават я и минават отвъд формата.

4. Учениците на Шри Ауробиндо били (подобно на 

хората от Братството) много музикални.

14.11.1991 г. Около две седмици копнеех за среща 

в ефирните сфери с шри Ауробиндо. Най-накрая се се-

тих да се обърна с тази молба към Учителя – Той да ми 

съдейства за срещата. И ето че тази нощ имах сънови-

дение: озовавам се в уединена планинска местност, къ-

дето един йога медитира. Когато усеща присъствието 

ми, започва да произнася: “Шри Ауробиндо”, като го 

съобразява с дишането си – по един път при вдишване 

и при издишване. Вътрешно усещам, че това е самият 

Шри Ауробиндо и че сам Господ Бог, Учителят, е ус-

троил тази среща. Започвам и аз да произнасям “Шри 

Ауробиндо”. Светлина като светкавица прорязва небе-

то. Една сила ме изтегля нагоре и аз поли там. 

Беше ми открито, че Шри Ауробиндо е прераждане 

на Акбар. На речен е “Белият ястреб”.

ДОН ХУАН

25.02.1991 г. Телепатично приемам от дон Хуан – 

Учителят на Кастанеда: “Бракът има смисъл, само ако 

искаш да имаш деца, иначе е по-добре да не се жениш! 

Когато идва към теб, скачай на Небето и кол кото пове-

че се приближава, толкова по-високо скачай! Запомни: 

Дзен има едно измерение – Истината!”

КРИШНА

19.03.1991 г. Съновидение: Дава ми се да видя по-

следователите на Кришна – движението, облечени в ро-

зови одежди с малко беличко по тях. 

ШИВА и МОРИЯ

17.01.1992 г. Съновидение: Както си вървя и виж-

дам, че ученичка на един йога – Учител, пословичен 

с твърдото си становище относно секса (т.е. никакъв 

секс) – медитативно се е самовглъбила. Аз решавам да 

се пошегувам с нея. Заставам пред нея и понеже те, уче-

ничките на този Учител, отбягват всякакви контакти с 

мъже, тя става и побягва. Аз избухвам в смях. Извед-

нъж усещам един проницателен и пронизващ поглед. 

Нейният Учител, който е на двадесетина метра (в нача-

лото го асоциирах с Шива, а след това по очите и по-

гледа го свързах с Мория), ме беше фиксирал с поглед. 

Концентрацията му е изключително силна. Започнах да 

усещам как се отлепям от земята. Той ме привлича като 

магнит. Почвам да чувствам как се обезличавам и ще 
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се претопя, ще се влея в него, но Егото ми е будно и 

започва да се съпротивлява, дори е готово да се бие, но 

не и да се отдаде на силата на този Учител. И то гава той 

ме оставя на мира.

22.10.2001 г. Телепатично получавам информация: 

“След две години ще стиг нете до най-празната и безна-

деждна планета на Шива.”

Пояснение: Мантрувах с ОМКАРА ШИВА. 

24.06.2005 г. Рано тази сутрин сънувах, че МАХАТ-

МИТЕ (в момента чета и изучавам поредицата “Агни 

йога”, а снощи преди лягане се помолих да видя огне-

ното тяло) разговарят със Силвия и я разпитват за мен, 

като интересът им произтича от факта, че възнамеряват 

да ме направят свой проводник. Питат я дали виждам 

или само мога да приемам инфор мация. Тя отговаря, че 

по принцип само приемам информация, без да виждам, 

но днес за пръв път съм и видял. След това я запитаха 

за от ношението ми към науката – дали се занимавам 

с нау ка, а тя им отго вори, че само дотолкова ме инте-

ресува науката, доколкото е свързана с Учението. Бях 

наречен “голям учен”.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

21.07.1994 г. Приемам телепатично от Лев Толстой: 

“Водните зодии (аз съм Риби) трябва да бъдат постоян-

но на гребена на вълната и да ги духа вятърът, за да не 

се обленяват!”

БОГОРОДИЦА

23.08.1994 г. Огнена практика или серафимни мо-

литви:

Запалваш църковна свещ и се концентрираш вър-

ху пламъка. След това го пренасяш мислено в сърце-

то си, като започваш да се молиш с думите: “Господи, 

нека пламъкът на Божествената любов да се разгори в 

моето сърце и да се съедини с пространствения огън.” 

Трябва да въз никне в теб жива представа как пламъкът 

в сърцето ти се разгаря все повече и повече, достига 

до гърлото, покачва се в междувеждието, из пълзява на 

върха на главата и се слива с Космическия огън, който 

е от вън, навсякъде, във всичко. Той е живот, съзнание, 

любов, блаженство. С тази представа се казва три пъти 

“Отче наш”. След това три пъти: “Господи, излей излей 

Духът Си върху мен, защото искам да постигна Твое-

то триединство – Дух, Христос, Отец – Бог, и да ста-

на Твой въз любен Син”. После: “Господи, Исусе Хри-

сте, помилвай ме!” Кулминацията е при изпяването на 

“Господи, обичам те!” – чистото чувство на обожа ние и 

плам, при което си представяш как твоят сърдечен пла-

мък се слива с Пространствения огън, а твоята мисъл 

с – Пространствената мисъл.

Господи, превърни сърцето ми в свят олтар – и нека 

пламъкът на Твоята любов да лумне в него и да го ос-

вети!

Господи, превърни тялото ми в храм, в който да 

пребъдва Светия Ти Дух!

В името на Отца и Сина и Светия Дух, заради бла-

гото на всички същества. АМИН
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Пояснение: Започвам да забелязвам как по време на 
молитвената практика се усеща изтичането на благоу-
хание от дланите на ръцете ми, което изпълва цялата 
стая. Това пък ми припомня няколко години по-късно, 
когато една нощ сякаш някой ме пробуди. В стаята се 
разна сяше чудно благоухание на тамян. Запомних часа. 
На следващия ден от новините разбрах, че точно по това 
време чудотворната икона на Бо городица от Йерусалим 
е пресякла българската граница. С Богородица имам и 
още една преживелица – вероятно от пролетта на 1995 
година, когато Силвия имаше проблеми с щитовидната 
жлеза. Бяха й открили възел и категорично настояваха, 
че няма смисъл да й изписват лекарс тва, а е направо за 
операция. Започнахме да се молим. И ето че през нощта 
насън ми се яви Богородица. Препоръча Силвия, като 
ляга вечер, да слага до възглавницата си празна рамка, 
лист и химикал. Разказах съня на Силвия и тя реши да 
изпълни съвета. След известно време отиде на преглед 
и… възелът (за почуда на лекарите) се беше стопил!

21.10.2001 г. Съновидение: С татко съм. Поглеж-
дам нагоре към небето и виж дам лика на Богородица. 
Очите й са превързани с черна кърпа, която после се 
спуска надолу и закрива цялото й лице. Внушава ми си 
датата 1 август, но без да се уточнява годината.

Пояснение: Мантрувах с ОМКАРА ШИВА, преди 
да легна да спя.

СВЕТИ СЕРАФИМ САРОВСКИ

4.09.1994 г. Работя върху “Новозаветен молитве-
ник” по вдъхнове ние от св. Серафим Саровски. Тази 

нощ имах интересно съновидение: първо, ми се гово-
ри нещо за папата (Йоан Павел), но не запомних точно 
какво. След това ми се даде името Серафим – по името 
на този, който се застъпва за мен пред Бога (св. Сера-
фим Саровски). Всичко това е съпроводено с тиха, неж-
на музика, която чувах в лявото си ухо.

Пред април 2000 година Св. Серафим Саровски ми 
предаде теле патично няколко неща: Първо: “Не оставяй 
бъдния устрем!” (това като контратеза на твърдението 
на Ошо, че човек трябва да живее само в настоящето 
– б. а.) Малката ми дъщеря, Дилянка, имаше някакъв 
гово рен проблем – беше се появило нещо като заичане, 
вследствие на уп лаха. Направих запитване и Светият 
старец каза: “Трябва да изхвърля!” Та започнах да я ка-
рам да говори на джабарски, като и аз се включвах, и… 
проблемът отпадна. Другото, което ми каза Св. Сера-
фим беше, че трябва да се почитат хората с нимби на 
главите. А към майка ми (чрез мен) отправи следните 
думи: “Искаш ли да те изчистя (става дума за гинеко-
логичен проблем – б. а.), а на сина ти да му излекувам 
сърцето, но без да му правя операция?” Накрая ми каза: 
“И тази година ще бъде кър лава (година на изпитания-
та – б. а.)

Есента на 1999 година. Станислав Благов, мой 
приятел и съуче ник, беше спечелил изборите за кмет 
в Свищов след оспорван сблъсък с Николай Кузнецов 
– предишния кмет от БСП. Вечерта, по време на из-
борния ден, когато се брояха гласовете, в един много 
драматичен мо мент, когато бяха останали да се пребро-
ят гласовете само от едно традиционно червено село и 
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Станислав се беше отчаял, че ще загуби, аз отидох при 
него и му казах, че съм сънувал предната нощ как се 
над бягва с Кузнецов и изостава, но… буквално в пос-
ледните метри излиза едни гърди напред и пресича 
пръв финалната линия. Така че да бъде спокоен – побе-
дата ще бъде негова. Както и стана. След това, въпре-
ки моето колебание, той пожела да ме направи начал-
ник на отдел “Обра зование и култура”. Тогава отидох 
в София, в Руската църква. Слязох в подземието при 
мощите на владика Серафим. Взрях се в нарисувано-
то изображение на Св. Серафим Саровски и започнах 
да се моля да се случи Божията воля – ако трябва да 
приема длъжността “началник на отдел “Образование 
и култура”, да я приема, а ако не е съгласно Божията 
воля, така да се развият нещата, че да ме отмине всичко 
това. Изведнъж усетих присъствие зад себе си – сякаш 
някой ме беше приближил тол кова плътно, че се допи-
раше до гърба ми. Обърнах се, за да видя, но… зад мен 
нямаше никого. Няколко дни след това, поради полити-
чески съ ображения, за началник на отдел “Образование 
и култура” беше назна чен друг човек и аз си отдъхнах с 
облекчение, защото в противен случай щях да навлеза 
да плувам в чужди води и нямаше да се чувствам ком-
фортно.

6.05.2004 г. Снощи преди лягане си казах “Отче 
наш”, след което три пъти помолих в името Исус Хри-
стово, по молитвите на свети Серафим Са ровски, Божи-
ята милост да бъде над мен и да ме излекува от всички 
душевни и телесни недъзи.

Тази сутрин имах съновидение: Появи ми се ня-

какъв Старец – мо нах (вероятно свети Серафим) и ми 
каза: “В името на Божията Майка ще имаш шест пари, а 
ще ти дават седем. А последните две години от живота 
ти ще идват хора при теб, за да видят печатите на Бо-
жията Майка.” На стената в стаята имаше символична 
рисунка, направена от Учителя, но Старецът не беше 
изцяло съгласен с изобразеното, като каза, че в горната 
част не се рисувало и не трябвало да има нищо, т.е., 
че се нуждае от корекция или е направена неправилна 
такава.

СВЕТИ СЕРГИЙ РАДОНЕЖКИ

13.09.1994 г. Казва ми се: “Свети Сергий за пръв 
път свали на Земята званието… (тук ми се губи – б. а.) 
и откри на хората пътя към руския дух.”

ЙОАН ПАВЕЛ

17.01.1995 г. Телепатично приемам мисъл от папа 
Йоан Павел: “Истинската свобода е свобода на духа. А 
свободата на духа изисква жертви!”

ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ

8.02.2001 г. Според препоръката на Учителя, ставам 
нощно време, когато се пробудя, и започвам да се моля, 
след което пак лягам и заспивам. Теле патично приех 
от Джиду Кришнамурти, който ми каза, че цял живот е 
твърдял, че се намира на седмото небе, но в действител-
ност се ока зало, че е малко под него – в преддверието. 
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Въпреки това смята, че може да се препоръчва да пома-
га на хората с молитвите си.

ВИВЕКАНАНДА

19.11.2004 г. Телепатично възприемам думите: “Ви-
векананда не е само знаме на Истината, но и Огънят от 
девет огньове!” А през 80-те години от ново телепатич-
но бях приел от Вивекананда, че е готов, ако аз направя 
една крачка към него, той да направи десет към мен.

 

САЙ БАБА

11.11.2005 г. След като снощи мантрувах със СА-
ТИЙА САЙ БАБА ОМ, ШИРДИ САЙ БАБА ОМ – тази 
нощ в съновидение ми се появи и каза, че е лечи тел и 
врач на човешките души.

12.11.2005 г. Отново преди лягане използвах съща-
та мантра, като помолих светеца да ме научи да бъда 
лечител и врач на човешките души. През нощта в съ-
новидение видях невеществения огън, който слиза на 
Велик ден в Йерусалимския храм.

14.11.2005 г. Снощи, след като отново призовах Сай 
Баба, го помолих да ми разкрие пътя на книгата “Мис-
терията Лим”. През нощта сънувах, че Митко Ненков 
ми казва, че източникът на книгата не е достатъчно си-
гурен и надежден, да речем, като писанията на библей-
ските автори или на светите отци. Текстът й не винаги 
бил предизвикван и ограждан от молитва и прекръства-

не и това е създало потенциално възможности вътре да 
са проникнали и нечисти елементи.

ПЛАТОН

25.02.2008 г. Открива ми се, че Диалозите на Пла-
тон са едно от върховните разклонения на човешката 
мисъл.

МИХАИЛ ИВАНОВ

Първо, ще започна с някои откровения, които съм 
имал:

В съновидение виждам Михаил Иванов, който е из-
дигнал високо (сякаш, за да ми го покаже) един скъпо-
ценен, черен на цвят, с магическа сила, камък, с големи-
ната и формата на сърце. Направи се връзка между него 
и негъра, който винаги придружавал Михаил Иванов, 
където и да отидел той (т.е. нещо инволюционно, което 
го е придружавало). А по време на медитация през 90-
те години телепатично приех за него, че четири пъти 
е обиколил света с циганите. (От беседите на Учителя 
знаем, че циганите са били изгонени от свещения цен-
тър на Бялото братство – Агарта). В съновидение ми се 
беше явил и ми се оплакваше, че хората от Братството 
не му вярвали, а пък той имал контакт с Висшите по-
лета. Да, той имаше контакт с Висши полета – това го 
видях, но… видях и друго – че носът му (символизиращ 
истината) имаше известна деформация, което не беше 
добър атестат. Беше ми отк рито и че когато си е зами-
нал от този свят, се е надявал на възкресе ние. Видях 
го да обикаля около тялото си, опитвайки се да влезе в 
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него и да го възкреси, но това не му се удаде.

Моето отношение към Михаил Иванов е противоре-

чиво. Оценявам това, което е направил за разпростране-

нието на Учението по цял свят и допускам, че неговата 

мисия е била точно такава. Вероятно е имал слабости в 

своята работа, както и лични несъвършенства (най-вече 

по отношение на гордост и тщеславие… а вероятно и по 

въпроса за же ните не е бил съвсем безукорен), но… до-

колкото познавам беседите му, идеите, изложени в тях, 

съответстват на идеите от Словото на Учителя, биха 

могли да бъдат и са източник на вдъхновение за много 

хора, без да притежават Неговата действена сила, про-

зорливост и дълбочина, което е обяснимо, защото уче-

никът никога не може да бъде по-горен от своя Учител, 

а дори и равен Нему – това е закон! Когато преди 20 

години се докоснах за пръв път до неговите книги, бях 

силно впечатлен – приех го наистина като приемник и 

продължител на де лото на Учителя, актуализиращ Не-

говото слово съобразно новите ре алности. До такава 

степен се бях вдъхновил, та започнах да превеждам от 

руски книгата му “Хармония и здраве”, което означава, 

че просто много ми е харесало написаното. Хубава и 

вдъхновяваща е книгата на Михаил Иванов “С почит на 

Учителя Петър Дънов”, както и биографич ната книга за 

самия Михаил Иванов – “Пътят на Светлината”, напи-

сана от неговата предана ученичка Луиз-Мари Френет. 

Благи са ли цата и топли са сърцата на неговите учени-

ци, доколкото имам впе чатления от тях, а точно те са 

най-добрият показател за стой ността на Учителя, кого-

то следват, защото е речено от Христос за духовните 

Учители: “По плодовете им ще ги познаете”. 

В началото на 90-те години на миналия век с прия-

телих бяхме при ясновидката от Стара Загора – Денка. 

Запитахме Учителя чрез нея какво ще каже за Братство-

то на Михаил Иванов във Франция. Тогава Той каза (ако 

приемем, че действително е бил Той): “Има ли смисъл 

да ме питате – там всичко е светлина!” Може Михаил 

да е имал слабости и да е допуснал грешки, но ние не 

трябва да си затваряме очите пред огромната работа, 

която е извършил, и това, което е оставил след себе си. 

А “когато фактите говорят, дори и боговете мълчат!” 

Не мисля, че ние сме тези, които трябва да го критику-

ваме и съдим. В по редицата “Изгревът” някои негови 

съученици са си позволили (от рев ност към делото на 

Учителя или поради завист заради дейността, ко ято е 

развил Михаил и станала популярна на няколко кон-

тинента) да го съдят. Има наистина някои смущаващи 

неща измежду техните спомени (за които също не тряб-

ва да си затваряме очите), но въпросът е до колко те са 

достоверни, защото допускам (познавайки човешката 

при рода), че има привнесени и някои лични елементи. 

Самият Михаил дава блестящ отговор на нападките и 

обвиненията срещу него чрез свое писмо до Михаил 

Стоицев, публикувано в 23 том на “Изгревът”, стр. 185-

199. Всеки може да чете и да си прави изводите. В край-

на сметка, смятам, че изобщо не е целесъобразно да про-

тивопоставяме ученика (Михаил Иванов) на Учителя 

(Петър Дънов). Никой не печели от това – дори напро-

тив – и двамата (а и ние) губим. Спомням си пак в на-

чалото на 90-те години – бяхме се събрали в софийския 

апартамент на Гергана С., която беше пламенна при-

върженичка на Михаил Иванов. Преразказа ни нещо, 

което тогава ми направи много силно впечатление и го 

запом них и до днес. И… би ми се искало да е вярно. На 
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Своя беседа Учителят разказал една история за млад и 

красив принц, от когото всички се въз хищавали. Но по 

едно време из царството тръгнали слухове, че той се 

държал непочтително с младите момичета и ги съблаз-

нявал. Стигнало се дори до съд. Приели го за виновен и 

го попитали, преди да бъде нало жено наказанието, дали 

има някакво желание. Той казал, че има и поже лал… 

да му събуят гащите. Когато направили това, всички 

ахнали, за щото се оказало, че младият и красив принц 

всъщност не бил момък, а… мома. Така, след това раз-

критие, обвиненията срещу него отпад нали.

 Приключвайки с историята, Учителят погледнал 

Михаил в очите и му казал: “Рекох, запомни!”, с кое-

то пророчески го предупредил през какво ще трябва да 

премине след време. 

Когато разбрах, че моят приятел Гриша е имал лич-

на среща с Михаил Иванов, го помолих да ми разкаже 

за това в писмо. Ето и него вият отговор с известни съ-

кращения, които обаче не са по същество:

“По твоя молба описвам всичко, което ми се е слу-

чило във връзка с Михаил Иванов. Ще се опитам да го 

предам в духа на Защитника на ду шите, нашият обичен 

Учител Христос. Както е учел учениците си преди 2000 

години, както ги учи през всичките времена и до днес, 

ние вярваме и в думите Му в беседите днес, че Христос 

е адвокатът на душите, защитникът; Дяволът е про-

курорът – обвинителят, а послед ната дума има Бог 

– Съдията. Така че всички ние се разпознаваме по това 

от чие коляно сме – Христово, дяволско или Божие: по 

думите, по делата ни. Христос е дал безброй приме-

ри, но от редактираните Еван гелия в момента спом-

ням само два: случаят с Мария Магдалина и слу чаят с 

конския череп в полето. За него Господ изтъкнал колко 

бяла и красива е костта му, докато учениците Му се 

изказвали отрицателно. По същата логика и Вилхелм 

Фридрих Хегел – един от най-великите философи в 

духовната история на човечеството и пратеник на 

Все мирното Братство – създава знаменитата си сис-

тема на диалекти ката и диалектическата логика, с 

абсолютен връх – Закона за отрица ние на отрицание-

то. С една дума: “Оценката е отрицателна, следова-

телно не е вярна”. За предучилищно упражнение по 

диалектическа пси хология и логика служат въпроси-

те: “Каква е ползата от Дявола?”; “Каква е ползата 

от Хитлер?”... Така че Христос, когато се проявява 

от иманентната Си същност, е Царят на тезите; 

Опонентът Му във всемирната пиеса – с антитезите; 

Отец им – със синтезите. Той единствен може и има 

правото за премерва в кои случаи е вярно “да”-то, в 

кои “не”-то, и по какъв начин да ги съвместява така, 

че и двете да са верни. Цялата работа е в това, че опе-

рирайки по трите различни на чина, ние заприличваме 

на един от Тях тримата... На тази тема Учи телят 

Б. Дуно е говорил много; това, което сме запомнили 

завинаги от Него е, че ученикът на Христа е сляп за 

недостатъците и злото, че никога не говори за себе си 

и винаги заема последно място в живота. Ако някой 

вижда и изтъква лошото и утвърждава себе си, той е 

ученик или на Дявола, или на Бога. Просто се разпозна-

ва по погледа от кои точно е. В духовните среди, в кои-

то израснахме, ние се движехме пре димно сред втория 

тип хора – с лошите приказки и лошите погледи. От 

първия тип познавахме само трима души. Те абсолют-
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но никога не ка заха лоша дума за никого и погледът 

им оставаше винаги благ. Това бяха две обични сестри. 

Днес знаем само трима приятели от ангелско коляно, 

които са същите. Но има и хора, които ни гледат със 

зли пог леди и по пътеката и в гората ни заобикалят, 

а зад гърба ни сипят из мислици. Познавахме и двама 

души от третия тип. Че са от него, си личеше по по-

ведението им и по лицето, по фигурата. 

Та за брат Михаил ще разкажа само това, кое-

то ще остане в ду шите ни във вечността. А то не е 

малко. За “негативите” ще спомена съвсем накратко 

– така, както се разпространяват от прокурорите в 

“братството” и до днес. Естествено, и на мен ми се 

мярнаха няколко смущаващи неща при личната ми сре-

ща с него малко преди 1981 година, но се надявам те да 

бъдат претопени в положителното. 

Първите добри неща за него чух още като малък, 

понеже е бил приятел на родителите ми и на вуйчо ми 

на Изгрева, както и на мал кото хора в тия среди с до-

бър поглед. Говореха за уникалните му спо собности, за 

много честите му лични разговори и опитности с Учи-

теля. Мислех си: щом Учителят не го е изгонил веднага 

или не го е държал на дистанция цял живот, както е 

правил с други хора, значи тука има нещо. По повод 

на приказките, че бил чувствителен към сес трите, си 

припомням и други случаи от този род: големият наш 

музи кант и арфист Асен Арнаудов, когото също по-

знавах, е споделял с Учи теля години наред всичките си 

влюбвания и романи и Учителят го е изслушвал с часо-

ве с голямо разположение, давал му е безценни съвети. 

Първото си мистично преживяване с Михаил 

Иванов имах още през 60-те години, когато един ден 

бяхме на гости на Дорчето Иванова – негова почита-

телка. Учила е архитектура в Париж и е имала шанс 

да се запознае с него, да влезе в обществото му. Една 

вечер тя ни пусна грамофонна плоча, току-що донесена 

от Франция. Пееше на български френският братски 

хор. В началото на плочата беше записано лично обръ-

щение на Михаил Иванов с неговия глас. Не знаех френ-

ски, долавях само на места смисъла. Но това, което ми 

се случи тогава, не ще заб равя никога. Обзе ме блаже-

но състояние на духа и ми потекоха сълзи. Помислих 

си “Така трябва да е говорил само Учителят – жалко 

че не се е съхранила здрава плочата, където са Го за-

писали на живо някога пак французите...”. Такъв благ 

глас, такова вдъхновение, такива възклица ния, макар 

и на малко по-твърд френски... Изведнъж в стаята се 

раз несе миризмата на “нюкс” – уханието на ангелите! 

Това ми се е случ вало много рядко – само при среща със 

сродни души от Ятото. 

Още същата вечер седнах и написах писмо до 

Михаил Иванов и го изпратих чрез моите приятели 

Роже Бенаму и съпругата му Арлет – негови последо-

ватели. Точно тогава те бяха в София. Описах случая 

и ги помолих да му предадат писмото. Не след дълго 

те ми писаха, че са му предали писмото и той го бил 

чел пред всички на една от беседите си. Разплакал се. 

Казал, че все пак в България има млади хора, които го 

обичат. Показал им и първия албум с цветни снимки 

от Рила, който му изпратих – обиколил целия салон. 

Някъде съм разказал подробно как се запознах с 

Роже и Арлет. Тук ще го повторя сбито. Едно лято 

ме помолиха да заведа двама французи на езерата, 

понеже нямаше кой друг. С Роже си говорехме на ан-
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глийски. Питах го какво го свързва с Михаил. Той раз-

каза, че още до 1944 г. Учи телят е вдигнал баща му 

от легло, след като е лежал парализиран много години. 

Сондирали какви ли не капацитети и духовни лечители 

– без резултат. Като чули за “Микаел Айванхов”, оти-

шли и при него. Той обещал, че като иде през лятото 

в България, ще пита Учителя. Още не се е бил върнал, 

когато бащата на Роже станал от постелята и про-

ходил. Как тогава цялото му поколение няма да влезе в 

Братството завинаги? 

Като стигнахме хижата, бяхме доста мокри от 

дъжда. Арлет се съблече и се мушна в леглото, веднага 

заспа, но Роже каза: “Тръгваме към мястото на лагера 

веднага: нямам търпение, не мога да губя нито секун-

да! Ако ще и камъни да падат! Това е мечтата ми от 

цял живот: да видя тия свещени места, където е ходил 

Бог”. Значи... Михаил не е криел пред французите и цял 

свят кой е Учителят. Измежду всички на роди, такова 

твърдение е най-неприемливо за българите, тъй като 

сме с най-дебела фонтанела: его до небето, благого-

вение пред другиго, ос вен пред себе си или пред егре-

гор – нула. Всъщност, липсата на Второ Пентагрално 

Посвещение не е за критика: трябват хиляди години 

страдания, докато се стигне до Смирението, т.е. 

Разпознаването. До нуждата да признаем, че Бог ходи 

лично по земята и като Човек, с ко ето са пълни при-

казките, митовете и легендите на народите. 

 Качихме се на мястото на Учителя, където е 

била палатката Му. Все още валеше, над нас се носе-

ха плътни, тъмни облаци. Роже – маститият фрес-

ки финансист – започна да се моли страстно на Учи-

теля и се разплака. Изведнъж в небето се отвори ясен 

малък кръг и оттам ни погледна слънцето. Получи се 

вълшебна картина, също като в театрална постанов-

ка. Физически е невъзможно и необяснимо как може 

цели 10 минути облаците да се движат, дъждът да 

си вали, нао коло да е много мрачно, а един слънчев лъч 

с параметрите на палат ката на Учителя и два метра 

около тях да остане неподвижен през ця лото време и 

там да не вали. Роже възприе това като отговор и се 

разплака още по силно. И аз се развълнувах, но не чак 

колкото него, по неже такива неща ни се случват чес-

то. Той каза, че такова нещо му се случва за пръв път 

в живота. Получил е “всички отговори”. 

Аз бях подготвен за положително отношение към 

Михаил Иванов от моя вуйчо Светослав Славянски 

– издателят на библиотека “Безс мъртни мисли”. 

Книгите от нея и досега се срещат по антикварни-

те книжарници – луксозни издания за времето си. 

Славянски е имал и пе чатница и е отпечатал немалко 

томове с беседи на Учителя. Сънувал Го е, преди да го 

заведат на Изгрева, и без да е виждал негови снимки. 

Ходил е много по Европа. В Лувъра се запознал с един 

италиански ху дожник. Заговорили се, той му показал 

снимка на Учителя. Италиане цът се разплакал от въл-

нение и възкликнал, че никога не е виждал по-съвършен 

и прекрасен образ, че “Това е истински Учител”. Вуйчо 

ми по живя във Франция при дъщеря си и, естествено, 

ходил и при Михаил – стария му приятел. Тук няма да 

разказвам за критичните му бележки, ще спомена само 

извода му: “Предприятие, което е печелившо 80%, не 

се ликвидира. За мене Михаил е едно печелившо пред-

приятие. Сега цял свят знае за Учителя благодарение 

на него. Цял свят пее песните на български, учи българ-
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ски, кръщава децата си с български имена”. На вуйчо 

ми принадлежи и една прогноза, която изказа още ко-

гато постро иха съветското посолство на мястото на 

Салона и поляната: “Тук е текъл токът на Любовта 

десетки години наред. Империята, която си позволи 

да построи своето посолство тук, или ще рухне, или 

един цял народ ще се преобрази.” – С очите си видя-

хме и виждаме, че и двете неща се случиха. Но това 

са подробности извън спомените за Михаил Иванов. 

Спомените си за Братството, където израстнах от 

малък, съм сложил в http://dox.bg – влизане с име anhira 

и парола nostran . 

Не довърших разказа си за случките с Роже и 

Арлет на Рила. Тя по онова време вече имаше три 

или четири деца, но не бяха дошли с тях. Бързаха за 

Истанбул по някаква работа. Имаха само ден и поло-

вина за Рила. Затова Небето им даде максимума – как-

то се случва предимно на чужденци, на българи много 

рядко. Когато се върнахме в хижата, Арлет беше вече 

будна и се безпокоеше къде сме. Роже й разказа възбу-

дено за нещата, които се случиха, които е преживял. 

Тя крайно се огорчи, че не е дошла веднага, въпреки че 

наистина не можеше – беше измръзнала и много из-

морена. Казахме й, че няма как да облече пак мокрите 

дрехи: ако й е писано, ще преживее Посвещение и в лег-

лото... Тя обаче без колеба ние ги навлече и ни потегли 

като кон към изхода. Вече валеше силен дъжд и ние 

задържахме Арлет под стряхата – тя така напира-

ше, че ис каше да тръгне сама, но не знаеше накъде. В 

един миг не издържа и тръгна без да мисли. В мига, 

когато стъпи навън от стряхата, сякаш натисна ня-

какъв педал и дъждът секна. Нито капка! Заведох ги 

на съ щото място и какво преживяхме, какво се даде 

този път и за Арлет, нямам човешки думи да го опи-

ша. После тя поиска да идем до чешмич ката с ръце-

те – знаят я от снимките и разказите още от съвсем 

млади. Там също станаха необикновени неща. Тогава 

получих импулс да ги заведа до Четвъртото езеро. Те 

знаеха, че там има вход за Агарта. Като тръгнахме, 

пак заваля. Навсякъде вали, небето тъмно, а пъте ката 

суха, над нас не вали. Не само суха, но и пътят ни огрян 

от тясна ивица слънце. Само по пътеката! Беше тол-

кова красиво и удивително, че даже и насън не може 

да се види такова нещо. Вдигаха се едни чудно красиви 

зелени пари край нас – на по 50 сантиметра от двете 

ни страни слънцето изпаряваше дъждовните капки. 

Във всяка светеше мъничка дъга, а дъга нямаше на не-

бето. Какво ни се случи още по пътя какво при езерото 

и какво през цялото връщане обратно, отново няма чо-

вешки думи и понятия да се опише. Аз видях пред себе 

си лицата на най-щастливите хора на света и не мога 

да ги забравя никога.

След години приятели помолиха Роже да помогне 

на дъщеря ми Лазура, която бе спечелила конкурс и 

стана студентка в Париж. Извес тно е колко е трудно 

в чужбина без никакви връзки и познати. Аз не се сетих 

за Роже Бенаму, нито за който и да е друг познат във 

Франция, защото нямах такова понятие да поискам 

– даже и за детето си. В това отношение търпя сери-

озна критика и знам, че не съм прав. Сега бих постъпил 

по друг начин. Но една приятелка беше близка с Роже 

и му казала. Той казал, че щом е моя дъщеря, да отива 

веднага. Изпразнили не стая, а цял етаж за нея – бяха 

богати хора. Прислугата се сгъстила по други ета-
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жи... На Лазура й носели закуската в леглото с поклон; 

да не говоря за други екстри. 

А ето и срещата ми с Михаил Иванов през есента 

на 1981 г. Моят приятел Наско Ванчев, вече известен 

френски поет, спечелил първа награда на един от на-

цио налните им конкурси за френска поезия, се беше 

върнал в България и ме потърси. Предложи да ме срещ-

не с брат Михаил, който току-що бе пристигнал – за 

пръв път след толкова го дини – по официална покана 

на Людмила Живкова. Малко преди това бях работил 

при нея в Министерството на културата. Грабнах 

една голяма чанта с беседи от Учителя на английски 

(преводите на Весела Несто рова) и реших да използ-

вам случая да ги предам лично на Михаил, за да ги пуб-

ликува в Париж. Толкова години чакаме! При тази си-

туация никой не можеше да попречи на Михаил Иванов 

да ги изнесе. Предадох чан тата на Наско и му казах, 

че сега съдбата на човечеството е в него вите ръце... 

Аз не мога да си изляза обратно с чантата, понеже 

веднага ще ме арестуват и ще ми я вземат. Той знаеше 

колко пъти са обирали всичко вкъщи до шушка и колко 

пъти са ме арестували. 

Малко преди да вляза в Хотела до гарата, вече на 

етажа, където бил Михаил Иванов, в коридора зърнах 

друг приятел: един известен фо тограф. После той 

сподели, че като видял за пръв път Михаил Иванов, ко-

гато идвал по коридора, изтръпнал: поразила го при-

ликата му с Учи теля. Това твърдят и много францу-

зи, и даже българи, които не позна ват снимките на 

Учителя. Естествено, още в първия миг на срещата с 

Михаил констатирах разликите. Пък и не би могло да 

бъде другояче. 

В началото той беше много строг. Седнах срещу 

него – той мълчи намръщен със затворени очи. Дошъл 

е българин от “братст вото” – как да се държи дру-

гояче? Всеки нашенец досега го е правил на трески за 

дялане или му е просел нещо. Попита ме: “Кой сте Вие 

и какво искате от мен?!” Отговорих му, че съм син на 

еди кои си и племенник на Слави Славянски. Изведнъж 

физиономията му се промени коренно, той се отпусна, 

целият засия и каза: “Така кажи бе, момче, пък аз целия 

се бях наострил да отбия поредния удар... Карат ми се 

като на престъп ник и ме гледат на кръв – българи!...”

Веднага извади от вътрешния си джоб едно ста-

ро писмо-реликва и ми го показа: оригиналното писмо 

от Учителя, в което му поверява да бъде апостол на 

Учението във Франция. Въпреки че се успокои и ста-

на добър и весел, продължи “по точки”, защото явно 

си е бил наумил да отговаря на стандартните въпро-

си на българите. Аз също ги знаех. Вторият касаеше 

“проблема” защо позволява да го наричат “Учителю”. 

Засмя се и каза, че това идва от българската просто-

тия: “Аз не съм голям Учител като Учителя, но във 

Франция съвсем естествено каз ват “учителю” на все-

ки начален, прогимназиалени и гимназиален учи тел и 

въобще всекиму, който учи хората на нещо. По третия 

въпрос (нищо не съм го питал, той сам си изреждаше 

“защитата”): защо не превеждал и публикувал беседи-

те на Учителя на френски, а си е позво лил да говори от 

себе си. “По две причини – продължи Михаил Иванов. – 

Първата е, че поисках права от Братството в София 

за тази цел, но те ми отказаха. Втората: Французите 

са съвсем друг народ. В нача лото наистина започнах да 

превеждам беседи на Учителя и да им ги чета изрази-
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телно, но те заспиваха или не проявяваха особен инте-

рес. Казаха, че им трябва “живо слово”, проповедник, 

който да им говори с патос; при това – съобразявайки 

се с манталитета и темперамента на нацията. Така 

и се започна – и кара и до днес.” В потвърждение на 

този му аргумент аз си спомних едни думи на Учителя, 

казани лично от Венно – Крум Въжаров: “Ако бях оти-

шъл при западните народи, щях да им говоря поне три 

пъти по-кратко и по съвсем друг начин”. 

След това енергичният земляк на рода ми – и той е 

македонец – с пълно участие и голямо вживяване запо-

чна да ми показва десетки го леми снимки от дейност-

та си във Франция. Една ме впечатли особено много: 

той показва някакви упражнения, а пред него не десет-

ки, а сто тици хора в бели дрехи правят същото – не 

се виждаше краят на реди ците. Да се има предвид, че 

той продължи с това и с беседите си и всички други 

братски дейности още 5 години – отиде си от този 

свят през 1986 г. Значи, когато се срещнахме, е бил 

на 81 години, а вървеше и се движеше като младеж. 

Можем да си представим какъв живот е имал този 

човек: среща Учителя още 17-годишен след страшни 

стра дания и изпитания, учи се в Школата му 20 го-

дини, после още цели 49 години проповядва неуморно 

и води чужденците по духовния път. Без заплата, без 

хонорари, без пари, подражавайки на своя Учител. 

Изнесъл е 5000 лекции, книгите му са преведени на мно-

го езици, за разлика от беседите на Учителя. Нас, раз-

бира се, това ни огорчаваше и се пи тахме защо става 

така... Каквито и да са слуховете за богатствата му, 

те трябва да се проверят – и за Учителя се говори как-

во ли не. Но на тази среща в хотела той сам ни каза 

нещо за материалното си състояние: “Имам, казва, 

едни земи и в Испания, но още не съм решил дали да ги 

дам на Братството...). Омраам Микаел Айванхов лежа 

и във френски затвор – твърди се, че бил правил голи 

паневритмии и какво ли още не... Дали е вярно – нека 

някой каже. Противниците му могат да му изтъкнат 

какви ли не съществуващи и измислени недостатъци, 

може да имат и сериозни факти и аргументи, но ние 

не сме от контингента на Прокурора, така че не се 

интересуваме от това. 

Разбира се, при тази среща аз имах и някои разоча-

рования, от гледна точка на тогавашните ми разбира-

ния. Когато му казах, че аз съм този, който му изпрати 

онова писмо и албума със снимки чрез Роже и Арлет, 

той отговори, че не си спомня. А те ми казаха, че той 

го бил чел в салона пред французите и се разплакал. 

Поясни ми, че на ден по лучава по няколкостотин писма 

от цял свят и че не може да ги прочете и помни всич-

ките... Не че се обидих – както се казва: “нищо лично”, 

– но по този начин исках да стопля сърцето на един 

“последен мохикан”, тъй много оклеветяван и мразен 

от “братството” и от враговете си в света. Да го за-

радвам, че наистина има българи, които питаят добри 

чувства към него. Прокурорът и Съдията горе знаят 

най-добре как стоят нещата, но ние си се чувстваме 

добре в Гнездото на Добрия и Кроткия, Който е бил 

всякога Защитник. Когато размахва камшика, Той го е 

правил по изключение, “по заместване”...

..Малко хора знаят, че Михаил Иванов е награден 

официално от българското правителство за заслуги за 

популяризирането на българс ката култура, по повод 

1300 години България…
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…Точно поради твърдата решимост на Живкова, 

в министерст вото й бе създадено веднага и направле-

нието “НФДДМБН” (Направле ние за фундаментално 

документиране на духовния мироглед на българския 

народ), под ръководството на Христофор Тзавела. 

С Тодор Доков бяхме назначени там като експер-

ти по симвология, митология и фолклор и извърши-

хме доста работа, направихме изследвания по тема-

та за нести нарството, изработихме солиден том за 

Илинденското въстание на много високо академично 

ниво. По-дълбоката причина обаче да бъдем назначени 

точно ние с Тодор беше тази, че той трябваше да пра-

ви изс ледвания по антропософия (щайнеризъм), а аз – 

на Учението на Учи теля Петър Дънов. Малко преди да 

я убият, тя ми нареди да се готвя за сериозна научна 

работа: искаше да ми отдели една специална сек ретна 

стая с всички томове на лекциите и беседите Му, с цел 

да ги разработвам академично. Получаваше се нещо 

немислимо и уникално: в комунистическо време да по-

лучаваме най-високи заплати в министерс твото, за да 

се занимаваме с това, което ни е смисълът на живота. 

Умът ни не можеше да го побере! Не минаха и няколко 

дни от смъртта й, когато ни изгониха от Комитета 

с ритник, при това тъй позорно и с такава подлост и 

злост, които трудно могат да се забравят.

Людмила – да: тя беше един ангел, дошъл да по-

могне на българс кия народ. Такива обикновено ги 

убиват…

…Изгонването ми от министерството не беше 

прецедент за мене: по подобен подъл и много груб 

начин бях изгонен преди това и от поста си като за-

веждащ редакция “Съвременни западни литератури” 

в издателство “Народна култура”, където отидох 

от Съюза на писателите с бла гословията на Зарев и 

Божидар Божилов. Тук няма защо да разправям под-

робности, понеже те са изключително некрасиви, ка-

зано възможно най-меко. Това, че брат ми бил “враг на 

родината” като невъзвръщенец, беше най-малкото об-

винение. Но за да не излизам от темата, ще про дължа 

с разказа си за Михаил Иванов – не съм го завършил.

По-точно – за срещата ми с него много скоро след 

убийството на Людмила. Както казах, не искам са 

се спирам на слуховете и легендите за него, които го 

обрисуваха в негативна светлина – например, как уж 

Ванга го била кастрила сериозно, когато отишъл при 

нея... Нещата трябва да се проверят точно, преди да 

се разпространяват. Най-дол ните сплетни и приказ-

ки за Михаил Иванов касаеха женската част. Но като 

знам какво се говори и за други хора, които познаваме 

лично и жи вотът им беше като на длан пред очите 

ни над 30 десетилетия, не ис кам да вярвам на такива 

неща и за него. Каквото и да е, Съдията е само Бог. 

Както казах, по време на срещата ни аз все още 

имах силни следи от влиянието на някои от най-мощ-

ните адепти, ясновидци и мистици в Братството, кои-

то ни бяха възпитавали в духа на аскетизма. Затова 

погледнах със съвсем други очи на една сценка, която 

се разигра по време на срещата ни с Михаил Иванов 

в хотела. Там му подарих втори албум с мои цветни 

снимки от Рила – най-хубавите, които вървяха по по-

солствата ни за изложби в чужбина чрез комитета на 

Павел Матев. Брат Михаил се развълнува и сърдечно 

благодари. Там имаше и една актова снимка на прия-

телка-рускиня, която бях снимал без дрехи в ра йона на 
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Белмекен. Минаваше за една от най-художествените 

и затова се разпространяваше повече. 81-годишният 

“старец” я гледà дълго с възхищение и каза: “Отсега 

нататък ще ми пращаш още такива – точно такива! 

Женската красота е дар Божий”. Очите му заблестя-

ха, в тях пламна необикновена енергия и огън. Аз в мо-

мента, признавам, се смутих, понеже направих паралел 

с приказките на сестрите от Изгрева – дори на някои 

стенографки, с които бях много близък още от малък. 

Сега няма да казвам имена. В мен се получи късо съеди-

нение – силният спомен за миризмата “нюкс”, която 

бях усетил при първото чуване на гласа му от онази 

грамофонна плоча и която се явява само в присъст вие 

на най-висши ангели – и неволното сравнение на сегаш-

ната му ре акция с думите на сестрите, че той някога 

обичал да ги гледа през кле ковете как се къпят голи в 

езерата на Рила... Веднага ми се изредиха в главата 

куп цитати от беседите на Учителя във възхвала на 

голо тата, особено женската, но на дъното на съзна-

нието ми остана нещо мътно. Опитах се да “оправ-

дая” пред себе си възхищението на Михаил Иванов и с 

примера от една негова книга, която бях чел и в която 

той разказва как е помогнал на една млада сестра от 

братството му в Па риж от тежък сексуалнен ком-

плекс. Той е действал на нивото на най-добрите психо-

лози и психиатри – разбрах това веднага. Методът му 

може да изглежда абсолютно неприемлив и скандален 

за така нарече ните “окултни кукувици” и “религиоз-

ни скумрии”, но всеки редови психо лог ще го одобри и 

ще му ръкопляска. С две думи: тя му споделила, че от 

много време вижда постоянно във въображението си 

и всяка нощ сънува един много достоен мъжки атри-

бут в пълната му големина и напетост... Това я влу-

дявяло и тя тръгнала да се изповядва – не на един из-

поведник. Те потвърдили опасенията й, че е обладана 

от дявола, както много монахини, и че единственото 

й спасение е свирепият пъ лен глад и денонощни молит-

ви, както и налагане на други изтезания на плътта. 

Омраам Микаел Айванхов обаче весело ù казал, че това 

е проб лем “бълха да я ухапе”... Че може да се справи с 

него веднъж завинаги само за няколко минути... Първо 

трябва да си отговори правилно на въпроса, от Бога ли 

е създаден този мъжки орган, или от дявола... Ако си 

отговори по първия начин, да започне да му казва до-

бри думи като на едно възхитително Божие творение 

и даже да го милва във въображе нието си (“ужас”!... 

точно така й е казал!...). Ако обаче си отговори, че 

тази мъжка подробност е създадена от Лукавия, да 

си припомни мол бата на Христа да обичаме и врагове-

те си... И пак да го облива с любов, дори и да е първият 

враг человечески и женски, а не да се плаши от него и 

да се кръсти като луда, като го види.... Не цитирам 

точно, сигурно нещо украсявам, но по същество пре-

давам вярно прочетеното. Михаил пише в заключение, 

че младата сестра още на другия ден била със съв сем 

друго лице и очи и не останал и помен от страховете 

й... Станала по-здрава и красива от всякога, била му 

безкрайно благодарна.

Светкавичният спомен за този случай от книга-

та му обаче не ми помогна да приема съвсем положи-

телно следващата сценка, която се разви незабавно 

след думите му за женската красота, след като беше 

гледал дълго онази снимка. В стаята присъстваше и 

една красива млада дама от братството, която беше 
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дошла с Наско. Аз я познавах, мисля че вече си бяхме 

разменяли реплики някъде. Абсолютно не исках да по-

вярвам на слуховете и за нея, че била човек на властта, 

със спе циална мисия в случая. На мене комунистите 

са ми предлагали да ме изпратят и финансират да си 

направя братство и издателство на за пад плюс кинос-

тудия, при единственото условие техните хора да ги 

използват за прикритие. Отговорът ми, разбира се, не 

им хареса и ми казаха да си чупя тогава главата. Но за 

срещата в хотела: нямаше нито секунда време между 

последната реплика на Михаил и настоятел ните и умо-

лителни думи на сестрата: “Но нали ще ме вземете в 

Париж при себе си, както ми обещахте, за да мога да 

Ви помагам?”... И всичко, което каза той след тези 

нейни думи, аз тогава изтълкувах не съвсем по хрис-

тиянски. Все още нямах сегашното мислене. Стори ми 

се, че прозвучаха много лично и емоционално думите 

му: “Ще Ви взема, как няма да Ви взема! И дума да не 

става да не Ви взема! И само на Вас ще разкрия една 

тайна, която ми повери моят Учител от Хималаите. 

Той ми показа една сакрална капсула най-долу в гръб-

начния стълб. Даде ми метод за пробуждането й и за 

тръгването на Кундалини нагоре по съв сем нов начин. 

Само аз знам тази тайна – само на мене я разкри! А 

аз ще я разкрия само на вас и на никой друг, ако ще и 

да се скъсат да ме молят. И лично ще Ви помогна да я 

пробудите.” Гледаше я по много осо бен начин. 

Това ми се видя (не мога да опиша като какво), 

но намерих сили да запазя самообладание. И до днес 

се срамувам за тогавашните си мисли и за пълното си 

недоумение как може душата на такъв човек да ухае 

на нюкс и как е възможно той да има нов Учител, след 

като вече си има Учител. Говореха, че бил получил ви-

соко посвещение от самия Маха Чо хан. За него знаех 

само, че както носителите на Буда се сменят перио-

дически и до днес, така прави и Маха Чохан – Велик 

индийски Учител. Та кое точно от въплъшенията му е 

посветило Микаел Айванхов, когато беше в Индия, за-

сега нямам представа – не е имало случай с прияте лите 

да сондираме този въпрос на нужните нива. Не ми е 

ясно и точно за какво му се е карала Ванга, ако въобще 

това е вярно. Но ние трябва да имаме широко мисле-

не и да можем да допуснем всичко. Венно един ден ни 

бе казал загадъчно на Витоша, че има прекрасна лична 

къща в Хималаите и че би ни завел там, ако Небето 

разреши. А до този мо мент бе излизал в чужбина само 

в Гърция, където е следвал религия и философия – пър-

вото си висше. По-късно посети Англия, Москва и Кав-

каз, но никога не ни е казвал да е ходил физически в 

Индия. Това обаче не пречи на разни приятели по света 

да го виждат и пипват чисто физи чески едновременно 

в противоположни точки на света – и той да спа сява 

живота им. Най-много в спомените си разказвам за 

Венно. Също разказвам за онзи непознат адепт в дрехи 

на свещеник и с лице на бог, който се намеси на три 

пъти в живота ми и ме спря да не извърша фа тални 

глупости. Не че после не извърших, но може да не са 

били чак толкова фатални. За това нямам думата. 

Накрая искам да разкажа още нещо, което би мог-

ло да ме смути, ако не познавах македонското чувство 

за хумор. Смяхме се всички с цяло гърло – невероятен 

нашенец от Добрите, който може да се по диграе и на 

най-милото си, без да влага злоба. В противен случай 

това щеше да качи веждите на всичките му последо-
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ватели във Франция да лече горе на челото... Но като 

гледам сега документалните филмчита с него в интер-

нет, разбирам, че и те биха се смели от сърце. Въпреки 

че на тях той няма талията на българския си Учител, 

както и мнозина от нас. Той не си поплюва – и тях 

ги подиграва в очите... При френс ката гордост това 

е необяснимо, но там върви. Та той в заключение ни 

каза:

– Е какво ще правят сега моите хора там без мене?.. 

Знаете ли колко много щяха да плачат?...– Ама аз съм 

хитър, снимам се на видео!.. И те, нали са глупаци, в 

момента ме гледат и ме слушат навсякъде, за да не им 

липсвам. Кво да правиш – прост народ: французи...

…Това става през 1986 година. Значи, система-

та не си поплюва, не си е поплювала и по времето на 

Людмила. Ето защо изтръпнах, ко гато Н. ми каза 

наскоро, че тогава брат Михаил ме е спасил, като не 

е признал, че ме помни – с една дума, нямам сериоз-

ни връзки със За пада... Наистина, аз имах много други 

приятели по цял свят, но от из вестния българин във 

Франция се страхуваха, защото той можеше да обяс-

ни на света много точно какво става тук. Не можа-

ха да простят на Людмила, че го покани и го награди 

официално (един “враг на роди ната”...), както и за 

другите ù волности. 

Тук ще разкажа за случай след заминаването й, 

който ни впечатли особено много. Извинявам се, ако 

го повтарям (Борко, махни го, ако вече към го описал 

другаде. Но тук ми изглежда на мястото си). Една 

прия телка от комунистическо семейство стана голям 

български учен и за щити честта на нашата наука на 

много симпозиуми по света. Оттам дойдоха на Рила 

десетки чужденци от много страни – благодарение 

на нея. Тя бе повярвала още съвсем млада в Учителя 

и започна да работи за Него. Отрано имаше и ясно-

видство, специално връзка със замина лите. Понякога 

точните й разкрития и указания надминават и тия 

на Ванга. Един ден й се явила Людмила Живкова и я 

помолила да я свърже с Учителя. Приятелката има 

голям опит, но се удивила. Попитала я защо Людмила 

не отиде директно при Него, нали е горе на небето? 

Людмила отговорила: “С Учителя човек може да се 

свърже само чрез ученик”. 

ГЕОРГИ КУРТЕВ

За него пък пак по време на медитация ми се раз-

кри, че той е уче ник за пример – всяка нощ е ставал, за 

да се моли и така е придобивал голяма духовна сила и е 

пръскал светлина навред.

СМЕХЪТ НА ДЯВОЛА

Случи се да го чуя, без да искам и без да предпо-

лагам, че ще се случи това по време на медитация. Бях 

потънал дълбоко и в един мо мент дочух хохот, от който 

ме побиха тръпки и ме обля студена пот!

АСТРАЛНИ ПОЛЕТИ

Съновидение от 20.09.1986 г.: Произнасям ОМ. Тя-

лото ми почва да се издига нагоре, а след това и да пада 
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надолу. Имах чувството, че още малко и ще се разтворя 

в безкрайността на Вселената, ще про никна в нейната 

тайна, но губейки себе си, изчезвайки. Тази идея ме 

плаши и аз се събуждам.

В един горещ юнски ден на 1986 г., в ранния следо-

бед, се излежа вахме със съквартиранта ми Стефчо – той 

на неговото, аз на моето легло. Беше сесийно време. Че-

тохме до обяд, похапнахме и решихме за кратко да въз-

становим силите си. Стефчо за нула време започна да 

похърква, а аз се опитвах да релаксирам (нали по това 

време бях ръко водител на студентския клуб по йога към 

Великотърновския универси тет и всяка сутрин ставах 

към 4,30 часа, за да успея да си направя це лия комплекс 

от упражнения – телесни пози, дихателни упражнения, 

концентрация и медитация). Стефчо все ми се дивеше 

и ми викаше:

– Чудо човек си ! Откъде я вземаш тази воля? Аз не 

мога! На свой ред, аз му отговарях с цитат от Казанд-

закис:

– “Няма невъзможни неща. Има само неща, които 

не сме пожелали достатъчно силно!”

 Той се обръщаше на другата страна и заспиваше, а 

аз продължа вах “да виря крака”, както той се изразява-

ше за моите йогистки зани мания...

Та, в оня горещ следобед бях добре релаксирал тя-

лото си, когато изведнъж се появи видение: един вну-

шителен йога-Гуру стои изправен пред група ученици, 

между които и аз. Говори ни нещо и думите му са из-

пълнени с огромен енергиен заряд. Чувствам как сякаш 

някакъв огън се запалва в мен и започва да се издига 

по гръбначния ми стълб, като изгаря всичко нечисто по 

пътя си. Изведнъж усещам, че започвам да олеквам и 

да се издигам към тавана. Страшно бях изненадан и се 

упла ших. В първия момент си помислих, че се издигам 

с физическото си тяло и си казах: “Ами ако се ударя в 

тавана и после се сгромолясам?...” Или – другият ва-

риант: застивам в хоризонтално положение между лег-

лото и тавана. Ами ако в този момент се събуди съквар-

тирантът ми и ме види в такова необичайно (меко каза-

но) положение, тогава? – Ще се побърка горкият човек! 

В момента, в който си помислих тези неща, се върнах 

обратно в тялото си, изплашен до смърт. 

След този случай съм имал много опитности извън 

тялото, като включително съм ставал и страничен на-

блюдател на самия процес на отделяне на по-финото от 

плътното тяло, така, както се разтваря пергел от главата 

към краката. 

25.06.1988 г. Съновидение: С Д. сме седнали на 

брега на Дунава. Водата е много мътна и мие коленете 

й. Казвам й да си ходим вече. Ставаме и тръгваме. Но 

нивото на водата изведнъж почва да се по качва, залива 

ни изцяло, пускаме си ръцете под водата и се загубваме. 

Мисля си, че навярно това е потопът. Боли ме, че така 

се разделяме с Д., без да можем да си кажем нещо. Раз-

бирам, че умирам и изведнъж се понасям със страхотна 

скорост – издигам се в необятното и бездънно простран-

ство. Тъмно е. Давам си вече сметка, че това не е просто 

само един сън, а една жива реалност. Чувството, което 

изпитвам, е нещо повече от приятно, но е и примесено 

със страх – страхувам се от това, че може би напускам 

тялото си и няма да се върна повече в него, т.е. на земен 

език казано “умирам”. Страхувам се от неизвестното, 
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ко ето крие новата реалност за мен. Давам си сметка как 

смъртта ми ще разтърси околните и хората, които ме 

обичат – как ще влязат в ста ята ми и като видят тялото 

ми безжизнено, какъв шок ще бъде за тях, колко сълзи 

ще пролеят, а аз няма да бъда в състояние да ги успо-

коя, да им кажа, че продължавам да съществувам и ги 

виждам и ги чувам, за това да не скърбят, защото съм 

жив… въпреки привидността… Да, драмата ще бъде 

голяма, както и тяхната болка. Страхът в мен над делява 

и започвам да се моля първо с думите: “Господи, поми-

луй!”, а после: “Господи, Исусе Христе, помилвай ме!” 

Бавно и плавно започвам да се спускам надолу. Мисля 

си дали няма да се преродя в тялото на ня кое малко 

бебе, обаче се озовавам в една слънчева стая (моята), 

виждам тялото си да лежи и влизам в него.

Пояснение: Преди да легна се помолих, като казах 

“Отче наш”, Добрата молитва, Молитва на Братство-

то, Молитва на Шамбала. Помолих се за познание и 

служба на Бога, както и за възпаленото гърло на Д. По 

това време от март месец Д. беше моя любима. С дълги 

черни коси, много чисто и непорочно същество, силно 

вярваща в Христа, евангелистка. Беше сравнително то-

лерантна (поради любовта си към мен) спрямо моите 

по-различни духовни възгледи. Вероятно живееше с 

надеждата, че ще успее да ме промени, да ме вкара в 

“правия” път. Хо дех с нея на техните молитвени събра-

ния, но не се чувствах там между свои – бях като чуждо 

тяло. На едно молитвено събрание, на ко ето аз не съм 

присъствал, Духът бил направил забележка на Д. защо 

се занимава с друговерец. Но тя ме обичаше и не нами-

раше сили да скъса с мен. Тогава дойде този сън. Разка-

зах го на Д. и тя се разплака. Попитах я защо плаче, а тя 

ми каза: “Защото този сън показва, че ще се разде лим.” 

Прегърнах я и я притиснах към мен. Исках да я успокоя 

и й казах, че това няма да се случи. Но след три седми-

ци, то наистина се случи. На 15.07.1988 г. сънувах, че 

получавам писмо от Д., заедно с някаква пис мена ха-

рактеристика за мен, осем суджука и две наденици (?! – 

според Учителя, ако сънуваш, че ядеш месо, това значи, 

че се отклоняваш от естествения си път. Това, че Д. ми 

праща месо, според моето тълку ване означава, че тя ми 

предлага нещо, което би ме отклонило от ес тествения 

ми път и затова е по-добре да се разделим, тъй като не 

сме един за друг и обитаваме различни духовни свето-

ве). Истината е, че същия ден вечерта получих писмо от 

Д., но ми се стори сухо и сдър жано, макар и да бе дълго, 

и завършваше с въпрос: “Откъде е дошъл вълкът?” А 

точно по това време Д. си беше в родния град, аз бях 

на бригада в Търново, и между мен и една колежка М. 

бяха започнали да прехвърчат искри. М. се интересува-

ше от духовни неща. Аз се опитвах да й бъда гид и учи-

тел в сферата на духовното. А тя ме заразяваше и при-

вличаше със своята изключителна жизнерадост. Имаше 

моменти, когато си мислех, че тя ми пасва идеално – че 

е всичко онова, за което съм мечтал. И в събота на 16 

юли отидохме цялата групичка от брига дата да си на-

правим купон на Къпиновския манастир. И докато дру-

гите вечеряха, ние се отделихме по мое предложение 

и отидохме да се по разходим в околностите. И някъде 

там, под звездите, телата ни се сляха непринудено, ес-

тествено и затова красиво… След това ходихме с М. и 

на море, а в средата на август се качихме на Рилските 

езера, на които трябваше да отида с Д., но… отидох с 
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М., като преди това напи сах писмо на Д., че ще й обяс-

ня всичко, когато се видим наесен в Тър ново. 

31.08.1988 г. Предната нощ бях оставил телеграма 

до Учителя, в която отправих молба да ме вземе със 

Себе Си в духовния свят. А днес в 13:30 ч. легнах да 

правя релаксация. Тя беше толкова дълбока, че в един 

момент неусетно съм задрямал – дори сънувах, че ро-

дителите на Д. нямали нищо против тя да стане мо-

нахиня и си мислех, че ако стане, аз ще съм може би 

причината, защото разбих сърцето й и й при чиних ог-

ромна болка. След този сън се пробудих, но не ми се 

ставаше, защото мускулите ми бяха отпуснати много 

добре. Тогава реших да направя опит да се излъча от 

тялото си и... опитът се оказа успешен! Отначало три 

пъти казах: “Господи, води ме в духовния свят!”, а по-

сле само един път: “Учителю на душата ми, води ме в 

духовния свят!”, за щото думите ми се обеззвучаваха, 

колкото повече се отделях от плътното си тяло. Кога-

то произнесох вторите думи, като че ли ня каква друга 

Сила ме пое и много нежно ме понесе. Имах чувството, 

че съм платноходка, която пори водите на спокойно си-

ньо езеро. И точно в този миг направих една фатална 

грешка – изкуших се да си отворя очите, за да видя къде 

се намирам, след като много добре знаех, че не се прид-

вижвам в пространството с физическото си тяло. Така 

преж девременно прекъснах този полет. 

23.09.1988 г. Отново излъчване от тялото. Всичко 

започва от съновидение: Намирам се в църква и съзер-

цавам някакъв ангелски образ горе на тавана. Извед-

нъж някаква Сила ме засмуква и тялото ми се из лъчва в 

пространството. С огромна скорост попадам в тъмната 

зона. Малко стреснат и изненадан в началото, се око-

питвам и започвам да се моля на Учителя, но в този мо-

мент Паро, който спи до мен, се обръща в леглото, бута 

ме и по този начин прекъсва полета ми, като ме връща 

отново към плътната обвивка и телесните усещания.

16.11.1988 г. Следобед към 14:00 ч лягам, за да пра-

вя релакса ция. По едно време се пренасям на стълби-

щето в квартирата и извед нъж цялата къща започва да 

се тресе. Разбирам, че това е земетресе ние, и то доста 

силно. Казвам си, че вместо да бягам е по-добре да се 

моля и започвам: “Господи, помилуй! Господи, Исусе 

Христе, помилвай ме! Господи, Учителю мой, помил-

вай ме!” Едва произнесъл тези думи, политам, като си 

казвам, че смърт няма, и продължавам да се моля, летей-

ки вече плавно в тъмната зона. Чувствам се така, сякаш 

съм платноходка – усещането е много приятно. Чувам 

специфичен космичен звук, без да съм в състояние да 

го възпроизведа. Не виждам нищо – само някакво тъм-

но пространство, а си мисля и искам да видя духовния 

свят. Но… отново бях върнат обратно в тялото си.

Пояснение: Предната нощ, преди да легна, се мо-

лих да ми се даде някакво знамение или да ми се яви 

Учителят, ако е права мисълта, до която съм достигнал 

в последно време – че пречистено сърце е това, в което 

са умрели всички други желания, освен желанието за 

познание на Бога, и че само такова сърце Бог може да 

направи Свое обиталище.

Благодаря на Бог, на Господ Исус Христос, на Учи-

теля благ за от говора, който получих на своята молит-

ва. Дано всички братя и сестри да изпитат върху себе си 
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Божието благоволение и да разберат в дейс твителност, 

че няма по-щастлив човек от този, който е във връзка с 

Бога. Слава на Бога и на Неговите служители! АМИН

15.02.1989 г. Тази сутрин рано отново имах излиза-

не от тя лото, при което почти успях да стигна до края 

на тъмната зона – ви дях вече да просветлява в края на 

тунела, но лимитът ми се изчерпа, преди да стигна до-

там. Много интересно беше, че при излизане от тя лото 

усетих как финото ми тяло се завъртя два пъти около 

оста си по посока на часовниковата стрелка. Дори имах 

среща с някакъв свещеник, като се опитвах да го убедя, 

че точно това време (между 2:00 и 4:00 ч.) е много бла-

гоприятно за духовна работа и молитви, тъй като атмос-

ферата е по-чиста, но той не беше съгласен с мен.

19.05.1989 г. Съновидение: Намирам се в някаква 

огромна зала, която е нещо като храм. Има много хора. 

Очаква се някаква театрална постановка. В точно опре-

делен час се чува звън на камбана. Всички стават за мо-

литва. Молитвата се води от една жена. Виждам Мима, 

която е седнала вдясно от нея. Аз първоначално съм 

прав, но после ко ленича и казвам “Отче наш”. Другите 

произнасят някаква друга мо литва, която не съм чувал 

и не мога да възпроизведа. Чувствам как се зареждам с 

духовна сила. В един момент нещо изщраква, излъчвам 

се от тялото си и се понасям с огромна скорост (усеща-

нето е за коридор). Даже се страхувам, че ще се блъсна 

в стената, но Невидимита сила ме направлява. Отново 

правя молитва, финото ми тяло сменя посоката на дви-

жение и започва да се връща. Аз правя опит да го върна 

обратно, което ми се отдава частично, след което обаче 

то отново се завръща в плътното ми тяло.

5.06.1989 г. Отново имах излъчване от тялото, след 

като съ нувах, че пътувам с кораб и изведнъж една ог-

ромна черна вълна (по-ви сока от кораба) го залива. За-

почвам да се моля и усещам как се излъч вам от тялото 

си, но и този път не успявам да премина през тъмната 

зона.

9.06.1989 г. Тази нощ, след като ми се яви Учите-

лят, се излъчих от тялото си. На 10.06. отново имах из-

лъчване.

27.06.1989 г. Отново излъчване от тялото и полет.

5.09.1989 г. Съновидение: На бригада съм. Изпрате-

ни сме да оп равяме път, който е разрушен от подземно 

течение. Както умуваме какво да правим, започва силна 

буря. Имам чувството, че е дошъл краят на света и за-

почвам да се моля с “Отче наш”, а другите ми пригла-

сят. Усещам как тялото ми се издига нагоре. Казвам две 

формули: “Нека Лю бовта и Мирът на Христос да бъдат 

в нас” и “Нека Духът на Учителя да бъде в нас и над нас 

и ние да го следваме”, след което постепенно започвам 

да се приземявам. Другите, като виждат това, решават 

да си направят шега с мен и ме претъркулват в едни 

храсти, като се смеят. Аз ставам в най-добро разполо-

жение на духа. Земята е изсъхнала, слънчево е. Мисля 

си, че вече е следващия ден, но когато питам Марга-

рита (моя бивша съученичка), тя ми показва часовника 

и разбирам, че все още е същия ден.
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23.09.1989 г. При релаксация, отново следва нещо 

като земен трус. Изпитвам чувството, че къщата се 

срутва и аз политам с ог ромна скорост надолу. Пред 

очите ми е тъмно и нищо не виждам. Мисля си, че в 

следващия момент, когато достигна земята, ще стана 

на пих тия. Започвам да призовавам Бог да ми помогне: 

“Господи, Исусе Христе, помогни ми! Господи, Учи-

телю мой, помогни ми!” Скоростта веднага намалява и 

аз се завръщам в тялото си с мисълта, че човек трябва 

напълно да преодолее чувството си за страх от смъртта, 

за да е в състояние да премине отвъд.

7.10.1989 г. Всичко започва като сън: На двора съм 

вкъщи. Ча сът е 22:00. Баща ми е вътре в къщата и вече-

ря. Аз се обръщам на из ток и започвам да гледам небе-

то. Колко много звезди има по него. То е като карта, по 

която могат да се учат отделните съзвездия. Извед нъж 

от дясната ми страна (юг) блясва едно много красиво 

сияние, ко ето кара финото ми тяло да се излъчи и да 

полети като се издига над оградата. Не изпитвах ника-

къв страх. Притеснявах се само от едно нещо – да не 

би пак преждевременно да бъде прекъснат полета ми. 

Постоянно повтарях: “Господи, Учителю мой, води ме! 

Давай още, още…” Отворих си очите, но не виждах 

нищо – само някакво тъмно пространство. Размахвах 

ръцете си като криле. Постепенно мракът започна да 

просветлява. Срещу мен видях една стена. Ужасих се, 

но за мое изумление минах през нея без никакви про-

блеми. След това се озо вах в нещо като коридор, след 

който се откриваше просторна градина, огряна от слън-

чеви лъчи. Понечих да изляза, но още в самото начало 

ме пресрещна едно същество, подобно на човек, но ка-

фяво-червено на цвят (асоциирах го с куче), което явно 

охраняваше входа. Уплаших се, но гласът на Учителя 

ме окуражи, като ми каза, че аз съм невидим за него и 

няма защо да се страхувам. Но все пак, дори и след като 

се разминах с него (без последствия), имах чувството, 

че то усеща присъствието ми и ме беше страх, тъй като 

то като че ли изпитва нещо подобно на ревност. А Учи-

телят каза за мен: “Ето най-сетне едно същество, ко ето 

да ми харесва повече от това куче”. След това Учителят 

ме по моли да се прибера, но аз исках да удължа още 

разходката си, защото всичко беше толкова красиво и 

хармонично… Тогава Той ми каза, че ще остави куче-

то да се оправя с мене и аз, без да се налагат повече 

уве щания, се прибрах, като асоциирах себе си, видях се 

като малко бяло кученце. 

19.11.1989 г. Отново получавам видение при дъл-

бока релакса ция: Говоря нещо за Огнян Н. и изведнъж 

подът под мен се разтърсва, разпуква се и аз политам в 

тъмната бездна. Веднага с молитва призо вавам Бога и 

Учителя. Летя с огромна скорост. Усещам, че някаква 

сила ме подхваща, но въпреки че се моля: “Господи, 

искам да Те видя, ис кам да Те позная!”, не мога да видя 

нищо. Летя легнал в хоризонтално положение, по гръб, 

с краката напред. Краката ми се разтварят първо встра-

ни, после Някой като че ли ги събира и ме кара да ги 

вдигна нагоре около 45 градуса. Появяват се някакви 

светлинки, много на брой… Ся каш летя под звездното 

небе. Даже в един момент чувствам, че ако светлината е 

по-силна, очите ми няма да могат да издържат. Забеляз-

вам, че тялото ми е голо. Дори започвам да изпитвам 

малко срам от моя Водач, но Той явно не обръща изоб-

що внимание на това.
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6.05.1989 г. Легнах да правя релаксация. Задрямах 

и сънувах как с Евгений се явяваме на изпит, но се оказ-

ва, че той не е подготвил въп роса, който му се пада, и се 

отказва, а аз му казвам да не се ядосва и да не съжаля-

ва, защото всичко е за слава Божия. Когато произнасям 

тези думи, се излъчвам от тялото си. Финото ми тяло, 

излизайки от плът ното, се завърта два пъти и потегля в 

тъмната зона, но скоро се зав ръща обратно.

6.11.1990 г. Съновидение: Отивам да видя дядо, 

който по това време е на легло. Вземам една лъжица, 

защото може да се нуждае от нещо. Когато стигам пред 

вратата на неговата стая, чувам гласове. Мисля си, че 

вероятно вуйчо и вуйна са при него. Отварям вратата 

и… виждам две жени със светлинни тела, които са сед-

нали покрай него. В едната разпознавам баба Еленка 

– починалата преди 9 години съпруга на дядо, която 

беше вярваща православна християнка. Прегръщаме 

се с нея и се целуваме. Аз им казвам, че съм знаел, че 

всеки ден са тук (при дядо), но не съм бил сигурен, че 

ще ми се открият. След което казах на баба: “Помогни 

ми да позная нашия Господ Иисус Христос.” Тогава се 

излъчих от тялото си и политнах през тъмната бездна. 

Летях срав нително дълго време (най-дългият ми полет 

досега). Тъмнината бе осеяна със светлинки, подобни 

на звездите, и имах чувството, че летя между тях, а по 

едно време определено и над тях.

13.02.1991 г. Съновидение: С Паро сме се запъти-

ли към Рила. Намираме се в нейното подножие. Извед-

нъж Паро забелязва, че отгоре, някъде от върховете й, 

се спуска нещо като червеникав прах, наречен РЕТУШ, 

който има вредно въздействие върху хората. Залегнах-

ме в една канавка. Там прахът не можеше да ни засег-

не. След това прити чахме в една голяма къща (коопе-

рация). Започна да тресе. Паро изтича навън, а аз след 

него, обаче и от двете ни страни имаше по една голяма 

постойка – ако се срутеха, ставаше страшно. Затова за-

почнах да пея: “Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, 

Спасителю наш”, след което за почнах да се издигам 

нагоре и по този начин се спасих от надвисналата опас-

ност и от условията, които застрашаваха живота ми.

Някъде по това време Силвия и тя беше изкарана 

от тялото си една нощ, за да направи астрален полет, 

и й бе казано, че, ако ми е пре дано отдадена, я чакат 

такива и различни подобни необичайни преживя вания. 

И действително – тя преживя Любовта, на фона на коя-

то из пита покаяние, както и мозъчна операция на фино 

ниво, каквато и аз бях преживял преди това. А един 

ден, вдъхновени от книга на Р. Монро, с нея решихме 

да опитаме съзнателно излъчване от плътното тяло. 

Опи тът се оказа частично успешен – аз успях да релак-

сирам дълбоко и да се излъча от тялото си. Погледнах 

към Силвия – на нея й оставаше още малко, за да успее 

и тя, но… въпреки това не успя да го направи.

15.05.1992 г. Бях легнал да релаксирам в моята стая. 

Виждам се в кухнята, която е нещо задимена. Започвам 

да се задушавам. Понеча вам да изляза. Изведнъж цяла-

та стая ми се завъртва пред очите и… чувствам, че фи-

ното ми тяло напуска физическото и започвам да летя с 

краката напред. Казвам: “Господи, Учителю мой, води 

ме!” След като полетях още малко, се върнах обратно 
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в тялото си. Отидох в кухнята и се оказа, че майка ми 

е пекла пита във фурната и все още се носеше тежка 

миризма.

22.07.1993 г. Съновидение: На път към вкъщи по-

край Търговс ката гимназия виждам един около 35-го-

дишен мъж, с дълга коса и брада, който караше колело, 

но се завали като пиян и падна. Аз се чудех как да мина 

покрай него, защото той продължаваше да лежи, а аз 

като че ли изпитвах някакъв страх от него. От друга 

страна си мислех какво ли ще си кажат хората за мен, 

ако ме видят да се занимавам с някакъв пи яница. В този 

момент някаква жена се завтече към него, за да му по-

могне, а аз след нея. Но той не ни изчака, а стана сам и 

започна да го вори. Първо стана дума за някакви деца, 

които добре са отреагирали в дадена ситуация, като са 

разпознали Бога на животните и са Го позд равили (като 

че ли с подходящи мантри). Но, разбира се, когато в 

даден момент заедно с Бога на животните се появи и 

Богът на хората (Буда), то тогава правилната реакция 

е първо да се поздрави Богът на хо рата, а после и Бо-

гът на животните. След това аз и жената трябваше да 

застанем в някаква група хора (между 100 и 150 чо-

века). Поискаха от нас, пеейки определена мантра, да 

бягаме, като постепенно ускоряваме темпото на пеене 

и съответно на бягане. В началото изпитвах ня какво 

неудобство да се отпусна. Мислех си какви ли са тези 

евангелис тки истории и че при тях ефектът сигурно се 

дължи на това, че се съ бират големи групи от хора и че 

ако толкова народ се събере и започне да пее “Господи, 

обичам Те!”, вероятно би имало ефект. След като пре-

одолях неудобството си и се отпуснах, в мига, в който 

произнесох мантрата, без да мисля за себе си, нито пък 

за това, което ще кажат хората за мен, мантрата задей-

ства в мен сякаш някакви скрити меха низми. Бягане-

то ми започна да се ускорява и много скоро аз полетях 

устремно, губейки очертанията на своето АЗ. Но… се 

уплаших и се пробудих.

6.09.1995 г. Съновидение: попаднал съм в някаква 

гора. Услови ята са неблагоприятни – има застрашава-

щи фактори: кучета, мечки и т.н. Почвам да се моля: 

“Господи Боже, Учителю мой, помогни ми!” То гава 

невидима сила ме издига, и след като прелетявам из-

вестно време и разстояние, се приземявам много леко 

и плавно в пълна безопасност в… една локва. (По това 

време навън вали дъжд)

7.06.2008 г. Съновидение: Един мъж ме водеше по 

някаква пътека между скали, дори мина и през пеще-

ра. Към края пътеката ставаше все по-тясна и трудна. 

Мъжът ми обясняваше, че трябва да има (задължително 

усло вие!) два бора, но не какви да е, а мъжки и женски, 

защото иначе нямало нищо да стане. След това видях 

себе си заедно с група хора. Изкачвахме се по затреве-

ни възвишения. Дори в даден момент изкачването ста-

на толкова трудно, че започнах да си мисля, че ще бъде 

невъзможно. Стигнахме до една полянка и зачакахме, 

потънали в съзерцание като при изгрев слънце. В един 

момент срещу нас в далечината проблясна светлина 

като светкавица и се придвижи от срещуположния край 

в по сока към нас. Започна да ме изпълва нарастваща 

еуфория, която в следващия момент щеше да ме изкара 

от тялото…
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РАННИ ГОДИНИ. ДУХОВНО ПРОБУЖДАНЕ

Първият ми спомен е от (вероятно) август 1963 го-

дина, когато съм бил на… 6 месеца. Нашите ме бяха 

поверили на грижите на ком шийката баба Спаска. Беше 

хубав, слънчев летен ден. Бях в бебешката си количка 

на шарена сянка под ябълката в двора. По едно време 

свър ших нещо в бебешките си пелени. Баба Спаска 

усети и започна (абсо лютно добронамерена) да ми се 

кара: “Какво си направил, мискинин с мискинин!” – и 

други реплики в този дух, но изказани с добро чувство, 

от което не чувствах заплаха, въпреки че се беше над-

весила над мен и правеше уж някаква сърдита физио-

номия. Много години след това, в разговор със същата 

тази баба аз я попитах дали си спомня този слу чай и й 

го разказах. Тя се засмя и каза: “Как няма да го помня! 

Помня го, естествено, само че ти не се беше само напи-

шал, а беше свършил и по-голямата работа.”

Със същата баба Спаска са свързани две интересни 

съновидения:

30.10.1987 г. Има събиране на рода в къщата на дядо 

Станчо (бащата на майка ми). Първо, татко вдига тост 

за тази, която си е отишла и вече не е между нас (леля 

Митка – сестра на майка). После баба Спаска (комший-

ката) става и започва да разиграва някаква коме дия, 

имитирайки и осмивайки по този начин поведението на 

някаква жена на гробищата. След което казва: “Е, питам 

ви, има ли Господ; и като Го има, къде е?” Една баба се 

обади, че е грехота да се говори така. След това станах 

аз и казах, че ако това го беше произнесла в стаята ми, 

щях да я изгоня, и че заради това богохулство до три 

дни ще й се случи нещо лошо, защото има кармичен 

(космичен) закон, който действа автоматично с матема-

тическа точност. И обяснявам каза ното нагледно, като 

вземам един кръгъл съд, пълен с вода, а в него пус кам 

малко камъче, което създава вълнички, които отиват до 

краищата на съда, след което се връщат обратно към 

центъра, от който са из лъчени. (действително, на тре-

тия ден, както разбрах впоследствие лично от нея, баба 

Спаска се разболява и е на легло една седмица)

14.03.1988 г. Баба Спаска казва на майка, че щяла 

да надживее дядо Станчо, тъй като на майка й се падала 

питка, а на дядо Станчо – ечемичено зърно. (След около 

две години този сън щеше да се превърне в реалност)

През 1966 година в Свищов заедно с цирк дойде 

Свами Дев Мурти. Тогава бях на три години и полови-

на, и това, което видях, ме изуми. Внушителният йога 

легна на пода, и то върху натрошени стъкла. От горе му 

сложиха една платформа, а след това през него мина 

цял трактор! Бях толкова впечатлен, че като си отидох 

вкъщи, веднага се направих на йога. Легнах на пода, 

сложих една възглавница върху себе си и казах на дядо 

да стъпи върху мен. Той обаче не искаше, щото щял да 

ме смачка, а аз го убеждавах, че няма страшно, щото 

съм йога. Така и не можахме да се разберем и… не мо-

жах да демонстрирам своята йо гийска сила. :)

Пак на около 3 или 4 години, няколко нощи после-

дователно един и същи кошмар ме събуждаше – надигах 

се в леглото и започвах да плача. Не можех да обясня на 

родителите си защо го правех, но… аз си знаех. Трудно 
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ми е дори и сега да опиша това кошмарно съновидение: 

сякаш цялата Вселена се стоварваше с огромната си те-

жест върху мен. Но това не беше физическата, плът-

ната Вселена – материята беше фина и някак лепкава. 

Изпитвах едно особено усещане, което няма как да 

предам с думи, но имах чувството, че трябва да понеса 

цялата те жест на света! Странното е, че това кошмарно 

съновидение ми беше припомнено и го изпитах отново 

36 години по-късно – няколко нощи, след като се случи 

трагедията в река Лим. За мен това беше явен знак, че 

има неща, които са предопределени да се случат още 

преди да се ро дим, и в подходящ момент Небето ни 

припомня отговорността, която сме поели, и задачата 

(мисията), която ни предстои и трябва да изпъл ним.

На възраст между 3-5 години татко направо се сра-

муваше да из лиза с мен на разходка, защото вървях на 

пръсти (“като балерина”, както казваха) и хората се об-

ръщаха след мен, за да гледат необичай ната ми походка. 

А татко постоянно ми правеше забележки и ме ка раше 

да вървя нормално като другите хора. Та положи доста 

усилия, докато ме отучи. Интерес буди фактът, че след 

22-23 години Учите лят Петър Дънов чрез старозагор-

ската ясновидка Денка ми каза да стъпвам на пръсти, за 

да предпазвам нервната си система от сътре сения.

Също така, като съвсем малко дете изпитвах по-

требност да се моля, без някой да ме е карал. Обръщах 

се към богове и богини от ста рогръцката митология 

(най-вече Аполон и Атина Палада). Когато се обръ-

щах към християнския Бог, спонтанно ми идваше да се 

прекръстя, но както го правят католиците, т.е. от ляво 

на дясно. Особено близки ми бяха богомилите. Дори 

по едно време се изживявах като поп Бого мил. Когато 

за първи път чух от моите братовчеди, с които живеех-

ме в една къща, тезата за прераждането, веднага я пре-

гърнах… почувст вах я някак си своя истина. Странно 

беше усещането и когато от мой съученик за пръв път 

чух името Петър Дънов. Усетих особен мистичен тре-

пет в областта на слънчевия сплит. Имаше тежест за 

мен това име, въпреки че съзнателно нищо не знаех за 

този човек. Подобна те жест за мен имаше и името на 

свами Вивекананда, както и на Шри Ау робиндо. А вече 

като студент се стараех дори и външно да приличам на 

Христос. И тук трябва да разкажа може би два случая: 

Вероятно е било през пролетта на 1987 година – с 

Паро пъту вахме с влак към Пловдив. Срещу нас седе-

ше един, може би към 75-го дишен старец. Направи ми 

впечатление, че се взира в лицето ми. В един момент ми 

каза: “Момче, знаеш ли, че много ми приличаш на ня-

кого? Ся каш си слязъл от иконите. Я ми кажи, да не би 

да си Исус Христос и да си дошъл за Второто пришест-

вие?” Засмях се и му казах, че не съм, и да се успокои, 

защото имах чувството, че ако му бях казал, че твърде-

нието му е вярно, предполагам, щеше да коленичи пред 

мен, да обгърне коленете ми и да започне да лее сълзи.

В началото на 90-те ме среща едно, може би око-

ло седем-осем го дишно ромче – момиченце. Спира се 

пред мен, вглежда се в лицето ми и ми казва: “Чичко, ти 

знаеш ли, че много приличаш на Исус Христос? Ти Гос-

под ли си?” (А днес, 27 май 2010 година, когато пиша 

това, срещнах отново това момиче, което вече е майка, 

и то ме пита: “Чичо, защо си обръсна брадата?” На свой 

ред, аз я попитах какво има против това, а тя: “Защото 
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вече не приличаш на Господ”) По онова време, за което 

го воря, редовно и моите ученици ме оприличаваха на 

Христос. А Силвия беше отишла при някаква гледач-

ка – туркиня, която й беше казала за мен, без да ме е 

виждала и без да ме познава: “Когато сутрин мъжът ти 

излиза от къщи, сякаш сам Господ отваря вратата”. Чак 

към 28-годиш ната си възраст започнах да се отърсвам 

от желанието си да подража вам на Христос и на Учи-

теля, откривайки проникновените беседи на Ошо, а в 

тях той говори много за уникалността на всяко едно чо-

вешко същество, и че всеки един от нас трябва да търси 

собственото си лице, да бъде верен на себе си, защото 

оригиналът е винаги по-ценен от копието.

Още като ученик съм имал и интересни случаи със 

съновидения, които са се сбъдвали. Примерно, сънувам, 

че ще ме изпитат по общес твознание и ще ми пишат 

5 – и сънят буквално се сбъдва на следващия ден. По 

отношение на изпити в университета, също съм имал 

инте ресни случки.

19.01.1989 г. Предстои ми изпит по синтаксис и аз 

сънувах, че ме изпитва Пенка Радева. Изпитът минава 

успешно, като на писмения имам 3, а на устния – 5. 

Пояснение: Действително ме изпитва Пенка Радева 

и крайната ми оценка от изпита е четворка!

10.02.1989 г. Сънувах, че ми дават някакъв лист, на 

който пише числото 5. 

Пояснение: този сън беше предсказващ – в дейст-

вителност, по лучих петица на изпита по съветска ли-

тература. Интересното е това, че тъй като не бях голям 

почитател на съветската литера тура, реших да изпроб-

вам силата на молитвата “Отче наш”. Сутрин ставам – 

казвам я, закусвам – казвам я, седна да чета – казвам я, 

преди да изляза – пак я казвам, върна се – казвам я… И 

така всеки ден в про дължение на седмица. Странното 

е, че сутринта преди изпита, напук на всяка традиция, 

защото никога не четях непосредствено преди из пит, 

нещо или Някой ме накара да прочета за Горки и за 

Маяковски. Уди вителното беше, че точно те ми се пад-

наха на изпита! Когато ги из теглих, се молех само да 

не изкарам шестица, защото бях обещал да скоча през 

прозореца на третия етаж, ако имам отлична оценка, 

смя тайки го за невъзможно, тъй като общо-взето под-

готовката ми за из пита беше слаба.

Пак като студент по това време, един ден на лекция 

по синтак сис преподавателката впери взор в залата и 

попита кой от нас има желание да направи за следва-

щия път стилистичен анализ. Аз започнах да разчерта-

вам пентаграма в тетрадката си и да се моля да бъде 

Бо жията воля. Нямаше желаещи да направят анализа. 

Тогава преподава телката произволно прочете едно 

име, което беше… моето. Попита ме върху кое произ-

ведение ще пиша. Понеже точно тогава четях “Ле генда 

за Сибин” на Емилиян Станев й казах, че ще напиша 

анализ върху това произведение. Тя се съгласи. Кога-

то започнах работа върху анализа си, усетих прилив на 

висше вдъхновение. На следващата лекция трябваше 

да го прочета. Всички го слушаха със затаен дъх. На-

прави много силно впечатление. Колежка пожела да го 

отпечата в студентския вестник, а преподавателката – в 

сборник със стилистични анализи.
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6.10.1989 г. Снощи попитах Небето кой въпрос ще 

ми се падне на изпита по марксизъм-ленинизъм. В от-

говор, получих следното съно видение: Пред Интерхо-

тела в Търново получавам дипломата си за за вършено 

висше образование. За моя изненада обаче, заедно с нея 

ми да ват и една печена кокошка, която се двоумя дали 

да взема, защото съм вегетарианец. Някаква жена ми 

казва да я взема само проформа и да я оставя в някаква 

стая за тези, които не са вегетарианци. В мига, в който 

поемам кокошката, ми правят снимка с фотоапарат.

Пояснение: В началото на 1987 година, след като 

си взех изпи тите от януарската сесия, една сутрин се 

събудих с ясното усещане, че трябва да прекъсна обу-

чението си и може би да напусна универси тета, за да 

се отдам на размисъл и самовглъбение и да достигна 

до дълбините на своето АЗ. Това беше най-важното 

нещо за мен – всичко друго без него губеше смисъл. 

А заниманията в университета и светс кото знание, кое-

то получавах, смятах, че само затлачват съзнанието ми 

и ми пречат да постигна целта си. Престанах да ходя 

на занятия. Исках да се усамотя на някоя високопла-

нинска станция. Почнах да търся възможности, но се 

оказа, че няма свободно място. При това по ложение 

нямах и моралното право да приемам от родителите 

си пари за издръжка (квартира, сметки, храна). Тогава 

получих предложение от един приятел да стана модел 

на художниците от университета. Рабо тата много ме 

устройваше, защото беше само от 8 до 12 ч. Освен това, 

докато ме рисуваха, аз си медитирах. Дори си правех 

експери менти. Когато дойде време за изпит, студентите 

бяха доста притес нени, защото е по-трудно да се рисува 

млад модел, отколкото стар. Реших да им помогна. До-

като ме рисуваха, спирах мисълта си върху всеки един 

от тях. Обливах го с любов и се молех мислено да бъде 

бла гословен, а заедно с него и трудът му. Когато при-

ключи изпитът, сту дентите бяха изненадани, удивени 

от добрите работи, които се полу чиха, както и от не-

обичайно високите оценки. След седмица позирах на 

същите студенти за друг техен изпит, но за да направя 

съпоставка, този път не им съдействах мислено, а прос-

то си седях. Получените резултати бяха значително по-

ниски. (Този метод го практикувам ус пешно и с моите 

ученици, когато правят писмена работа, а и при устно 

изпитване. Убеден съм, че ако един учител се моли за 

своите ученици – не общо, а поименно, визуализирайки 

техните образи и обливайки ги с любов, положителните 

резултати няма да закъснеят, особено и ако учениците 

се молят за своя учител!) След като приключи учебна-

та го дина, трябваше да взема решение дали да подновя 

обучението си в уни верситета. Един ден имах разговор 

с Чавдар – мой приятел, тогава студент “Изобразител-

но изкуство”. Силно впечатление ми направиха думите 

му, че дори само да седя в класната стая пред ученици-

те и нищо да не правя, това ще бъде достатъчно – тол-

кова силна била мо ята положителна енергия, че самото 

ми присъствие щяло да ги обла городява. Тогава взех 

окончателно решение да си завърша образовани ето. А 

сънят, който ми се даде и който коментирам в момента, 

беше пророчески и той ми вещаеше, че ще се дипломи-

рам, но тази диплома не е толкова важна за мен, колко-

то за хората, за обществото, в което живея. И въпреки 

че нямам нужда от “кокошката”, заради тях се налага 

да я взема...
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Юли 1982 година. Свищов. С Росен (мой приятел 

и съученик) се за познахме с една кандидат-студентка 

от Котел и майка й, която се оказа добра гледачка на 

кафе. Един ден тя ми гледа на кафе. Каза някои неща, 

които ми направиха впечатление: Богородица била 

моя та покро вителка, цветето карамфил съответствало 

на моята душевност, бил съм натоварен със специална 

мисия и дори и боговете се молели за мен. Голямата ми 

сила щяла да дойде след смъртта на някаква жена.

Друга гледачка на кафе ми беше казала, че вижда на 

дъното на чашата ми петолъчка, т.е. щял съм да стана 

комунист (на което аз се изсмях, без да подозирам, че 

всъщност това е пентаграмът). След малко тя ми казва: 

“А, излиза ти и образът на Георги Димитров, т.е. ти ще 

бъдеш като него вожд и учител на българския народ.”

Моето духовно пробуждане започна в казармата 

(1982-84 г). Бях изпратен да служа като граничар на 

българо-гръцката граница. На заставата бяхме шепа 

хора, а по време на дългите наряди по грани цата в пла-

нината Родопа имах предостатъчно време и условия да 

се вглъбявам в себе си и да се отдавам на размисъл и 

съзерцание. Посте пенно се пробуждаше съзнанието ми 

и на 1 януари 1984 година ясно и отчетливо придобих 

усещането за съществуването на Бога. В този ден аз 

вече знаех, бях доказал за себе си, че Той съществува. 

Този ден постави началото на осъзнатата ми работа, на 

духовното ми самоу съвършенстване. В мен изкриста-

лизира мисълта: ЖИВОТЪТ Е РАЗУМНО НАСОЧЕНО 

ДВИЖЕНИЕ. От този ден аз бях вярващ или чо век с 

духовна ориентация – човек, който желаеше с душата 

и сърцето си да познае Бога. Това стана мой приоритет 

и нищо, и никой не беше в състояние да ме отклони от 

него. В Школата на Учителя, първата врата на Посве-

щението е Любовта, като в това посвещение има три 

важни момента: първият момент е именно обръщането 

към Великото Космично Начало – това, което аз пре-

живях на 1 януари 1984 година. Малко по-късно – на 

23.04.1984 година, се опитах в стихотворна форма да 

опиша как изкристализира в мен идеята за Бога:

Размисъл

Откъде ли започва всичко това

и как е възникнал животът?

Има ли начало и край този свят

и ако има – къде започва

и къде ще свърши?

Какво е имало преди

и какво ще има след него?

Съществува ли Бог или не,

и ако съществува, какво представлява?

Въпроси… Въпроси…

И един диалектически закон,

който не ми дава покой – 

всичко се повтаря след време,

всяко нещо се възвръща в себе си –

зърно, стебло, зърно.

пеперуда, гъсеница, пеперуда.

Вечна повторяемост, цикличност,

и като капак на всичко – този разум…

А Началото – дали и то не е Разумно?

През пролетта на 1984 година сънувах баба Елен-
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ка (по това време вече починала) и дядо Станчо. Той 

й поднася чиния с месно ядене, но баба поклаща глава 

и му казва: “Не, сега не трябва да се яде месо – трябва 

да се пости 40 дни!” Тогава изобщо нямах точна пред-

става кога е Великден и че има 40-дневен пост преди 

празника. Разказах съня на майка. Тя каза, че ще прове-

ри в църковното календарче кога започва и колко про-

дължава великденския пост. Оказа се, че точно тогава е 

нача лото на поста и че той продължава 40 дни!

24.05.1990 г. Съновидение: Баба Еленка е на смърт-

но легло. (В действителност, тя е починала преди 9 го-

дини, а няколко дни след този сън ще почине съпруга 

й – дядо Станчо) Родът се е събрал. За почва предсмърт-

ната агония и аз казвам, че трябва да се помолим за нея. 

Започваме да казваме “Отче наш”, но моят първи бра-

товчед Евге ний седи на стола (другите са прави). Каз-

вам му, че при молитвата трябва да е прав, а не седнал.

В началото на 90-те ходих в София на една среща 

между различни духовни общности. От всички, които 

говориха, ми направи впечатление най-вече Ваклуш 

Толев, когото виждах за пръв път. Докато го слушах, 

имах усещането, че говори истински духовен Учител. 

Просто усещах вибрациите, които разпръскваше това 

Слово, неговата сила. В един момент едно младо, 20-25 

годишно медиумично момче, се свлече долу на пода, 

и като поклоник, пълзейки по пода и докосвайки го с 

чело, започна да се придвижва към Ваклуш. Когато 

стигна при него, докосна нозете му и му каза: “Учите-

лю”, след което Ваклуш го вдигна. Сцената беше много 

силна и покъртителна. Мисля, че в този момент, ако не 

ми липс ваше смирение, и аз бих сторил това, защото 

изпитвах същата необ ходимост като този младеж – да 

докосна с челото си нозете на Вак луш. Странно е това, 

че после ми беше попаднало списание “Нур”, къ дето се 

опитах да прочета лекция на Ваклуш, но установих, че 

думите му на хартия нямат тази сила, която притежа-

ваше живото му Слово. Моето усещане е, че Ваклуш 

е човек с мисия, макар и по една или друга причина 

да не потърсих сближаване с него. Всъщност, тук му е 

мяс тото да отбележа – имах един период, в който уси-

лено се молех да ми се открие духовен наставник, но… 

отговорът, който получих, беше, че не ми е необходим 

наставник в плът и кръв…

СПИРИТИЗЪМ

Още като ученик, изпитвах интерес към мистично-

то и заедно с приятели – съученици сме правели опити 

за спиритически сеанси. След това през студентските 

години – също. Но това, което мога да кажа от своите 

наблюдения е, че обикновено се явяват заблуждаващи 

ду хове. От десетина сеанси, на които съм присъствал, 

само един от тях мога да определя като действителен. 

Беше през зимата на 1987 го дина, след като почина моят 

съквартирант Стефчо. Той беше влюбен в едно момиче 

от групата – Еми, – но тя го възприемаше просто като 

приятел. Еми реши да се омъжи… за друг… и покани 

на сватбата си всички от групата. Аз (тогава бях аске-

тично настроен и не си губех времето с подобни рабо-

ти) не отидох на сватбата. Стефчо обаче отиде, но след 

като се върна, ми се оплака, че го стягали гърдите. По-

сле постъпи в болница, в санаториум… Накрая стигна 

и до София, където почина от рак… на белите дробове. 
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В нощна преди да почине ми се яви насън и ми каза, 

че само едно лекарство може да му помогне, но го има 

единствено в Индия. След като минаха 40 дни, Паро из-

намери един наистина добър медиум – Ани от Дряново, 

която също беше сту дентка в търновския университет. 

Изобщо не се познавахме с нея и тя не знаеше нищо за 

случая. Донесе бял картон, на който бяха написани бук-

вите от азбуката, както и числата от 0 до 9. Използваше 

капачка от дезодорант, която се движеше по буквите и 

числата и така изпис ваше отговори на зададените въ-

проси. На базата на видяното съм склонен да вярвам, 

че тя действително осъществи връзка с духа на Стеф-

чо. Бях изумен от това, че духът употребяваше думи 

и изрази, които бяха много специфична терминология, 

използвана само от нас. Каза, че Бог е живот, че аз съм 

много добър приятел, но трябва да вни мавам с хората, с 

които говоря за новия мозък (учудих се защо се изрази 

“мозък”, а не “разум”, но по-късно открих, че в своите 

книги един от ду ховните авторитети за мен – Джиду 

Кришнамурти, – употребява същия израз). Помоли ме 

да му занеса цветя на гроба, като каза, че предпо чита 

бели; а най-накрая, като го попитах какво да предам на 

родите лите и брат му, ми каза да пиша. И на части, като 

ме караше да прочи там предходната част, ми продик-

тува следното:

Много любов има в сърцето ми

към този свят, в който живях,

и имах такава чувствителност,

която в земята почива на прах. 

Но няма в сърцето ми злоба.

Там има такава душа, 

в която покълваше обич.

И искам да бъде така –

нека тези, които ме носят и днес,

да пазят своето име със чест.

Беше поразяващо. Сравних това стихотворно пос-

лание със сти ховете, които беше писал приживе, и се 

удивих – стилът абсолютно съвпадаше! А и неговата 

чувствителност беше там, неговата нежна и любяща 

душа – нали и причината за смъртта му, както разкри 

той на сеанса, беше несподелената му любов… Сещам 

се, че десетина месеца преди да почине, на рождения 

ми ден бях събрал приятелите си, но не исках купени с 

пари подаръци. Взех един скицник и молив и накарах 

всеки от присъстващите да ме нарисува по начина, по 

който ме вижда или из глеждам в неговите очи. Стефчо 

се изрисува в ковчег, а мен – като свещеник с вдигнат 

над ковчега кръст, произнасям думите:

– Щом месо ядете, млади ще умрете!

Беше написал и годината – 2020-а, но, за жалост, в 

този пункт пророческата му рисунка беше погрешна…

ОТКРОВЕНИЯ ЗА МЕН

Март, 1986 г. Съновидение: като странстващ от-

шелник, сре щам майка с дете и давам ябълка на детето. 

Майката започва да ми благодари, но аз я възпирам, като 

й казвам: “Аз не заслужавам вашите благодарности, за-

щото съм най-грешният човек на тази земя, тъй като 

заради една жена изоставих Бога, отрекох се от Него.” 

Казвайки това, знаех, че съм бил монах, но съм обик-

нал жена и съм нарушил мо нашеския обет – отрекъл 
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съм се от Бога заради любовта си към кра сива жена. 

По-късно съм се осъзнал и съм се покаял дълбоко, като 

съм станал странстващ отшелник. (Имам чувството, че 

това е фрагмент от мой минал живот). След това ми се 

внушава да прочета книгата на Анатол Франс “Таис”. 

Не я бях чел дотогава и изобщо не предполагах какво е 

съдържанието й. А то е следното: монахът Пафнутий се 

опитва да спаси душата на красивата Таис, но се влюб-

ва в нея, губи душевния си мир и връзката си с Бога, а 

накрая, когато тя (вече ста нала монахиня) умира, той се 

отрича от Бога.

Пояснение: по това време имахме красива платони-

ческа връзка с Милена К. Тя беше търсеща душа и се 

беше заинтригувала от моята духовност… А може би 

просто беше влюбена, но… ме случи в период на аске-

за. Опитвах се да превъзмогна влечението на плътта, да 

бъда гос подар на страстите. Зимно време не отоплявах 

квартирата си, не си обличах връхна дреха, хранех се 

оскъдно, практикувах сексуално въз държание. Може 

би всичко това накара Милена да се отдръпне от мен. 

Беше казала на един наш приятел: “Не знам какво ми 

стана – аз направо обожавах Борислав, но една сутрин 

се събудих, и от това чувство не беше останало нищо – 

тръпката беше изчезнала!” Заболя ме, но не се отрекох 

от Бога, не загърбих духовните си стремежи. Възприе-

мах я като преродената Таис, а себе си като преродения 

монах Пафнутий. Дори й посветих едно стихотворе-

ние:

Позволи ми

Допусни устните ми до челото си.

Позволи им да докоснат Сърцето,

пулсиращо във междувеждието.

Благослови мисията им с усмивка

и по тях ще полепнат гурелите на Съня… 

Ще се пробуди твоето Безсъние.

Позволи ми да те извикам

от голямата Космическа заблуда

и с целувка земна, мъничка

със зрение да те даря.

Позволи ми! 

На 27.09.1986 г. сънувах, че Милена К. ще успее да 

се уреди да живее в студентските общежития. (В дейст-

вителност, тя имаше го леми опасения, че това няма да 

се случи) След няколко дни сънят се сбъдна.

Октомври 1987 г. Сънувам, че един хиромант ни 

гледа на ръка – на Иво, на Паро и на мен, – но без да 

ни казва точно за кого от нас се отнася пророчество-

то. И така, за първия казва, че от него нищо не става. 

(Възможно е, изреченото да е за Иво, който, въпреки 

душевната си доброта, не успя да тръгне по духовната 

пътека, заболя от рак и си замина скоропостижно). За 

втория каза, че иска да бъде център на вни мание, а за 

третия, че ще живее точно 60 години.
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11.01.1988 г. Съновидение: Разговарям с голяма 

бяла Птица. Тя ми казва, че когато била на 16 години, 

започнала да си задава Въпроса, но едва на 48 години 

решила да се посвети окончателно на Музиката. Но за 

човека не само 48 години, но дори и цял живот на Кул-

турно Съсре доточение не е достатъчен!

Тълкуване: Възприемам Птицата като възвишено 

духовно Съ щество (допускам, че е възможно да е ду-

шата ми – на 16 години съм за почнал да си задавам Въ-

проса, а на 48 ще видим какво ще стане). Ко гато едно 

такова Същество слиза на Земята, цели 32 години (48 

– 16 = 32) са му необходими, след като е започнало да 

си задава Въпроса (за Смисъла), да си припомни своята 

божественост и мисия и да се пос вети на Музиката на 

Космическите сфери. Но за едно обикновено чо вешко 

същество дори и цял живот на обожание и медитация 

не е дос татъчен, за да постигне своята божественост.

18.09. 1988 г. Вчера и оня ден четох за тълкуването 

на числата и размишлявах върху тях. Снощи, преди да 

легна, написах “1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 – Да бъде волята Божия 

по отношение на проблема, над който раз мишлявам” (за 

съня от 27 юли 1988 г, свързан с жената на 119 години) 

И ето че тази сутрин, преди да се събудя, сънувах тъл-

куването на чис лата 119 и 130. В първото число двете 

единици са две човешки същес тва, а деветката – зако-

ните, според които трябва да живеят те. При 130 тъл-

куването е следното: 1 – животът на човешкото в мен, 

3 – жи вотът на Божественото в мен, 0 – блаженство.

Рила 1989 година: съновидение, свързано с кон-

фликта, който се беше разразил между мен и Павлина 

Даскалова, в чийто дом в Търново се събирахме, за да 

си провеждаме младежкия окултен клас. Сънувам, че 

Светозар (издигнат в духовно отношение брат, който 

е на възрастта на Павлина) и Калинка – художничка от 

младежкия клас и близка моя приятелка, разговарят. 

Калинка е недоволна и обидена от поведението на Пав-

лина. Защитава ме, като казва, че целият конфликт е 

започнал, откакто е изчезнал един молитвеник на Пав-

лина и тя е обвинила нас. А Светозар й казва, че и аз, 

подобно на Венцислав Евтимов (един от пио нерите на 

йога в България), съм имал подходящи условия за раз-

виване на тщеславие, тъй като се явявам като някакъв 

център, лидер съм, а тези, които са около мен, ме иде-

ализират. За да бъда предпазен от това да развия тще-

славие, трябва да има в близост до мен един човек като 

Павлина, който трезво да преценява нещата и да ми ги 

казва право в очите. (Павлина действително изпълня-

ваше такава роля – и сега, от позицията на изминалото 

време, съм й много благодарен.)

Веднъж сънувах, че вървя по улиците на някакъв 

град. Но всеки, който ме среща по пътя си, се вглежда с 

възхищение в лицето ми. Чак започвам да се гордея със 

себе си – колко съм красив! Но тогава чувам глас, който 

ми казва: “Не си мисли, че хората се любуват на твоята 

красота! Не ти си красив, но около теб има много свет-

ли ангели, които озаряват лицето ти и го правят краси-

во. И това, а не друго, привлича погледите на хората и 

ги предразполага към теб!”

Геро, на Паро брат му, сънува приемствена линия 

в Братството, която тръгва от Учителя, преминава през 
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Боян Боев, после – Борис Ни колов и стига до мен.

26.05.1990 г. Сънувам, че се издигам със самолет 

над Черно море. Скоростта е 250 км/ч. След около час 

полет, изпитвам върху фонтанелата си особено въз-

действие от невидима сила, като оставам с усещането, 

че извънземни са ми направили някаква операция. (След 

време и Силвия щеше да има подобно преживяване.)

4.05.1991 г. Изумително откровение! Беше ми раз-

крита йерар хията на съществата, създали видимия свят. 

Бяха десет. Най-вис шето, първото от тях, се казваше 

Ветцел, на второто не ми се откри името му, третото съ-

щество в йерархията бях аз и носех името Са тийананда! 

Над всички тези десет същества беше безпределност-

та на Божествената Майка. Името й се изписа като 

“Iunona”.

10.05.1991 г. Съновидение: Ясновидка, която пър-

воначално свързвам с Момера, а след това все повече с 

Ванга, е дошла вкъщи и гледа в горната стая над моята 

на някаква непозната жена. Аз усещам, че тя е там, и уж 

случайно, влизам. Тя е с гръб към мен и говори нещо. 

Аз питам шепнешком една жена, която е седнала до 

вратата, това ли е ясновидката, макар че ми е пределно 

ясно, че е тя. Ясновидката се об ръща към мен и задава 

въпрос: “Зъл дух ли влезе или вещица?” (След малко) 

“Зъл дух”. Но после поясни, че ме нарекла така, защо-

то малко скептично и пренебрежително съм се отнасял 

към нейните способ ности. Но действително си личало, 

че съм бил изработен добре, че съм духовен човек, чо-

век със заложби. Аз й казах, че искам само едно нещо 

да я попитам: “Каква е моята мисия, призванието ми 

в живота?” Тя явно беше доволна от отговора, който 

получи, усмихна се и каза: “Подхо дяща, подходяща… 

Цялата Световна Хармония ще ти съдейства, освен 

когато ти я застрашаваш (да я разрушиш).” Думите й 

породиха две усещания в мен: първо, че духовният ми 

потенциал е значителен, щом в определени моменти 

може да бъде заплаха дори за Световната Хармо ния. 

Второ – усетих ясно и недвусмислено, че конфликтната 

ситуация в Айтос от началото на април е била един от 

случаите, когато съм действал против Световната Хар-

мония, застрашавал съм я и съот ветно не съм имал съ-

действието й. Накрая тя ми каза, че Вивекананда за нея 

не бил светъл дух, не го приемала, на което, съответно, 

аз ка тегорично се противопоставих, като й казах, че все 

пак това си е нейно лично мнение, което вероятно не е 

достоверно. 

Пояснение: В началото на април 1990 година, през 

пролетната ваканция, имаше курс по паневритмия, ор-

ганизиран от Павлина Даска лова и ръководен от Ина 

Дойнова. Тогава наистина се разрази грандио зен скан-

дал, защото в братската вила не достигаха места и аз 

пред ложих на Павлина някои от сестрите да дойдат да 

спят при нас, мла дежите. (Измежду тях беше и моята 

тогавашна приятелка Нина) Пав лина се съгласи, но на 

следващия ден дали беше забравила, или нещо друго, 

но вдигна страхотен скандал как можело да спят при 

нас моми четата. В разгара на скандала аз й казах, че 

ако сега си тръгна, след мен ще си тръгнат всички мла-

дежи и курсът ще се провали. Добре, че в този крити-

чен момент се намеси брат Ангел – цигуларят от Варна, 

много светъл и благ човек, който много ни харесваше, 
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и като истински миротворец успя да потуши конфликта 
и да помири двете страни. Кур сът продължи. Вдъхно-
вението беше изключително. Тогава ми се даде да видя 
Светлината и огромната Радост, които стоят зад една 
от любимите ми песни на Учителя – “Вътрешния глас 
на Бога”. Тогава ние, младежите, изпяхме на двуглас 
“Господи, обичам те”, както и мантрата на Учите-
ля Беинса Дуно, и просълзихме всички присъстващи. 
Просъл зихме се и когато ни бе съобщено една вечер, че 
стенографката на Учителя сестра Елена Андреева си е 
заминала. Чувствах се по някакъв особен начин свързан 
с нея. Само веднъж я бях виждал на живо. Тя беше вече 
прикована на легло, но какъв жив и силен дух прите-
жаваше, колко топлина и светлина излъчваха очите й. 
Беше наистина лъчезарно съ щество. Бях очарован. За-
това, когато разбрах, че си е заминала и за почнахме да 
се молим за душата й, сълзите ми спонтанно бликнаха 
от очите ми. 

25.05.1991 г. Съновидение: в полутъмната стая, в 
която съм, влиза странна жена, сякаш инопланетянка. 
Тя тръгва към мен и ми по дава ръка с думите: “Първо 
искам да поздравя този мъж, който е много известен 
във Франция, от планетата Озеда.” След което ми казва, 
че ще дойде време, когато всяка неделя съм щял да ходя 
на тази планета.

6.11.1991 г. Съновидение, в което ми се дават ука-
зания за новия Изгрев. Той трябва да бъде на около 6 км 
западно от София. Името му ще бъде Дъга, а паролата: 
“Аз съм Първият.”

2.01.1992 г. Съновидение: На гости сме с Геро (на 
Паро брат му) и една евангелистка у друга евангелист-
ка. По едно време домакинята отваря вратата на стаята, 
в която се намираме, и пита кой от нас е МАХАРИШИ 
САТИЙАНАНДА, защото го търсели по телефона. Аз 
ста вам и отивам да се обадя, но от отсрещната стра-
на никой не ми се обади. Тогава евангелистката каза, 
че сигурно е бил някой луциферов ски дух. Аз обаче 
вътрешно бях убеден, че не е.

11.03.1992 г. Снощи имах силно молитвено настро-
ение. Бях на вълна Учителя и Иисус Христос. Направих 
няколко молитви, изпях вдъх новено някои от песните 
на Учителя, като Го помолих да ми даде свет лина върху 
мисията, с която съм изпратен. Тази сутрин имах инте-
ресно съновидение: разговарям с мъж и с младо моми-
че, които са еван гелисти. Духът започва да говори чрез 
момичето на някакъв непознат за мене език, а то казва 
на мъжа да ми превежда. Мъжът обаче започва и той 
да говори нещо на същия език, и аз не мога да разбе-
ра нищо. В края на молитвата момичето ми казва само 
това, че ще имам връзка с жена близо до Монако, от 
техните химически войски (?!), и то в близко бъдеще – 
събитието щяло да бъде свързано с големия съвпад на 
Уран и Нептун в Козирог. (Не се занимавам с астроло-
гия и нямам астрологични познания. После, като прове-
рих как стоят нещата, се оказа, че такъв съвпад щяло да 
има на няколко пъти през следващата 1993 година – в 
най-голяма степен през месец март. Интересното е, че 
със Силвия сключихме брак и заживяхме заедно точно 
тогава – на 21 март 1993 го дина, а на 28 юли същата го-
дина се роди голямата ни дъщеря Светос лава. Странно 



160 161

съвпадение, което прави впечатление е, че на 11 март 

1992 година, денят на това съновидение, се ражда Све-

тослава Панте леева – моята героиня от “Мистерията 

Лим”, която беше като моя ду ховна дъщеря.)

13.03.1992 г. Съновидение: взел съм една кристал-

на чаша и търся отговор на въпроса как ще се развият 

нещата, ако не се оженя. Почуквам чашата с едната си 

ръка. От нея се отлепя едно парче с формата на красиво 

сърце.

 

1. През 1991 година насън ми се беше явил героят 

на Карлос Кастанеда – неговият Учител Дон Хуан, – 

който ми каза, че бракът има смисъл, само ако искам да 

имам деца. В противен случай, колкото по вече се при-

ближава до мен, толкова по-високо да скачам, защото 

Дзен има едно измерение – Истината!

2. Чрез Денка на няколко пъти ми е казвано (от 

Учителя) да не се женя!

3. В края на 80-те години Николай Дойнов ми беше 

направил хо роскоп. Огнян Николов отиде да го вземе. 

Николай му казал да ми пре даде, че не е препоръчител-

но за мен да се женя! Същият възрастен брат-ученик 

на Учителя, простодушен и чистосърдечен като дете, 

веднъж ми гледа на ръка. Засмя се и ми каза: “Много 

гаджета ще имаш”. Когато ми видя увредения нокът на 

на големия пръст на дясната ръка, каза: “Това си го по-

лучил заради непослушание към Божественото”.

4. Странно, но факт – на самата брачна церемония, 

състояла се на 21.03.1993 г., след като Силвия се под-

писа и дойде моят ред, изведнъж химикалът засече – 

мастилото се бе свършило и се наложи да ходят да ми 

търсят нов химикал. И ако това не е знак…

Моето тълкуване на гореизложените факти е, че ние 

със Силвия, като ученици на Учителя, не е трябвало да 

сключваме брак официално, а е трябвало да живеем 

свободно по закона на Любовта, както изисква новото 

Учение. Силвия не е случайна душа, както и връзката 

ми с нея… а и двете ни дъщери. Отново чрез сънови-

дения са ни разкривани раз лични епизоди от минали 

животи, когато душите ни са били свързани по един 

или друг начин. В един от тези животи аз и Силвия сме 

бого мили във Франция (моето име е Немрин), заловени 

и заплашени с изга ряне на клада, ако не се откажем от 

еретическите си идеи. Тя е разко лебана духом, но аз й 

вдъхвам сила, смелост, увереност – двамата дос тойно 

приемаме смъртта, изгорени на клада. В друг живот 

(възможно е отново да е във Франция), когато аз съм 

известен писател (около 28-годишен, а тя е на около 

36 години), тя е омъжена, но не обича мъжа си и има 

връзка с мен, а нейната дъщеря, която тогава е около 

14-годишна (настоящата ни дъщеря Светослава), също 

е влюбена в мен, но аз не й обръщам внимание, защото 

е много малка и обичам майка й. По едно време имахме 

проблеми и Учителят се беше явил на Силвия насън и 

й беше казал, каквото и да става, да не се разделяме. 

(Това беше свър зано с някакъв кризисен момент в бра-

ка ни.) Отново в сън, но този път мой, Учителят каза: 

“Не трябва да се развързва възелът на съдбата, защото 

ако се развърже, няма да е хубаво за вас!” 

Понякога Словата Му бяха много строги! Веднъж 

в едно мое съно видение Учителят изрече думи за нея, 

с които изрази Своето недовол ство от поведението й. 
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Той каза: “Твоят разум е по-груб и примитивен от този 

на атлантите, защото мислиш предимно за потребно-

стите на тялото.” Когато се родиха децата ни и бяха 

още малки, Силвия съ нува как Учителят, гледайки на-

шите деца, се усмихва и й казва: “Рекох, добри духове 

са ви пратили.” Когато Светлето се раждаше (това го 

разбрах по-късно, след като говорих със Силвия за точ-

ния час на раж дане), аз получих видение, че от небето 

слиза син пламък. Когато раз казах това на Гриша годи-

ни по-късно, той каза, че тя е от йерархията на “сините 

пламъци”. 

Някъде около раждането на Светлето задавах въ-

прос за Асис – коя е тя? И ми се даде отговор: “Асис 

– княгиня на Клер, Южна Фран ция.” 

Що се отнася до Дилянка, малката ми дъщеря, за 

нея насън ми се откри, че в предишен живот е била мъж 

– монах, починал сравнително млад на 48 години. Ду-

ховното име започваше със “З” и завършваше на “ий”. 

Мирското име беше Марин – второ дете в семейство с 

пет деца, родено на 10 ноември – същата е датата й на 

раждане и в настоящия й живот.

24.03.1992 г. Пак съм в особено състояние на въз-

приемчивост. Казва ми се: “Твоят Учител е млад, с дъл-

га черна коса и черни очи”.

Пояснение: Нямам точен коментар за това, а само 

предположе ния: първото е, че става дума за Христос. 

Спомням си – в първите две години след запознанството 

ни със Силвия, имахме традиция всеки пе тък следобед 

да пием кафе и да си гледаме, като обикновено задава-

хме точно определен въпрос. Един петък зададохме въ-

проса, кой ни е духов ният Учител. След като обърнах-

ме чашите и завъртяхме пръст на дъ ното на чашата, в 

нейната чаша се появи Учителят, а в моята обра зът на 

Христос. Втората ми версия е свързана по определени 

причини с Мория. По някакъв начин го чувствам бли-

зък, както и Учението Му за мен е много сродно с Уче-

нието, изложено от Учителя, въпреки нещата, които 

пише в поредицата “Изгревът”, или пък може би точно 

поради тях. Със своите ясновидски способности Денка 

беше видяла над мен голяма буква М. А когато се роди 

голямата ми дъщеря Светослава (28.07.1993 г.), полу-

чих писмо от една пловдивска приятелка – Петранка, 

– която честитеше на мен и на Силвия и приветстваше 

възторжено новодошлата душа със специално послание 

за нея, което аз трябваше да й предам, когато порасне. 

Странното обаче беше, че сут ринта, преди да получа 

писмото от Петранка, пак в особено състояние на въз-

приемчивост, ми се каза: “Днес ще се получи писмо от 

Лириус, ко ето трябва да се предаде чрез брат Лулчев”. 

Знайно е, че Лулчев е бил военен летец, после съветник 

на цар Борис, окултен писател, прите жавал е опреде-

лени окултни способности, бил е ученик на Учителя и 

е живеел на Изгрева, но е имал също духовна връзка с 

Учителя Мория. Една от неговите любими е била сте-

нографката на Учителя – Елена Андреева. А за друга 

негова любима – Милка Периклиева, ми беше отк рито, 

че бди над мен от невидимия свят и ми помага в Бо-

жествения път. И изобщо, към всеки настоящ ученик, 

който е в плът, има прикре пен помощник от невидимия 

свят, който е бил ученик по време на Шко лата на Учите-

ля. Лулчев е бил германофил. Дисциплиниран, честен, 

прям, безкористен, но тщеславен. Основал е на Изгрева 

около себе си кръг от свои почитатели – групата “Упа-
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нишади”. Има легенди за смъртта му. Бил е съден от 

народния съд. Учителят му се явява в зат ворническата 

килия и го пита иска ли да го спаси или предпочита сега 

да си изплати кармата. Лулчев без колебание отговаря, 

че иска сега да си изплати кармата. Осъден е на смърт 

и е разстрелян, като до края запазва присъствие на духа 

и дава кураж на другите. Мислел съм си – биха могли 

да се търсят сходства между мен и Лулчев. Когато щях 

да влизам в казармата, имаше една комисия, която след 

медицински прег лед се произнасяше кой къде и в какви 

войски ще служи. Мен ме гласяха за военен летец, но 

(мисля, че нещо се усъмниха в издръжливостта на сър-

цето ми) се отказаха и ме пратиха на българо-гръцката 

граница. Спомням си, че като дете питаех чувство на 

симпатия към цар Борис и към немците. А ако трябваше 

да избирам между червеногвардейци и бе логвардейци, 

предпочитах да съм белогвардеец – някак си ми бяха 

по-симпатични. И аз, подобно на Лулчев, съм окултен 

писател и вероятно притежавам някакви окултни спо-

собности… както и кръг от хора около мен. Проучил 

съм поредицата “Агни йога” и я ценя, но в същото вре-

ме смятам себе си за ученик на Учителя (Петър Дънов). 

Необяснимо, почти мистично бях привлечен от Елена 

Андреева при единствената си среща с нея. Качествата, 

които е притежавал Лулчев, съм ги откривал и в себе си. 

В края на 80-те години с Огнян и Паро ходихме до Мър-

чаево в дома на брат Темелко, който тогава беше доста 

възрастен. Разказа ни интересни неща: как по време на 

Втората световна война, когато Учителят живеел у тях, 

брат Лулчев няколко сутрини поред ходел да Го търси, 

за да разговаря с Него, но все не Го откривал. Накрая, 

когато Учителят го приел, след разговора Лулчев изля-

зъл изпотен и споделил с Темелко какво се било слу-

чило и защо е търсил Учителя. Казал му, че притежава 

способността да се излъчва от тялото си. Един ден се 

из лъчил и отишъл на фронта, за да подпомага герман-

ските войски, но… какво било учудването му, когато 

начело на руските войски бил… Учи телят във финото 

си тяло! След това Лулчев Го търсил в Мърчаево, за да 

Му се извини и да Го помоли за прошка, но Учителят му 

казал, че скъпо ще плати това свое заблуждение. Разка-

за ни и за сина си, който бил в казармата и се опитал да 

помогне на партизаните, като изнесе боеприпаси, но го 

залавят и убиват. Темелко попитал Учителя какво точно 

се е случило. Учителят замълчал, след което казал, че 

след време синът му сам щял да дойде и да му разкаже. 

После му се ражда внук. Един ден Темелко и внук му, 

който бил малък (някъде около 4-5 го дишен) се качват 

на тавана да търсят нещо. А там Темелко бил окачил 

обувките на убития си син. Когато внукът му ги вижда, 

пита дядо си какво правят неговите обувки тук. Дядо 

му отговаря, че това са обув ките на вуйчо му, но детето 

настоява, че са неговите и започва да му обяснява, като 

му казва: “Преди ти ми беше баща, а сега си ми дядо.” 

И му разказва цялата история как се опитвал да изнесе 

оръжие от казар мата, как го заловили и разстреляли, но 

той не бил усетил нищо, за щото от побоя, който му бил 

нанесен, вече се бил излъчил от тялото си.

Накрая имаше и един куриозен момент, когато, 

преди да си тръг нем, Темелко пожела да изпеем песен-

та “На Учителя”. Започнахме, но той (най-вероятно от 

възрастта и от недочуването) пееше толкова фалшиво 

(но пък много вдъхновено и ентусиазирано), че ние 

се спогле дахме и се чудехме как ли е правилно да се 
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пее тази песен. Едва се сдържахме да не се захилим. 
Всъщност го направихме, но когато си тръгнахме. Го-
лям смях падна – чак сълзи ни потекоха от очите. Но 
ин тересното беше, че докато пеехме с Темелко, в ста-
ята, където е пре бивавал Учителят, имаше един житен 
клас от онова време. Та съвсем изненадващо житният 
клас сякаш отскочи и падна на пода. Темелко се засмя 
и каза, че сме пяли толкова фалшиво, че чак житният 
клас се възмутил от нашето пеене... 

Третото ми предположение е свързано с Бабаджи 
– безсмъртния аватар на Шива, описан от Йогананда в 
“Автобиография на един йога”

7.07.2010 г. Съновидение: В царския дворец съм 
заедно с цар Борис и негови роднини и приближени. 
Но всички се държат с него официално и със страхопо-
читание, като към царска особа. В един момент той ме 
вижда и се втурва към мен. Беше изключително радос-
тен и развълнуван. Пре гърна ме като стар приятел и из-
ключително близък човек, когото не е виждал отдавна, 
и започна да ме обсипва с целувки по бузите.

13.02.1993 г. Приемам телепатично: “През тази го-
дина сам ще си бъдеш апостол на живота.”

28.02.1993 г. Отново телепатично получавам след-
ната инфор мация: “Единицата е число, което означава 
безсмъртие и богатство.”

16.03.1993 г. Съновидение: Една ясновидка, при 
която влизам, ми казва, че в устата си имам лисица. На-
помням й, че и при предната ни среща ми го е казала, 
но аз не знам какво символизира лисицата. Тя не ми 

отговаря на въпроса, но интуитивно усещам, че означа-
ва скръбта на Божествения дух. Ясновидката ми казва: 
“Я, дай да видим!” и понечава да отвори устата ми. Аз я 
насочвам към един от зъбите горе в ляво, който според 
мен се нуждае от лечение, но тя се хваща да оправя пос-
ледния зъб горе вдясно. След като го оправи, ми подаде 
едно листче. Аз се опитах да целуна ръката й, но тя не 
ми даде, а само каза, когато го воря за това (лечението, 
което е провела), да не върша никаква друга работа.

12.05.1994 г. Възприемам телепатично ново духов-
но име, което ми се дава – НЕМОН АТОН, заедно с 
нова духовна практика: “Благославяй всеки, ко гото 
срещнеш по пътя си!”

9.08.1994 г. Съновидение: ясновидка говори нещо 
и ми прави впечатление, че като спомене за Хималаите, 
ме поглежда. Питам я защо ме поглежда, а тя ми отго-
варя, че в предишен живот съм бил адепт в Хималаите.

27.08.1995 г. Разкрива ми се чрез съновидение, че в 
предишен живот съм бил Виктор Юго и съм имал неза-
конен брат (занимавал се е с окултизъм и също е бил из-
вестен), след като баща ми през една зимна нощ е имал 
авантюра с една красива и млада светска дама.

Пояснение: интересното е това, че още от малко 
дете аз харес вах много писателя Виктор Юго – имаше 
някаква магия в името му, както и в книгите му. Лю-
бима книга и съответно любим литературен герой ми 
станаха “Клетниците” и Жан Валжан. А и много се рад-
вах, че с Юго сме родени на една и съща дата – 26 фев-
руари.
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23.06.1996 г. Телепатично приемам информация, 

според която извънземни са предсказали, че аз съм Бо-

жият агнец, който трябва да се принесе в жертва.

2.09.1996 г. Съновидение: говори ми една ясновид-

ка, която ми казва, че ми предстои духовна промяна, и 

то още сега (септември-ок томври). Ще ми бъде дадено 

ново име, която тя произнесе като МАХАРЬШИ (сякаш 

го чуваше на руски).

2.05.1997 г. Съновидение: младо момиче, което 

притежава яс новидски способности, ми казва, че съм 

човек със свършена карма.

Това е следващ етап от Пътя на Посвещението в 

Школата на Учителя, който касае третата космична въл-

на – Истината. При него се ликвидира с общочовешката 

карма и ученикът прави връзка със сво ето безсмъртно 

начало. Ликвидирането на общочовешката карма е най-

великата жертва, когато ученикът минава през кръста 

на живота и се справя със своята венерина чувстви-

телност и с марсовата си при рода на гнева – злобата и 

отмъщението. Следващият етап е Възкре сението, при 

което ученикът става едно със своя Учител.

Трябва да кажа, че в този момент изобщо си нямах 

на идея през какво ми предстои да премина през след-

ващите девет години. Беше истинско Разпятие! А след 

него – истинско Възкресение! 

29.09.1998 г. В един от фрагментите на “Евангелие 

на Лю бовта” се казва: 

“И рече Учителят на Любовта:

Оная нощ ти показах нагледно как действа законът 

на благо датта. Този закон не е законът на Мойсей, а е 

Христовият закон и е пряко свързан с Любовта. Човек, 

в чието сърце е оживяла Христовата Любов, променя в 

положителна насока и най-неблагоприятните условия 

в живота, които в противен случай биха те смазали. Но 

Христовата Любов ги трансформира в Добро. И не слу-

чайно е казано, че на този, който обича Бога, всичко му 

съдейства за добро. Казвам ти: обичай Бога и не се стра-

хувай. Обичай Бога и давай смело напред. Обичай Бога, 

и тогава каквото и да предприемеш, Той ще бъде с теб – 

ще разчиства пътя ти, и каквото и да се случва в живота 

ти, ще бъде за добро, ще бъде възможно най-доброто, 

защото Бог е абсолютно Добро, и този, който го оби-

ча, върви по стъпките Му. Сам Бог го води по пътеката 

на Светлината, в която няма и помен от сянка, защото 

тази Светлина е несътворена. Нейният произход е Бо-

жествен и ти я познаваш – позна ваш я, защото от сърце 

и душа можеш да пееш “Господи, обичам те!”, а даже 

и не подозираш какво богатство поражда това, защото 

едно е чо век да може да живее по закона на Мойсей, 

друго е Божията благодат посредством Любовта – да 

урежда живота му. Такъв човек е блажен, и навсякъде, 

където отиде, носи благословение и милост. 

Бог постоянно благославя Своите Посланици на 

Любовта. Рекох и знай: ти вече не си Борислав, а Бла-

гослав!”

Недатирано – телепатично, в особено състояние на 

възприемчи вост, приемам духовно име от Ошо – Шави 
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Шустер. Интересното е това, че в него има испанска 

(Шави) и немска (Шустер) съставка.

17.01.2003 г. След като съм мантрувал с ОМКАРА 

ШИВА, сънувам, че книгата ми “Просто да бъдеш” е 

готова, но виждам името си изписано върху ко рицата й 

не като Борислав Русанов, а като Свами Деванани.

19.09.2003 г. Преди да легна, си сложих планин-

ския родопски кристал на гла вата и призовах Дурга 

Мата Джагадамба – Майката на света – да ме дари с 

откровение, докато ми се даде знак, че молбата ми е 

приета. И тази сутрин около 3:45 ч се събудих след ин-

тересно съновидение, свър зано с един пророк, който ми 

каза две неща: че ще правя кръстове в Бачково – “И още 

как...” – и че животът ми е стигнал до опасно почитане 

на личност.

3.01.2004 г. 

Угасна пламъкът на желанията.

Като невярна съпруга ТРИШНА – 

жаждата за живот ме напусна.

И с единия крак съм вече отвъд. 

Все още някак си тялото ми се държи за мен,

но аз вече съм го пуснал

и то пътува към земята. Като сухо есенно листо

ще се върне там, откъдето е дошло.

Колелото на живота САМСАРА

прави последните си затихващи кръгове,

но вече няма кой да го върти 

и неизбежно е неговото спиране.

Така че, приятелю, побързай, 

ако любовта ми е докоснала сърцето ти!

Още малко съм тук.

Който и да си! Където и да си!

Мъж или жена, бял или черен,

добър или лош, мюсюлманин или индуист,

християнин или будист – няма значение!

Ела при мен, докато все още Колелото се върти!

Аз мога да ти дам вкуса на това, което търсиш –

аромата на разцъфтялото в любов сърце.

Все още ли не си разбрал? 

Макар да стъпвам по земята

и да изглеждам като нейно дете,

стъпките ми отекват високо в небесата,

в Земята на Девите!

30.12.2004 г. Снощи преди лягане, понеже отново 

се чувствах без тонус, без стимул, без мотивация, ре-

ших да помоля моя духовен водач за помощ – да ми 

даде малко яснота откъде идва това усещане за тъпче-

не на едно място и в каква посока трябва да поеме жи-

вотът ми, за да продължа да се развивам. През нощта 

ми се даде изумително съновидение: В духов ния свят, 

преди да се преродя, в залата за преглед на бъдещия 

живот са ми били предложени три типа тела, като пър-

вото беше най-тради ционно и добре познато за мен и 

с него просто щях да преповторя това, което съм пра-

вил в поредица от животи. Мейра (Мойра) – Май ката 

на Честността – ми предложи да избера третото тяло: 

най-нет радиционното и непознато, предизвикателно 

тяло за мен, което отк риваше възможности пред мен за 

радикална промяна и духовно израст ване, но криеше и 
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рискове, ако не можех да се справя с предизвикателс-
твата. Затова отказах и се спрях на второто предложено 
ми тяло: по-балансиран вариант, в който щеше да има 
и нови неща, и добре познати стари неща, и ми дава-
ше възможности за по-постепенно развитие. Затова и в 
този ми живот, тъй като минавам и по добре утъпкани 
от мен пътеки, понякога изпитвам известно отегчение 
и усещане, че тъпча на едно място, че не се развивам. 
Затова е било необходимо в сценария ми за живот и да 
се включат такива случки като със загина лите в Лим 
мои ученици, които да ме извадят от добре познания 
коло воз и да изискват от мен максимална мобилизация, 
разтърсвайки ме изключително дълбоко. Действител-
но, така и се случи – голямата болка ме накара да се 
почувствам отново жив, а състраданието ми и желани-
ето да помогна ме “набутаха между шамарите”. Благо-
дарение на всичко това, открих много неподозирани у 
мен сили и качества. В крайна сметка, написах и книга 
по случая. 

9.07.2005 г. Снощи призовах моя ангел-хранител да 
ми отговори кой е най-важният урок, който трябва да 
науча в този си живот. Тази нощ имах съновидение: на-
мирам се в стая, пълна с хора. Изнасям лекция, беседа, 
а те гледат на мен със свещен трепет в душите, с чув-
ство на благого вение. Когато идва време да си тръгвам, 
им казвам “Сбогом.” Присъст ващите са озадачени защо 
употребявам тази дума. Обяснявам им, че “с-бог-ом” е 
прекрасна дума, защото с нея пожелаваш на човека да 
се свърже с Бог и Бог да бъде винаги с него.

30.09.2005 г. Снощи преди лягане направих молит-

вен наряд, даден от майка Антония в книгата “Помене-
те моята любов”, след което започнах да се моля за чле-
новете на моето семейство и за други хора, като първо 
произнасях името (за кого се моля), а след това казвах: 
“Всичко ще бъде наред (добре) според благата Божия 
воля! В името на Отца и Сина и Светия Дух. АМИН! 
Господи помилуй (името на човека) – (три пъти)

Тази нощ първо сънувах един бивш комшия, който 
преди години се обеси сравнително млад. Беше седнал 
на пейка. Като ме видя, се на дигна от мястото си и каза: 
“А бе и за мен мислят, че съм мъртъв, ама аз съм жив!” 
След това прилепи ръцете си плътно до тялото и започ-
на да се рее във въздуха.

Вторият ми сън също беше интересен и необичаен: 
притеснявам се от факта, че някои хора се дразнят от 
начина, по който говоря. То гава ми се дават имената 
на няколко ангели (5-6) чийто език и начин на говоре-
не наподобявал моя, като се изписа името на първия от 
тези ан гели, т.е. моя личен ангел-хранител и пазител на 
душата ми – КРИСТОФ ПУЙЕЛ.

15.10.2005 г. На 8 април 2004 година в храма 
“Света Троица”, когато беше пог ребението на заги-
налите в Лим деца, настойчиво задавах един въпрос: 
“Защо, Господи, ми причиняваш всичко това? Нали ми 
беше казал, че съм човек със свършена карма? Ако тол-
кова много страдам, след като съм със свършена карма, 
колко ли пък щях да страдам, ако си бях обикновен чо-
век с карма?”

Тогава не получих отговор на настойчивото си пи-
тане. Получих го година и половина след това. Ето го:
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“Кой ти е казвал, че като си човек със свършена 

карма, си имуни зиран срещу страданието и не трябва 

да страдаш? Напротив! Напро тив! Когато човек няма 

лична карма, кармичният закон не го принуж дава да се 

завърне на земята. Той прави това доброволно и става 

изку пител на колективната карма, според товара, който 

доброволно е приел да носи на плещите си! Спомни си 

знаците, които ти давах по Пътя и чрез които те под-

готвях за “последната, кървавата стъпка” – жертвата на 

Христос! Беше ти казано в съновидение: “Извънземни 

са предсказали, че ти си Божият агнец, който трябва да 

се пожертва за греховете на света!” Чрез Елма ти бе ка-

зано: “Преди 2000 години Исус Христос пожертва фи-

зическото си тяло, а ти ще трябва да пожерт ваш астрал-

ното си тяло!” Духът чрез Христина ти каза: “Борисла-

ве, 2000 години те чакам да дойдеш!” А спомняш ли си 

стареца, който пъ туваше в едно купе с теб във влака за 

Пловдив – как те оглеждаше и накрая се осмели да те 

попита: “А бе момче, знаеш ли, че много ми при личаш 

на някого? Сякаш си слязъл от иконите! Я ми кажи – 

да не си Христос и да идваш за второто пришествие?” 

А даваш ли си сметка за мистериозното замълчаване 

на Ванга, когато застана на пътя й и й зададе въпрос? 

А след това, в едно забележително откровение насън, 

когато ти бе казано, че не си дошъл току-така на този 

свят, ами си изпратен със специална мисия и имаш да 

извършиш важни неща… Или това, което ти каза ко-

телската гледачка на кафе – че имаш специална мисия 

и дори и боговете се молят за теб… И пак във връзка 

с твоята мисия ти се откри, че тя е подходяща за теб и 

цялата световна хар мония ще ти съдейства, освен ко-

гато не я застрашаваш… Или откро вението, което ти 

бе дадено, че две години преди да напуснеш този свят, 

хората ще идват при теб, за да видят печатите на Божи-

ята Майка… Сега разбираш ли (в светлината на всички-

те тези открове ния, както и на това, че “твоят дух не е 

твой дух”, т.е. че си колекти вен дух – полиада, а не мо-

нада), смисъла на натрапчивото съновидение от твое то 

детство, че сякаш вселената се срутва с огромната си 

тежест върху теб?… Благослав, дете Мое, ти дойде до-

броволно като Изкупител на тази планета! И Боговете 

се молят за теб! Запази в сърцето си знаците, които ти 

дава Господ!”

9.01.2007 г. Зарко ми се обади да ми разкаже свой 

сън, свързан с мен: че вече съм изградил безсмъртно 

тяло от светлина – птички чуруликали, чу вало се пър-

хане на криле.

МИСТЕРИИ

Средата на август, 1986 година: С Паро сме тръг-

нали за Събора на Седемте езера. Намираме се на цен-

тралната софийска гара. Часът е около 7:40. В цялата 

шумотевица, съвсем ясно и отчетливо, чувам вътре в 

себе си глас, който ми казва: “Борьо, в 8 часа ще се усе-

тим ли?” Аз сръчках Паро и му викам: “Паро, не знам 

какво става – побърквам ли се нещо, но… току – що 

чух ясно и отчетливо глас, който ми каза: “Бо рьо, в 8 

часа ще се усетим ли?” Интересно ми е, ще се случи 

ли нещо в 8 часа!” А точно в 8:00 часа тръгваше влака 

ни. Ние влязохме в купето малко по-рано. Сложихме си 

раниците отгоре и седнахме. Влакът тръгна и… извед-

нъж почна да се излива вода на главата ми от… рани-
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цата ми. Най-чудното беше, че в нея нямаше нито вода, 

нито пък нещо, което може да се разтече. След малко 

последва втори теч върху главата ми. (Косата ми беше 

мокра!) Тогава станахме с Паро, свалихме раницата и 

започнахме да търсим водоизточника, като извадихме 

всичко от раницата. Не можахме да открием водоиз-

точника... Само на едното джобче на раницата имаше 

едно мъничко водно петънце – явно откъдето е изтича-

ла водата, но нямаше никакъв водоизточник. След това 

прибрахме всичко в раницата обратно и я сложихме на 

мястото й. След около минута трети чучур се изля вър-

ху главата ми! След няколко дни разбрах, че на този 

ден е имало парад на планетите, т. е. няколко плане-

ти от нашата система се подреждали в една линия. А 

в 8:00 часа сутринта имало инициатива (във връзка с 

това събитие) за световна медитация! Дали пък това не 

беше моето духовно кръщене, и то по та къв странен и 

мистериозен начин?...

20.08.1988 г. Това е изключителен ден! Оценявам 

го по този на чин най-малкото поради три причини: 

Този необикновен ден започна с видение на Учителя 

на две сестри, които разказаха за това независимо една 

от друга! Следобяд Учителят ми се яви, прегърна ме 

и… познах Единството на всичко съществуващо и себе 

си, като част от това Единство! А вечерта осем чове-

ка имахме щастието да ни се отворят очите и да видим 

наистина нещо изключително! Поради това, че са из-

минали 22 години от въпросното събитие, а аз не съм 

го отбелязал (по неизвестни причини) в дневника си – 

естествено, въпреки силата на преживяното, спомените 

ми са поизбледнели, затова, освен моя разказ, ще вклю-

ча и разказите на някои от другите свидетели на всичко, 

което се случи в тази паметна вечер…

Бяхме на Братския събор на Седемте езера на па-

латки, опънати на нивото на старата хижа, осем човека: 

Паро и брат му Геро, Момчил и синът му Влади, Огнян, 

Майа, Мима и аз. Привечер Огнян се беше ка чил горе в 

лагера при Миша Левин и неговите хора, за да им попее 

песни на Учителя. Към 20:00 часа Огнян, слизайки на-

долу към нашите па латки, вижда, че отгоре се спускат 

сякаш някакви светлинни лъчи, на които той ни обърна 

внимание, след като се прибра в нашия лагер. Мрък-

на се напълно и… в един момент забелязахме, че летя-

що тяло се насочва и каца на връх Харамията. От него 

слязоха две човекоподобни фигури и като осветяваха, 

тръгнаха надолу по северния склон, по по сока на чеш-

мичката “Ръцете, които дават”. В този момент нещо ме 

накара да се обърна в обратната на върха посока и да 

погледна какво става зад гърба ни. Косата ми напра-

во настръхна, защото видях пла мъци, които изригва-

ха в далечината. А там нямаше селище – имаше само 

гори. Дори в един момент си помислихме, че може би 

е станал ня какъв голям пожар, но… определено това 

не беше пожар. След това ня кой викна да погледнем 

към небето. Звездите се бяха раздвижили и чертаеха 

кръстове. Бяхме превъзбудени. Тръпки ни побиваха от 

необи чайността на това, което преживявахме. Едновре-

менно се тресяхме и от страх, защото си мислехме, че 

могат да дойдат да ни вземат в ко раба си и… тогава 

никой нищо нямаше да научи за нас – щяхме просто да 

изчезнем безследно. Вероятно, за да си вдъхнем кураж, 

започнахме да пеем песни на Учителя. След като мина 
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известно време и положението се поуспокои, си лег-

нахме по палатките, но дълго не можахме да зас пим. На 

следващия ден поразпитахме внимателно из Братския 

лагер дали някой е видял предната вечер нещо необи-

чайно. Никой нищо не беше видял. Когато разказахме 

на брат Светозар преживяното от нас, той възкликна: 

“Аха, значи и на вас са ви отворили очите, за да видите 

какво се случва тук на едно по-фино ниво!

Борислав

“1. След Паневримията две жени , които не се по-

знаваха, казаха че са видели Учителя да слиза с платно-

ход и е кацнал на средата на поляната до музикантите. 

Зад всяка двойка имало двойка светли съ щества, които 

играели Паневритмия

2. Около 15:00 Борислав беше отишъл да медити-

ра в палатката. Когато аз отидох до палатката, той из-

скочи, викайки, че се срещнал с Учителя. Аз нищо не 

разбрах. Той ми каза, че се я излъчил и се е прегър нал 

с Учителя.

3. Извънземните. Вечерта след молитвата в 20:00 ч. 

се приб рахме в нашия лагер над Долното езеро, бли-

зо до пътеката за слизане към Вада. Имаше запален 

огън. Пяхме и казвахме формули. После си го ворихме. 

На Момчил детето си играеше с фенерчето и светеше 

по не бето. По едно време то каза: “Тате, тате, гледай – 

звездите мърдат!” И наистина имаше 3-4 звезди, които 

мърдаха – по посока към Бъбрека. Имаше и едно огро-

мно слънце, от което тези “звезди” влизаха и изли заха. 

В същото време видяхме, че около лагера ни се е об-

разувала специфична “мъгла”, все едно сме в центъра 

на голяма шатра или цирк. По едно време някой каза: “ 

Вижте звездите към Зекирица – и те мърдат!” Звездите 

над Зекирица рисуваха някакви странни знаци, стори 

ми се, че съм ги виждал в лекциите на Учителя. Аз це-

лият настръхнах. Всички косми ми се изправиха, но ми 

беше хубаво.

Брат ми каза, че ако се подредят в кръст, ще пад-

не на земята – звездите веднага се подредиха в кръст... 

Звездите на Бъбрека и над Зе кирица продължиха да си 

рисуват техните знаци.

По едно време една летяща чиния, като от филми-

те, кацна на Харамията и избълва огромен огън. Малко 

след това 3 или 4 светещи човекоподобни същества се 

запътиха към чешмата на Учителя, хо дейки по въздуха. 

Стояха няколко минути там и после се върнаха.

След това група от “звезди” образува кордон (ко-

ридор) от Хара мията до Молитвения хълм. Детето на 

Момчил каза: “Тате, виж горе (на Молитвения хълм) 

хората с белите дрехи.” За съжаление ние нищо не ви-

дяхме. Огнян каза да ги поздравим. Той взе едно фе-

нерче и започна да рисува кръгове и точка по средата. 

После запя Вехади (песента за светлото същество от 

Слънцето). И тогава звездите полудяха! За почнаха да 

летят от Бъбрека към Зекирица и обратно.

 Георги

Моите спомени се покриват на 95 процента с тези 

на брат ми.

Спомням си, че паневритмията беше на Чистотата. 

Най-инте ресното, че едната сестра беше художничка с 

висше образование, а другата от село, забрадена с кър-

па. Не се познаваха, но и двете разка заха едно и също.

Мисля, че след случката в палатката аз се качих ве-
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черта да се помоля и на мен да ми се даде някакво до-
казателство за написаното в беседите. Когато слизах, се 
засякохме до големия камък с Оги. Той по сочи небето 
и каза, че е много интересно. Тогава видяхме обгражда-
нето с кръг от пара и някакви линии в кръга.

За светлите същества от чинията... Бяха като златни 
и се дви жеха като в куклен театър, но много правилно, 
по права линия от Ха рамията. Със сигурност бяха три. 
Аз не ги видях да се връщат. Но със сигурност ги видях 
при чешмата (като светлина). Ние само се нади гахме да 
погледнем. Страх ни беше да не ни отвлекат.

Видяхме и някаква светлина, която се качва към 
Молитвения. Едно кълбо стоя над хълма до 5 часа су-
тринта.

На другата година ходихме с Оги да дежурим на 
хълма (на 20 ав густ). Тогава имаше в посока Зекирица 
подобни огньове. Но явно вече не бяха за нас.

Паро 

“Борка, моите спомени се покриват с твоите, но аз 
най-ясно си спомням “мъглата”, която се спусна и ни 
обгради от всички страни – бяхме запалили огън, но тя 
сякаш проектира един огромен екран пред нас, къде-
то наистина наблюдавахме звездите, които танцуваха. 
Помня, че по едно време те сякаш “избухнаха” като фо-
йерверки и беше много красива гледка. Спомням си и 
за двете жени, които казаха, че са видели Учителя. У 
мен ярко е запазен споменът за усещането – бяхме при-
повдигнати, захласнати, запленени, малко уплашени, 
но в същото време се чувствахме и “специални”.

Мима

През нощта срещу 19 август 1988г. (около 3 часа, за 
да успеем да посрещнем изгрева от Молитвения връх) 
тръгнахме от хижа Ловна към Седемте рилски езера аз 
и Майа, водени от семейството на Милена, с които се 
запознахме вечерта при непринуден, но не случаен раз-
говор. През деня намерихме свободни места за нощува-
не в старата хижа (но вата още беше в строеж). На 20.08, 
след паневритмията на Бъбрека, бяхме “хванати за слу-
шатели” от хора, които се опитаха да ни “вербу ват” за 
изпълнението на задача, спусната уж от Учителя по 
медиуми чен път. Не се почуствахме добре, главите ни 
се замаяха, докато слу шахме писанията им, и реших ме 
да се спасим, напускайки хижата. И за щастие, на сто-
тина метра зад хижата намерихме нови приятели – все 
млади хора, между които бяха Момчил и синът му, ко-
ито познавах от Стара Загора, и Милена, с чието семей-
ство се качихме предната нощ. 

На 20 август (вторият от съборните дни на Седемте 
рилски езера), след вечерната молитвата при Палатката 
на Учителя не слязох веднага при двете палатки, където 
ни бяха приютили Борко и прияте лите му. Бях поканен 
от Йоанна Стратева да попея на групата на Миша Левин 
от Русия, които бяха поставили палатките си в падината 
след възвишението при “Палатката на Учителя” в нача-
лото на пътя, отиващ към езерото на Чистотата. Спом-
ням си, че им пях песни от Учителя, както и арията на 
Ленски и романса “Расстворил я окно” от Чайковски. 
Слънцето беше залязло на запад, но от северозападната 
страна зад Езерния връх и връх Острец продължаваше 
да има светло си яние, което преди не съм забелязвал. 
Посочих странното сияние на Ле вин и групата, но ни-
кой не обърна внимание. Всички се ориентираха към 
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прибиране в палатките, за сън. Аз потеглих обратно по 

пътя към хи жата, като минах по по-високата пътечка, 

за да се спусна напряко към двете палатки зад хижата 

в подножието на Молитвения връх. Докато вървях, се 

обърнах на няколко пъти към странното сияние, което 

вместо да намалява от залязлото слънце, напротив, се 

увеличаваше и ставаше по-ярко. След около десетина 

минути пристигнах при двете палатки, които, макар и 

малки, щяха да поберат 8 човека (Паро и брат му Геро, 

Момчил и синът му Влади, Борко, Майа, Мима и мен). 

Прияте лите бяха запалили миниатюрен огън и печаха 

няколко картофа в жарта. Пристигайки, веднага им по-

сочих странното сияние. В нача лото никой не му обър-

на внимание. Аз продължавах да обръщам поглед на 

северозапад и в един момент забелязах, че сиянието се 

разделя на 5 снопа лъчи, приличащи на лъчите, идващи 

от прожектора в киносалон. Вече всички се загледаха. 

За около двадесетина минути двата крайни снопа лъчи 

обгърнаха хоризонта и се сляха на изток, на отсрещ-

ния връх Зекирица. Останалите снопове лъчи паднаха 

подобно на мъгла в долината на няколко метра от нас. 

Височината им бе не повече от ме тър и половина. На 

всички ни изглеждаше странно, но се опитвахме да си 

го обясним като мъгла. Но кое правеше “мъглата” да 

върви в снопове лъчи, а да не се разстила свободно?!?... 

Продължавахме да си говорим, но аз от време на време 

все поглеждах и към лъчите, и към осеяното със звезди 

небе. В един миг забелязах на изток, че една от звез-

дите мърда като махало: наляво – надясно. Помислих 

си, че ми се привижда. Почти веднага забелязах друга 

звезда над нея да прави точно срещупо ложното движе-

ние. След няколкоминутно наблюдение не се сдържах 

и попитах другите дали виждат същото, или аз си въ-

образявам? За щас тие, всички потвърдиха – питах ги: 

“Сега наляво ли се движи? – Да. – А сега? – Надясно...” 

След това движещите се звезди станаха четири, разпо-

ложени като върховете на ромб и цялата фигура праве-

ше движе ния. Появиха се и някакви светлини, прили-

чащи на изстрели от земята към небето, като единични 

фойерверкови ракети, след което точно на обратната 

срана на хоризонта (ние вече се оглеждахме навсякъде) 

на запад, откъдето бе започнало сиянието, се появиха 

същите “звезди” и правеха огледално движение на сре-

щуположните. Постепенно, ниско над целия хоризонт 

се появиха още такива звезди. Някои се движеха като 

светлини от прожектори (макар, че тогава още не се 

продаваха такива) по челата на ниски хора и си “общу-

ваха” над молитвения връх. Тогава на Момчил синът 

извика: “Над молитвения връх има човек с бели дрехи” 

Всички погледнахме натам, но никой не видя човека. 

Понякога на децата се дава да видят нещо повече... По-

мислих си – ние тук на Зе мята умуваме има ли форми 

на живот на други места във вселената, а пък те ни на-

блюдават... 

В по-късен момент видяхме още 2-3 от “фойер-

верковите изст рели ” над Харамията и от една по-едра 

звезда (нещо като кораб-майка на НЛО) се спуснаха две 

от същите звездоподобни светлинки, които с няколко 

скока, наподобяващи кълбовиден танц, се спуснаха до 

чешмич ката с ръцете. Всички тези светлинки, подоб-

ни на звезди, светеха с неонов цвят. На мен ми хрумна 

да им давам знаци с фенерче, очерта вайки кръг и по-

сле кратко светване в средата като точка (символа на 

слънцето). Пяхме им от окултните упражнения, казва-
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хме им молитви и формули. Някъде към 3-4 часа су-

тринта всички започнахме да чувст ваме напрежение и 

решихме да си лягаме, казвайки: “Ако сте извънземни 

и ще ни вземате – вземайте ни, но повече не издържа-

ме”. На следващия ден небето ми изглеждаше особено. 

По време на паневритмията, която беше над езерото на 

Чистотата, някоя от сестрите извика: “Вижте, вижте ле-

тяща чиния!”, сочейки средата на върха между езерото 

на съ зерцанието и Салоните. Още някои казаха, че са я 

видяли, но веднага след вика на сестрата изчезнала...

След тази случка слязохме от планината. В София 

въздухът “ухаеше” на бензинови пари... Прибирахме 

се с Майа, щях да пренощувам у тях преди да тръгна 

за Стара Загора (където работех тогава). В трам вая от 

автогара Юг до центъра не разговаряхме. До нас една 

жена се оплакваше на друга, че едно от облечените коп-

чета на палтото ù се откъснало и сега трябвало да търси 

друго... Погледнахме се в мълча ние и видях рукващи 

сълзи...

След прибирането си в Стара Загора, дълго време 

спах върху леглото си, но в спалния чувал, опитвайки 

се да запазя спомена от чу дото на планината. В про-

дължение на три месеца живях в “абсолютна чистота” 

на мислите и постъпките си. Често вечерите поглеждах 

към звездите и ми се струваше, че някоя тръгва да се 

движи, но... уви. Видя ното не се повтори.

Мисля, че негласно се бяхме разбрали да не гово-

рим за случилото се по две основни причини – 1) да не 

издаваме свещеното преживяване и 2) да не ни обявят 

за луди... Но всеки един от нас сподели с някого... Труд-

но се справя човек с принципа на мълчанието... Така 

или иначе, вече го знаеш и ти, който го четеш – мисли 

си каквото искаш, твое право е...

Огнян

***

В един изключително тежък за мен период – меж-

ду 1999 и 2006 година – ми се даде достъп до духов-

ните структури на определени хора, както и до моята 

собствена. Това се случваше с различна цел. Една от 

тях беше да изцелявам. Имах един такъв случай, при-

мерно. Ученичка от 10 клас, на която бях класен, беше 

с раково образувание. Младо момиче, с много добро 

сърце. Болеше ме за нея и исках да й помогна. Накарах 

я да прочете “Диагностика на кармата” и да се настрои 

позитивно – да има абсолютната вяра, че ще оздравее. 

Ако трябва, да си го повтаря по 1000 пъти на ден. А аз в 

същото време чрез медитация проникнах в духовната й 

структура и коригирах това, което интуитивно усещах, 

че се нуждае от корекция. Резултатът беше впечатля-

ващ – изненадващ и за лекарите. Не само туморът, но и 

разсейките бяха изчезнали. И до днес (вече 10 години) 

С. е жива и здрава. Дай, Боже, да е все така!

Друг случай беше свързан с мой съсед, десетина 

години по-млад от мен. Поддържаше постоянна темпе-

ратура, подути лимфни възли, слаба имунна система… 

Ходи и в Плевен, и в София да го изследват, но така и 

не можеха да му поставят точна диагноза, а оттам и да 

го ле куват. Тогава се опитах да му помогна. Чрез ме-

дитация проникнах в ду ховната му структура. Тръгнах 

да изчиствам това, което усещах, че трябва да бъде из-

чистено, когато… просто бях спрян – по-нататък няма-

ше как да продължа. Не ми беше позволено. Така че на 

него успях само частично да му помогна. После се стиг-
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на дотам да му отрежат гласните струни. Но все още е 

жив, макар и пак често да боледува. 

На няколко пъти пък ми се е налагало да се зани-

мавам със собст вените си духовни структури и тях да 

коригирам… особено когато съм се чувствал потиснат. 

И винаги ми е олеквало след такава интервен ция!

Когато известно време след катастрофата в река 

Лим се про веде конкурс за директор на училището 

(СОУ “Н. Катранов”), пак по време на медитация, по 

много интересен начин ми се откри чрез виде ние на 

духовните им структури класирането на всеки един от 

участни ците до четвърто място. И подреждането, което 

излезе след няколко дни, беше точно такова! А духов-

ните им структури, въпреки чисто чо вешките слабости 

на кандидатите, макар и различни, бяха възхити телни и 

много красиви и хармонични. Но нито мога да ги опи-

ша с думи, нито да ги нарисувам – просто трябва да 

се видят! Та си мисля, че има голяма разлика между 

индивидуалната матрица, по която е създадено дадено 

човешко същество, и това, което то представлява като 

лич ност – начина, по който се проявява в живота. И 

може би целта, смисъ лът на човешкото проявление е 

човек да стане едно с Образа, по Който е създаден, т.е. 

личността напълно, съвършено да се припокрие с Бо-

жествената индивидуалност или тази индивидуална и 

уникална мат рица, за която говоря.

4.07.2010 г. Днес се случи нещо странно и необи-

чайно – класически пример за знак! Още повече, че и 

датата 4 юли има особено символично значение за мен 

и по някакъв начин е свързана с идеята, която ме осени 

вчера, да напиша нова книга. Когато ми предстои да 

свърша нещо важно, имам обичай да измолвам Божие-

то благословение, заставайки пред една иконка с лика 

на Богородица, която ми е подарена от мои ученици, 

ко ито вероятно са го направили с такава любов, че съм 

забелязал, че иконката притежава чудотворна сила. 

Един пример: преди четири го дини, когато мой любим 

клас ученици кандидатства след 7 клас, се по молих за 

всеки един от тях пред иконката преди двата изпита. Но 

ко гато се молех преди първия изпит по БЕЛ, пропуснах 

да го направя за едно момче, просто защото бях оста-

нал с убеждението, че то няма да кандидатства. Инте-

ресното е това, че точно и единствено то от це лия клас 

получи двойка, но… на втория изпит по математика. А 

вчера застанах пак пред иконката, която е поставена в 

една ниша или хра лупа, защото постаментът е направен 

под формата на дъб, а пред нея има глинена поставка, 

за да може вътре да се сложи свещ, но не цър ковна, а от 

тези кръглите, които са в тенекиена поставка. Запалих 

свещта. Помолих се. Оставих свещта запалена, за да до-

изгори, и изобщо изключих за нея. След няколко часа 

забелязах, че тя е изгоряла, обаче тенекиената поставка 

заедно с другата, глинената поставка, бяха се приплъз-

нали незнайно как на долния рафт на етажерката върху 

една дебела книга, като по-голямата глинена поставка 

беше отдолу, но обърната с дъното нагоре, а тенеки-

ената поставка в нормално по ложение – отгоре върху 

нея! Честно казано, аз нямам обяснение как може да се 

случи това. И понеже не веднъж съм се сблъсквал с по-

добен род феномени, не мога да го тълкувам по друг 

начин, освен като знак от Духа, че молитвата ми е била 

чута.
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ОТКРОВЕНИЯ

Вероятно някъде към 1986-87 година получих две 

откровения на сън. В първото ми се даде един Пламък 

като от горяща факла. От Него и около Него се излъ-

чи един огнен кръг и ми се изписа, че това е ду шата. 

Пламъкът – Вечният и Незагасващ Огън – е символ на 

Първона чалното Духовно Единство, в Което всичко съ-

ществува (Духът, Бог, Първопричината). Той обединя-

ва в Себе Си Мъжкото и Женското Кос мически Начало 

или това е първият Адам. Последва излъчването на Же-

ната (Ева) – огненият кръг от Пламъка или на Душата 

от Бога (Духа). В резултат на този акт се появяват полю-

сите мъж – жена, дух – душа, като напълно естествено 

възниква и привличането между тях и желанието да се 

слеят отново и да бъдат отново едно цяло, т.е. да се въз-

върнат към Първоначалното Единство и да възстановят 

отново изгубената Цялост. Привличането е взаимно, но 

е и нормално частта да бъде по-силно привлечена от Ця-

лото, което ще рече, че Душата е по-силно привличана 

от Духа, а на физическо ниво – жената от мъжа. Затова 

е и този изгарящ копнеж за сексуална близост, който 

носи тол кова екстазна радост, но и толкова мъчителна 

болка на хората. Въз никва въпросът: кога даден човек 

може да превъзмогне сексуалното привличане и да не 

попада в неговия капан, да не е подвластен на сексу-

алното желание? – Единствено когато е осъществил в 

себе си Мис тичния брак между Душата и Духа и е въз-

върнал своята Цялостност (андрогинния човек, който 

обединява в себе си и балансира и мъжкото, и женското 

начало, а оттук отпада и половото влечение). Всъщност, 

само при това положение можем да говорим за целомъ-

дрие! Само този човек е създаден по “образ и подобие 

на Бога”! Когато се отдаваме на сексуалните си страсти 

и по този начин несъзнателно се стремим да постигнем 

своята Цялостност, да се завърнем към Първоначално-

то Единство, ние преследваме нещо илюзорно, защото 

по този начин не само че не удовлетворяваме жаждата 

си, а я разпалваме с още по-го ляма сила. И в крайна 

сметка, отдаването и попадането под властта на поло-

вия нагон погасява силата на влечението ни към Бога, 

отдале чава ни от Великата Реалност, за да ни запрати 

в мрежите на Майа – Космическата Илюзия. Тогава 

губим свободата си и попадаме под уда рите на Закона 

на Необходимостта. Затова се твърди, че Целомъдри-

ето е върховната добродетел. Само на целомъдрения се 

дава цялата Мъдрост. Без Целомъдрие никой не може 

да се докосне до тайната на Битието. Законът (незави-

симо дали ни харесва или не) е такъв: ЖИВ ЛИ СИ ЗА 

ПОЛА, УМРЯЛ СИ ЗА БОГА! ЖИВ ЛИ СИ ЗА БОГА, 

УМРЯЛ СИ ЗА ПОЛА! Затова е казано, че плът и кръв 

не могат да влязат в Царст вото Божие, не могат да по-

знаят Бога. 

Във второто съновидение ми се откри, че Рабинд-

ранат Тагор се е прераждал 16-18 пъти. Тъкмо щеше 

да ми бъде обяснявано как точно се прераждат душите 

(самият механизъм, по който става това), Паро ме сръ-

чка и ме събуди, т.е. ме изведе неволно от състоянието 

на възпри емчивост.

Октомври 1987 г. Получавам телепатично инфор-

мация, че след 50 години Русия ще се превърне в свето-

вен духовен център!
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2.08.1988 г. В съновидение ми се дава как трябва да 

се моли чо век за душите на починалите – като разпе-

ри ръцете си встрани, така че да се получи Христовият 

кръст.

8.08.1988 г. Съновидение: вървим двамата с почи-

налия в края на 1986 година мой съквартирант Стеф-

чо. Спираме до една пощенска ку тия. Стефчо я отваря, 

изважда от нея едно обемисто писмо от СССР и ми го 

оставя, защото е за мен. (Този сън се сбъдва – получа-

вам писмо от Паро, който е на бригада по това време в 

СССР).

14.06.1989 г. Телепатично приемам едно преду-

преждение за Мима. Казва ми се, че този момент е съд-

боносен за нея.

От 12 до 22 август бях на Рилските езера и имах 

забележително съновидение, свързано с Евгений. В ня-

какъв индийски град срещам моя братовчед Станислав. 

Той ме пита дали Евгений е източноправославен хрис-

тиянин, т.е. дали е кръщаван в църква. Аз му отговорих, 

че не знам, и на свой ред го попитах защо се интересува. 

Станислав ми каза, че ако Евгений е източноправосла-

вен, никаква сила не ще бъде в състояние да му попречи 

да отиде в Индия, и то до края на годината.

Пояснение: Евгений беше мой приятел по духовна 

линия. Свърз ваха ни интересите ни към йога, а малко 

по-късно и към учението на Учителя Беинса Дуно. По 

това време, когато аз получавам това съно видение, Ев-

гений също е на Рилските езера. Споделя вижданията 

на Учителя, но го влече към Индия и иска да отиде там. 

Само че по това време (управлението на Тодор Живков) 

това не е толкова лесно. Пос тоянно му правеха спънки. 

Аз разказах съня си на Евгений. Той беше впечатлен. 

Спомена, че не е кръщаван, но ще се кръсти. Дори по-

жела да му стана кръстник, но аз отказах. След това 

действително Евгений се кръсти в църква и въпреки 

спънките, които се опитваха да му създа ват, в крайна 

сметка го пуснаха да отиде до Индия. Седя някъде око-

ло месец и се върна разочарован и ориентиран към пра-

вославието… И то до такава степен, че известно време 

след това стана православен свещеник, какъвто е и до-

сега (2010 година).

14.09.1989 г. Съновидение: Двамата с Росен раз-

глеждаме не бето, на което има 5-6 звезди, които се 

движат видимо за окото. Аз говоря на Росен защо не 

можем да осъществим контакт с извънземна цивилиза-

ция (защото не сме на необходимото ниво). Изведнъж 

нещо в небето просветва и виждам едно кълбо, което на 

цвят е наситено светлосиньо. То се придвижва с голя-

ма скорост, пулсирайки като сърце – ту светва, ту угас-

ва. Когато видях това си помислих, че съм свиде тел на 

знаменателно събитие, на паметен ден в историята на 

чове чеството – деня, в който то осъществява контакт с 

извънземна циви лизация.

26.11.1989 г. Сънувах и Р. и О., че са се захвана-

ли с някакво начинание, което е жизнено важно за Р., 

а за О. е между другото. Но предприетото дело е мно-

го тежко, много мъчно, и засега само благодарение на 

помощта на О., Р., макар и с върховни усилия, успява 

да го придвижи напред. Обаче ако О. пусне кръста и я 
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изостави сама, тя не ще бъде в състояние да издържи 

под тежестта му.

Пояснение: Без да знам, че в този период отноше-

нията между двамата са интимни, съм получил това съ-

новидение. Действително, нещата се развиха по такъв 

начин, че О. “пусна кръста”, изостави Р. и след като и 

баща й скоро след това напусна този свят, тя буквал-

но се срина и изостави всякаква духовност. А имаме 

свидни спомени с нея и близко приятелство, споде-

ляли сме много неща. В нейно присъствие (вероятно 

същата година), след като се качихме на Рилските езе-

ра, първата ни работа беше да отидем на Молитвения 

хълм – да се помо лим и да попеем. Изпяхме две от мои-

те мантрични песни: “Господи, обичам Те” и “Беинса 

Дуно”. И стана чудо – нещо наистина впечатля ващо, 

което усетихме като знак за Божията милост към нас, 

и самата Р. беше дълбоко развълнувана – изгряха една 

под друга две пълни и прекрасни дъги! След два-три 

дни пък нашата младежка група тряб ваше да проведе 

сутрешния молитвен наряд, но вечерта преди наряда 

Р., която трябваше да чете беседата, изпита остра бол-

ка в областта на яйчниците. При това положение беше 

невъзможно тя да се справи с тази задача, въпреки че 

желанието й бе огромно. Тогава помолих прия телите да 

направим кръг, в центъра на който застана Р., хванахме 

се за ръце, почнахме да пеем от песните на Учителя и 

да правим молитви и молитвени формули с насоченост 

на мисълта към Р. Когато свър шихме, болката й беше 

изчезнала, и на следващата сутрин тя прочете беседата 

без никакви проблеми.

6.05.1990 г. България ми беше представена във 

видение като прогнил отвътре картоф – някъде около 

75%.

17.07.1990 г. Съновидение: Играем паневритмия и 

изведнъж усещам как почвата под мен започва да на-

бъбва. Набъбва, набъбва, до като се разпука и от нея из-

лезе едно триглаво чудовище. Всички изпа дат в ужас. 

Чудовището крачи, а стъпките му отекват силно, така че 

се получава нещо като земетръс и Божият храм е почти 

разрушен – едва – едва се крепи и всеки миг очак вам 

да рухне. А мен ме подгонва едно същество от женски 

пол, което е съдружник на чудовището, и ме пръска 

с нещо, като се опитва да ме приспи и да парализира 

движени ята ми, но не успява.

20.09.1990 г. Съновидение: Разглеждам статия за 

тантра. Ос новното в нея беше това, че са правени из-

следвания върху тантричния контакт и получените ре-

зултати са удивителни – при максималната мускулна 

релаксация на тантричния контакт човек се зареждал с 

ог ромна енергия, която обновявала и подмладявала тъ-

каните. Ефектът бил подобен на този, който се постига 

при най-дълбока медитация.

20.02.1991 г. Записал съм следните думи: “Трябва 

да преминем през Океана на великата скръб, през смра-

зяващия писък на болката и отчаянието, през гробница-

та с костите на измамните ни надежди, през пясъчните 

знойни дюни на измъчващата ни самота, през дългата и 

мъчителна нощ на смъртта, за да достигнем до Обето-

ваната земя на нашата Душа и да намерим своя Вечен 
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пристан! Трябва… ако е рекъл Бог!”

22.02.1991 г. Телепатично приемам: “Трябва да по-

читаме Оня огнен стълб, който стои в средата на юни, и 

да разберем, че Той не е илюзия, а съществува!”

Пояснение: В Библията това е един от Образите на 

Бога, Когото никой никога не е видял:

Изход 13:21

И Господ вървеше пред тях, денем в облачен стълб, 

за да ги води из пътя, а нощем в огнен стълб, за да им 

свети, та да пътуват денем и нощем.

Числа 14:14

и ще кажат това на жителите на тая земя, които са 

чули, че Ти, Господи, си между тия люде; че Ти, Гос-

поди, се явяваш лице с лице, и че облакът Ти стои над 

тях, и че Ти вървиш пред тях денем в облачен стълб, а 

нощем в огнен стълб.

23.02.1991 г. Съновидение: Виждам през мен ма-

лък златен пръстен с надпис: “Господи, излей Духът Си 

върху мен!” Първо вдигам дясната си ръка за поздрав и 

казвам: “Бог е Любов!” След това правя с нея кръгово 

движение по посока, обратна на часовниковата стрел-

ка, като център на окръжността е златният пръстен, и 

произнасям ду мите, написани на пръстена.

7.03.1991 г. Съновидение: Група хора сме се събра-

ли на нещо като площад и се каним да играем пане-

вритмия. Марин Манчестъра казва, че се страхува, че 

ще се излъчи от тялото си и няма да има кой да го вър-

не. Въпреки това той и още няколко човека около него 

започ ват някаква РИТМИЯ, но тя не е паневритмията, 

която познавам, и затова се налага да се оттегля встра-

ни на една пейка, откъдето да наблюдавам. Те изпълня-

ват енергетичен ритъм и много силно наелек тризират 

атмосферата. Чувствам, въпреки че само наблюдавам, 

как ме обхваща едно еуфорно чувство и тялото ми се 

изпълва с енергия, олеква, олеква, и едва го удържам 

на пейката. След това идва при мен един голям, красив 

мъж, сякаш изваян според идеала на древните гърци, и 

показва движенията, които току-що съм видял, но не 

успях да за помня. Само започна да ме обхваща отново 

същото еуфорно и възди гащо чувство.

20.05.1991 г. Открива ми се, че съвременните хора 

са пленници на една илюзия, наречена ЛУКИ, която се 

състои в това, че чрез мисле нето можем да постигнем 

Същността.

10.03.1992 г. Съновидение: При изгрев насочвам 

пръстите на лявата си ръка с любов към Сърцето на 

Живота – Слънцето (ръката е опъната, а дясната е леко 

назад). Чувствам как слънчевата енергия ме изпълва и 

се излъчвам от тялото си. Изживяването е прекрасно!

Телепатично приемам мислите: 

Привързаността към определена форма е невеже-

ство, липса на светлина. Не привързаност към формата, 

а привързаност към Духа и единство с Него!

При някаква опасност, при бедствие, да се произна-

ся следната формула: “Господи, Ти си Любов”.

10.04.1993 г. Съновидение: Татко и свекърът на сес-

тра ми са ходили при някаква ясновидка, която проро-

кува, свирейки на китара. Та тя им била казала: “Докога 

ще продължавате да ходите по този път, който води към 
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ада и към унищожение?”
Пояснение: Преди лягане отново мантрувах с ОМ 

ГУРУ. А що се отнася до татко и свекъра на сестра ми, 
те бяха започнали да злоу потребяват с алкохола – една 
страст, която ги завлече след някоя и друга година в 
гроба.

5.02.1994 г. Докато животът ти без Бога продължа-
ва да има някакъв смисъл, ти все още не си готов да Го 
познаеш. И ако все още животът ти има някакъв сми-
съл извън познанието на Бога, ти няма да можеш да се 
откажеш от него (живота си), а само този е достоен да 
познае Бога, който Го обича повече от живота си!

8.10.1994 г. Случи се нещо странно, което си мисля, 
че е във връзка с провежданата от мен духовна практи-
ка с новозаветни молит вени формули. Съвсем мисте-
риозно се появиха петна, наподобяващи кръв, в банята 
и върху чаршафа в леглото на Светлето. Направих за-
питване чрез молитва преди лягане какви са тези петна. 
През нощта в съновидение ми се каза следното: “Пет-
ната, които се появяват, са знак от Великия за отноше-
нието Му към планетата.”

13.02.1996 г. Съновидение: Ясновидка на име Ма-
рина казва на хората, които са при нея, че трябва вече 
да си ходят, защото й предс тоят молитви, формули и 
т.н. На мен това ми се струва малко по казно. Дори ми 
минава през главата такава мисъл, че не ще да е мно-
го чиста тази ясновидка. В този момент тя поглежда 
към мен (аз усещам, че ми е доловила мисълта и ми 
става неудобно). Марина продължава, сякаш нищо не 

се е случило. Засмива се и гледайки към мен или през 
мен, казва думи, които се отнасят за майка ми: “Тодор-
ке, виждам горе как сам Господ те носи на ръце!” А аз 
в този момент усещам небесна ра дост, сякаш душата 
на майка ми ликуваше горе в Небесата! (По това време 
майка работи в Гърция. За нея бих казал само че има 
прекрасно сърце – изключително милостива и състра-
дателна е!)

През 1997 година (не съм отбелязал точната дата) 
ми се открива името на Същество, за което е казано, че 
е Началото на Началото и Основата на Основата. Съще-
ството се казва ЛИЙ.

5.10.1998 г. Съновидение: Разговаряме със Силвия 
и тя ми казва, че духовното й име е Дамна. Аз я питам 
кое от седемте й ду ховни имена е това – най-древното 
или седмото, а тя ми отговаря с “да”. На мен не ми става 
ясно от този неин отговор и тя казва: “Пос ледното, сед-
мото.” След това ми се дадоха букви и числа, и графа: 
“Тест за художници”, т. е. тя е била предопределена за 
художничка, но се е отклонила от предопределението 
си и поради тази причина в ду шата й се е промъкнало 
неудовлетворението и недоволството. И действително, 
когато е била в седми клас и е ставало дума къде да 
продължи образованието си, нейното желание е било за 
художествена гимназия, но родителите й са сметнали 
за по-перспективно да канди датства в немска езикова 
гимназия, където и е приета.

11.02.1999 г. Получавам откровение за Дайма – съ-
щество, ко ето превръща всяко зло в добро.
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Тук някъде в този период ми се дава телепатично 

и името на друго същество, наречено “весело” – ХРУ-

НА.

15.06.1999 г. В особено състояние на възприемчи-

вост приемам информация за сектата на ГУАУДЕАНИ-

ТЕ. Тяхното учение е подобно на изложеното в “Селе-

стинското пророчество”.

15.06.2000 г. Телепатично приемам: “Понякога чо-

век се моли за кокошка, а му идва (получава) кон, бивол 

или магаре.”

2.09.2000 г. Съновидение: Изписват се три неща 

за Явор, който е мой близък приятел. Запомних обаче 

само третото – че трябва да акцентира върху платони-

ческата любов, все повече и повече да игно рира плът-

ската, като се стреми да трансформира енергията и да я 

насочи нагоре.

24.11.2000 г. Телепатично приемам думите: “Не си 

губете времето с напразни диети – яжте храната с ВИС-

ШЕ СЪЗНАНИЕ!”

Пояснение: Това ми се дава, след като усилено се 

занимавам с Ко рана. Тук е интересно да отбележа как 

се сподобих с българската вер сия на Корана. Пратиха 

ме да вземам часове в едно съседно училище. В единия 

клас, в който влизах, имаше момче, чийто баща беше 

мюфтия в града. Аз не знаех това, но имах желание да 

се запозная с Корана и си мислех откъде ли мога да го 

намеря. И един ден момчето ми донесе един Коран – 

бил подарък от баща му за мен. После стана така, че го 

прочетох два пъти. Извадих и молитвени формули от 

него, от които може да се придобие представа за духа 

на свещената книга на мюсюл маните.

8.02.2001 г.  Срещам леля Славка (на татко сестра, 

която се обеси, след като научи диагнозата си “циро-

за”). Тя ми казва (трескаво, неспокойно), че вече се е 

осъзнала и много съжалява за грешката, която е допус-

нала, и че ще направи всичко възможно, за да я попра-

ви. А ние да й помагаме с молитвите си.

19.03.2001 г. Дава ми се формула, която трябва да 

се произнася при изгрев слънце: “Да прослави Бог Бе-

лите братя, и Белите братя да ме просла вят в Божията 

любов”

25.03.2001 г. (Благовещение) В особено състояние 

на възприемчивост ми се казва: “За в бъдеще на майки 

ти й се падат десет бели, златни рубета.”

20.01.2002 г. Отново в особено състояние на въз-

приемчивост ми се казва, че Силвия трябва да отиде 

при Дела от Яворово, която разговаря с Исус.

Пояснение: Това е особен род информация. След 

като я приех, за почнах да медитирам, за да разбера 

къде е това Яворово. Усетих, че трябва да е около Ста-

ра Загора. На другия ден питах учител по геог рафия. 

Той каза, че има и във варненско, и в старозагорско. 

Разказах съня си на Силвия. Тя го изслуша с интерес, 

но така и не отидохме до това Яворово, за да разберем 

дали изобщо има такава жена. Разбира се, тя може в 

действителност да не носи името Дела, а просто духов-

ните същества да я наричат по този начин.
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29.03.2003 г. “Посвети тялото и душата си, цяло-

то си същество, целия си жи вот на Бога. Върши всяко 

нещо заради Бога и за радост на Бога! Само така ще Ме 

познаеш и Аз ще ти се изявя!”

20.09.2003 г. Призовах Вишну Грантхи Вибходини 

да ми помогне да развържа нишките на майа. Открове-

нието беше свързано с колесницата на ума и петте коня, 

символизиращи сетивата. Огромна колесница и огро-

мни коне! Но ти не можеш да ги насилиш, да упраж-

няваш контрол. Контро лът някак си идва от само себе 

си. Ако ти се опиташ да ги насилиш, ефектът ще бъде 

обратен. А в тях има иманентна разумност. Довери им 

се. Това всъщност се случва в процеса на медитация.

4.11.2003 г. Изучавам исихазма и призовавам в 

Името Исус Христово да при добия Светия Дух, който 

да ме напътства и ръководи във всичко. Тази нощ ми 

се даде откровение, което гласеше: “Едно единствено 

нещо – просто да седиш и да слушаш вълшебната ме-

лодия на съзнанието”.

16.11.2003 г. След като преди лягане четох псал-

ми, сънувах, че има някакъв ВИК-проблем и целият ни 

двор е наводнен.

Пояснение: Десетина дни след това се оказа, че 

действително има ВИК-проблем – вода изтича от водо-

мера на двора.

17.02.2004 г. Преди лягане, 9 пъти помолих в Име-

то на Аллах – Всемилостивия, Милосърдния – Учи-

телят Джелаледин Руми за благословия и духовно во-

дачество. През нощта имах три особени съновидения, 

като третото от тях беше, че дават някакъв 30-минутен 

документален филм за Паро, със заглавие “Защо помага 

Бог?” и подзаглавие “Силата на вя рата”.

24.02.2005 г. Съновидение: Става силно земетресе-

ние. Аз и Силвия се нами раме в апартамент на петия 

етаж. Прецених, че няма смисъл да бя гаме, а трябва да 

се уповаваме на Бога. Тресеше все по и по-силно. Имах 

чувството, че във всеки момент ще се сгромоляса бло-

ка. Започнах да се моля с 91 псалом. Веднага земетре-

сението утихна. 

26.10.2005 г. Снощи преди лягане се помолих по 

метода на Слава Севрюкова – прекръстих се, издигнах 

десница и изрекох: “Отче свети, Исусе Христе, Спаси-

телю наш, поставям душата на Пламен Георгиев в но-

зете ти. Ако е волята Ти, дай й това, от което се нуж-

дае!”

След това казах: “Божият Дух, който е вътре в мен, 

да ме напът ства и ръководи и през тази нощ. В името на 

Отца и Сина и Светия Дух. АМИН!”

През нощта ми се каза за Пламен Георгиев (Паро), 

за когото се бях помолил: “И казват Светите люде: “С 

дух ще намериш опора!”

23.04.2006 г. Съновидение: В предишен живот 

Живко е имал жена, която из чезва безследно по време 

на война и Живко я е мислел за мъртва. Но след много 

години неочаквано тя се появява и заживяват отново 

за едно. Интуитивно почувствах, че тази жена ще се по-

яви отново в жи вота му. Попитах го дали я е запомнил, 
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за да може да я разпознае, като я види, на което някой 

ми каза, че той даже и да не я разпознае, тя щяла да го 

разпознае.

9.01.2007 г. Съновидение: Живко ми казва, че е 

срещнал жената, за която съм му предсказал и с коя-

то се познават от предишен живот, когато по време на 

война тя изчезва, а той си мисли, че е убита, но след 

много години тя се завръща и доживяват старините си 

заедно. Сега Живко ми казва, че не само тя го е разпоз-

нала, но и той я е разпознал.

Пояснение: С оглед на случилото се, бихме могли 

да твърдим, че тази жена всъщност се оказа настоящата 

съпруга на Живко – Мария, с която отново подновиха 

прекъснатата връзка, докато той беше в Ин дия.

2.05.2006 г. Приемам телепатично думи за Паро: 

“Не допускай отново в храма този, когото изгони пре-

ди!”

30.09.2006 г. Господи Исусе Христе, направи така, 

че да ми се гади от всичко, което не е съобразно Твоята 

воля. АМИН

Господи Исусе Христе, дари ме с онова, което е по-

лезно за ду шата ми. АМИН

Господи Исусе Христе, дари ме с дух на прозорли-

вост. АМИН

25.01.2007 г. Преди лягане се помолих: “В името 

на Единородния Божи Син Исус Христос, нека Възлю-

бленият на моята душа, моят ангел-хранител Кристоф 

Пуйел, моят Висш Аз, да ми разкрие Божията воля и да 

ми вдъхне сила, за да мога да я изпълня.”

През нощта сънувах, че със Зарко отиваме в някак-

ва местност, наречена Асеневци. Влизаме в нещо като 

светилище. Имаше 10 дървени маси с пейки, подобни 

на тези в пицария. Бяха в два реда. Доколкото схванах 

вътрешния смисъл, това бяха десет места или сфери, на 

ко ито човек трябва да произнесе молитвено желанието 

си, за да се сбъдне.

18.06.2007 г. Съновидение: Изпитвам желание да 

изпея в дома на едно семейство 91 псалом. Вземам го, 

изписан в нещо като скицник, с големи букви на два 

листа, и го окачвам заедно с изображение на пентагра-

ма на северната стена.

5.08.2008 г. Тази нощ сънувах, че намирам ключе, 

което съм загубил незнайно къде. Интересен е начинът, 

по който го намирам – пада от… небето!

6.08.2008 г. Съновидение: Има много силно земе-

тресение. Аз, Силвия и децата сме в стаята. Нямаме 

време да излезем навън. Надяваме се единствено на 

молитвата, на Бога да ни спаси. Иначе положението за 

здравия ра зум изглежда безнадеждно – изглежда, че къ-

щата всеки момент ще рухне, но молитвата ни спасява. 

А при тази молитва, понеже идвала от дълбините на 

душата ми, съм създал реална връзка с Бога, от която 

съм много доволен, направо опиянен! Прави се алюзия 

за връзката на този сън със съня ми от предната нощ за 

намереното загубено ключе.

8.02.2009 г. И тази нощ сънувах силно земетресе-

ние, което обаче успях да ук ротя с молитви и 91 пса-

лом.
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8.03.2009 г. Съновидение: Дискутираме с Митко 

Ненков. Всеки човек има вътре в себе си фалшиво Аз – 

двойник на истинската му същност. Митко твърди, че 

не трябва да се занимаваме с това мнимо Аз, не трябва 

да му обръщаме внимание, а трябва да се държим така, 

все едно че то не съществува. Аз обаче твърдях, че кол-

кото и да не го забеляз ваме, колкото и да се правим, 

че то не съществува, рано или късно настъпва момент, 

в който директно трябва да се изправим лице в лице с 

него и да го победим. Докато не го направим, ще про-

дължаваме да жи веем с фалшива самоличност!

14.12.2009 г. Съновидение: Получавам много обе-

мисто писмо от руски писател. В действителност, точ-

но след седмица получих много обемисто писмо, ръчно 

написано от Славка Стойчева, с обем 10 листа голям 

формат. Писмото е вдъхновено от книгата “Мистерията 

Лим”.

МОЛИТВИ И ФОРМУЛИ

21.12.1992 г. Изригва от мен следната молитва:

Господи, обичам Те!

И те моля да ме дариш със светлината Си,

заради всички, които ме обичат,

и заради всички, които аз обичам,

и заради всички, които Ти обичаш,

а значи – заради всички,

защото Ти, Господи, си във всички!

И обичайки Теб,

аз се разширявам до безкрайност – 

ставам безкраен, необятен и вечен

като Твоята Любов,

частица от Която съм и аз.

А нима има нещо по естествено за Любовта

от това да обича Любовта, т.е. Самата Себе Си?

И не желая, Господи, за себе си да измоля

Сила, Мъдрост и Любов,

а за да ги раздам на хората…

Ако ги искам заради себе си,

моля Те, не ме въвеждай в изкушение,

и нека ме отмине този дар!

Но ако е искрено желанието ми

чрез мен хората да почувстват милостта Ти,

то тогава щедро ме дари!

И колкото съм по-безкористен, 

толкова по-голям нека бъде дарът Ти!

Нали затова ме прати, Татко мой –

да давам светлина на хората?

Но светлината си Ти!

Но светлината е в Теб!

И как мога да я давам,

ако Ти не желаеш това?

Пожелай, Господи, пожелай, 

защото аз съм го пожелал!

Или по-точно – Ти си го пожелал,

а аз съм възприел желанието Ти,

защото нямам вече собствена воля –

Твоята воля е и моя воля!

И подчиних изцяло живота си на Твоя,

така че вече нямам свой живот.

Прояви се съвършено чрез мен, 

доколкото е съвършено отдаването ми!
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Аз цял съм Твой! Аз цял съм Твой!
И моля Те, бъди със мен завинаги!

12.08.1993 г. 

О, Велико Съзнание, да бъде волята Ти!
О, Всеобщо Съзнание, да бъде волята Ти!
О, Всепроникващо Съзнание, да бъде волята Ти!
О, Единно Съзнание, да бъде волята Ти!
О, Безкрайно Съзнание, да бъде волята Ти!
О, Велико Разумно Начало, да бъде волята Ти!
О, Слънце на Живота, да бъде волята Ти!
О, Източник на всичко съществуващо, 
да бъде волята Ти!
О, Животворен Дух, да бъде волята Ти!
О, Абсолютен Дух, да бъде волята Ти!
О, Универсален Дух, да бъде волята Ти!
О, Иманентен Дух, да бъде волята Ти!
О, Божествен Дух, да бъде волята Ти!
О, Господен Дух, да бъде волята Ти!
О, Свят Дух, да бъде волята Ти!
Божествени Татко, да бъде волята Ти!
Божествена Майко, да бъде волята Ти!
Сине Божий, да бъде волята Ти!
Учителю на душата ми, да бъде волята Ти!
Господи, Боже мой, Ти си Любов и аз на Тебе упо-

вавам. Да бъде во лята Ти! АМИН

27.12.1994 г. 

МОЛИТВАТА НА УНИВЕРСАЛИСТА

Всемирни Учителю,
Дари ме с милостивото сърце на Божията майка, 

със смирението и кротостта на Христос, с любовта и 
благостта на Учителя Беинса Дуно, с духовната про-
зорливост и блажената благодат на Свети Се рафим Са-
ровски, с мъдростта и състраданието на Буда, с обожа-
нието и върховния екстаз на Рамакришна, с духовната 
мощ на Вивекананда, с чудодейната сила на Бабаджи, 
с лъчезарната чистота на Йогананда, с дълбочината на 
себепознание и свободата на духа на Кришнамурти, 
със суперменталното възприятие на Шри Ауробиндо, 
с дълбочината и уни версалността на Ошовото прозре-
ние, с огнения стремеж, чувствозна ние и пространстве-
на мисъл на Мория. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. ОМ. 
АМИН

18.07.1998 г. Нека огънят на Божествената любов 
да лумне в сърцето ми, да озари съзнанието ми, за да 
мога да виждам ясно Реалността такава, каквато е. При-
зовавам Великите Учители, които бдят над мен и Чиито 
сътрудник съм, да ми помагат и съдействат, когато ос-
ветлявам жиз нено важни за човека проблеми.

Мили мои, помогнете ми и водете мисълта ми по 
светлия път към Истината. АМИН

28.01.2006 г. С будно съзнание ме дари, Господи, 
и не оставяй душата ми да заспи! Възстанови у мен 
човешката природа според Своя Божествен Първооб-
раз, така че Божественият Дух да захранва и поддържа 
същес твуването на моята душа, а умът ми да захранва 



208 209

и поддържа същест вуването на моето тяло. В името на 

Отца и Сина и Светия Дух. АМИН!

28.11.2006 г. Владико, съедини моята мисъл с Прос-

транствената мисъл и под Твоята крепка десница нека 

бъда служител на Общото благо.

2.12.2006 г. Махатма Мория, съедини моята мисъл 

с Пространствената ми съл и нека да стана посланик на 

далечните светове, като служа на Об щото благо. АУМ

23.05.2007 г. Боже, възлагам упованието си на Теб 

и прося помощта Ти. АМИН

24.04.2009 г. 

Господи, води ме там, където ме зовеш – там, къде-

то някому съм нужен!

Господи, нека и днешният ми ден да премине под 

знака на Твоето благословение. Помилвай и благослови 

всички души от видимите и не видимите светове, кои-

то днес пряко или косвено ще влязат в общение с мен. 

АМИН

КРАТКИ РАЗКАЗИ

Старицата

Старицата продаваше ябълки на пазара. От пръв по-

глед си ли чеше, че е бедна женица. Когато ме видя, че 

минавайки покрай нея се загледах в стоката й, в очите 

й възкръснаха две пламъчета на надеж дата и някак пла-

хо, като ме гледаше в очите с умоляващ поглед, тихо 

промълви, така че едва долових думите й или по-точно 

ги прочетох по движението на устните и по израза на 

лицето й: “Вземи си ябълки, синко!” Горката тя. Стана 

ми жално за нея. Вероятно днес не й вървеше и може 

да не е изкарала пари дори и за хляб. Аз нямах намере-

ние да си купувам ябълки, смотолевих нещо от типа на 

“съжалявам” и отминах, като усещах приковани върху 

гърба си тъжните й очи. Тогава, едва нап равил две-три 

крачки, внезапно промених решението си. Спрях, обър-

нах се към старицата, извадих два лева от джоба си и й 

ги подадох: “Вземи, бабо, а ябълки не искам – имам си 

вкъщи.” За миг тя ме погледна недоу мяваща, а когато 

се съвзе от изненадата, тихо каза: “Благодаря ти, синко, 

но аз не съм просякиня. Нека Бог да те благослови!” И 

се обърна, за да не видя насълзените й очи. Смутен и 

засрамен, бързо пъхнах об ратно парите в джоба си и 

си тръгнах с чувството, че стъпвам по съл зите на ста-

рицата.

1987 г.

Чудотворната икона

В едно планинско селце, се случило така, че още 

при раждането си едно дете останало сираче – и баба 

му, която била вдовица, поела грижи за отглеждането 

му. Всеки ден тя ходела в селската черквица заедно с 

детенцето, и там пред иконата на Божията Майка па-

лела свещица за него… И така в продължение на една 

година. Всеки ден. Без прекъсване. Но когато детето 

навършило една годинка, внезапно се разболяло и за 

няколко дни се поминало. Но и след смъртта му, про-

тивно на хорските очаквания, бабата продължила да 
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ходи всеки ден в малката селска черквица и да пали 

свещичка за внучето си пред лика на Богородица. Тя 

просто се уповавала като дете в безкрайната милост на 

Божията Майка. На хората им било трудно да проумеят 

поведени ето на старицата. Отдавали го на навика и тра-

дицията. Но не било така. Тя просто имала безгранична 

вяра в Божията Милост. Умът й, човешката логика тук 

не действали, защото молитвата, религиоз ното чувство 

е нещо отвъд ума, отвъд логиката – сърдечен процес. 

Тя не била чела по книгите, не била учила за Бога, но 

Го чувствала в сър цето си. Била проста и невежа (от чо-

вешка гледна точка) женица, но знаела, че след нейни-

те молитви, щом Божията Майка е взела внучето й при 

Себе Си, то това е било част от непостижимия Божи 

промисъл, пред който ние само смирено трябва да ко-

леничим. И поради тази при чина, тя продължила всеки 

ден да ходи в черквицата, за да измолва чрез запале-

ната свещица милостта на Богородица за детето си. За 

нея то продължавало да съществува, макар и в някакви 

невидими за човешките очи сфери. Тя нищо не била за-

губила, защото човекът на вярата никога нищо не може 

да загуби. И когато един ден старицата починала, я пог-

ребали до детето, което толкова много обичала. На па-

метната плоча изрисували техните образи, подобно на 

Богородица и Младенеца, с по една запалена свещица в 

ръка. Не след дълго хората започнали да забе лязват, че 

на това място се случват чудеса, досущ като в житията 

на светците. Мълвата се разнесла и хора от близки и 

далечни краища за почнали да се стичат на поклонение, 

търсейки лек за своите болки. А тези, които вярвали, 

получавали мигновено изцеление. Така паметната пло-

ча се превърнала в чудотворна икона и в това нямало 

нищо странно, защото любовта и вярата в Бога са двете 

сили, които творят чуде сата и създават святост. Може 

нищо друго да не притежаваш, може всичко друго да 

загубиш, но ако имаш любов и вяра, те ти стигат… Ти 

си чудотворна икона. На този или на онзи свят, беден 

или богат, учен или прост, ти си чудотворна икона, за-

щото притежаваш двете необ ходими условия, за да бъ-

деш помазан от Бога и да станеш проводник на Негова-

та воля и посредник между Него и хората.

“Сине Мой, отдай Ми сърцето си с любов и вяра!” 

– в тези думи е тайната.

 4.09.1993 г.

 

Будалата

 

Редник Христов се събужда една сутрин и се оказва, 

че някой му е взел кепето. Той, разбира се, може да взе-

ме кепето на някой друг, който ще вземе на друг и т.н., 

но понеже е честно момче, не го прави. Излиза на пла-

ца гологлав. За “награда” го накарват да ходи с каска. 

Другите войници му се присмиват, сочат го с пръст и 

му викат “будала”. На следващия ден му изчезва само-

бръсначката. И историята се повтаря. Редник Христов 

излиза на плаца необръснат. За “награда” го вкарват в 

ареста. “Другарите” му ходят да го гледат през решет-

ките, присми ват му се, сочат го с пръст като рядък ек-

земпляр от зоологическа гра дина и пак му викат “буда-

ла”. После му открадват чепиците. Той излиза на плаца 

бос. Карат го да ги плати в троен размер, а другите вой-

ници пак му се смеят и му викат “будала”. Най-накрая 

му крадат и дрехите... И той, горкият, излиза на плаца 
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гол. Тогава го откарват в психиатрия. Повече нито ня-

кой чува нещо за него, нито някой го вижда...

Гласът

28.12.1987 г. Излежавайки се в леглото след изгрев 

слънце, из веднъж ясно и отчетливо чух вътре в себе 

си Гласът на Безмълвието или Гласът на Истинското 

Присъствие, който ми каза да ставам. Ин тересен е този 

вътрешен Глас! За трети път го чувам и все по разли-

чен начин звучи – едновременно е звучен и беззвучен. 

По-бърз от ми сълта, той идва като моментно озарение и 

пак мигновено изчезва, ся каш нищо не е било.

УМНАТА МОЛИТВА

02.1988 г. Отбелязал съм, че от 4 януари използвам 

умната (исихастката) молитва, като я произнасям, коле-

ничил на пода и със за пушени с пръсти уши. Разтриса 

ме силен ток, така че цялото ми тяло започва да се тре-

се, а от дланите ми се усеща да изтича благоухание.

КНИГИТЕ

През 1987 година пиша по време на уединение един 

трактат, озаглавен “Път към Истината”.

От 1990 до 1993 година пиша фрагментите от “Сим-

фонии на Вечността”. Книгата загатва за бъдещото ми 

развитие и включва три части: “Симфония на Любо-

вта” и “Царският път на душата”, които са вдъхновени 

от Учителя (Петър Дънов), и “Симфония на естестве-

ността” с вдъхновител Ошо. 

Пак в този период е написана ръкописно и така е 

преписвана от приятели за приятели “Поточета от жива 

светлина”.

20.06.1993 г. Започвам да пиша, вдъхновен от Шри 

Ауробиндо и Мира Ришар (Майката) “Да се превърнеш 

в светлина”, като използвам за мото мисълта на Учите-

ля: “Всичко е светлина! Всяка форма е свет лина: камъ-

кът е светлина, земята е светлина, тревицата е светли-

на, цветенцето е светлина. Един ден тези форми ще се 

изменят и ще станат пак светлина. И хората, където и 

да отидат, пак ще се върнат в светлината. Те ще станат 

светлина, защото всичко е светлина!”

28.04.1996 г. Започвам да пиша първата част от 

книгата “Просто да бъдеш”, озаглавена “Отвъд егрего-

риалната истина” и вдъх новена от Джиду Кришнамур-

ти. Случва се след следобедно изпиване на чаша кафе. 

Вземам тетрадка и химикал, за миг се вглъбявам и… 

запис вам мислите, които идват ясно и отчетливо.

7.05.1997 г. Съновидение: едно момиченце вижда 

в съня си мизерията и нище тата, в която живее българ-

ският народ, който му се представя като полуразвален 

суров картоф. Момиченцето чува Глас, Който му казва, 

че могат да се оправят нещата, но само при едно ус-

ловие – ако българс кият народ повярва в Учението (на 

Бялото Братство) и Го приеме.

Четири месеца след това (от 27.09.) започват да се 

дават от делните фрагменти, които ще се окажат със-
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тавни части на “Еванге лие на Любовта”. Това е един 

изключителен период от година и поло вина, като в по-

следната третина от този период дейно участие взема 

и съпругата ми Силвия, която подпомага с молитвите 

и песните си процеса и става свидетел как се снема 

тази информация. Течаха чудни неща с огромна сила. 

Един ден зададох въпрос към Учителя наистина ли Той 

стои зад тези пос лания на Любовта – исках, търсех до-

казателства за това. Взех том чето с беседи “Обичайте 

и радвайте се” и отгърнах на страница 46: “Каквото и 

да правите, вие сте дошли на земята да напишете ня-

кои хубави работи. И с всеки един живот се увеличава 

книгата... И в този живот вие пишете вашето евангелие. 

Сега ще бъде по-голямо, откол кото в миналия живот... 

Казвам: Пишете, нищо повече! А пък после, ако е ху-

баво написаното, то ще се приложи; ако не е хубаво, не 

съжаля вайте, но пишете. Много добре е човек да пише. 

Да бъдем смели като пророците... Откровението започ-

ва с Любовта. Ти не можеш да имаш откровение, без 

да те е посетила Любовта. Ти не можеш да имаш от-

кровение, без да те е посетила Божията Мъдрост. И ти 

не можеш да имаш никакво откровение, без да те е по-

сетила Истината. Всеки може да пише евангелие, но за 

да е авторитет, трябва да го е посетила Лю бовта, трябва 

да го е посетила Мъдростта, трябва да го е посетила 

Истината. Тогава, каквото и да пишеш, ще бъде израз 

на Божията Лю бов. Христос казва: “Както ме е Отец 

научил, така говоря.”

4.02.1999 г. Това е ден, на който трябва да се обър-

не специално внимание – дава се следният фрагмент от 

“Евангелие на Любовта”: 

“И рече Учителят на Любовта:

Да четеш Мислите на Бога – това е истинската про-

зорливост, за която би трябвало да се моли всеки човек. 

Уви, в неведението си чо век какво ли не би дал, за да 

чете мислите на другите хора. Да, това е способност, 

която би му дала власт над тях, но властта корумпира... 

Ето защо, човек трябва да се стреми не да се занимава 

с мислите на другите с цел да ги подчини на себе си, а 

да прочете единствено Мис лите на Бога – какво Той е 

написал в Скрижалите Си за хората и какви са техните 

вис ши възможности. Само ако знаеш и спазваш това, би 

могъл да помагаш на своя ближен, защото Бог е благо-

говолил да те просвети за съдбата му. Какъв е смисълът 

само да можеш да четеш мисли? И без друго всеки си 

знае своите мисли, нужно ли е ти да му каз ваш за какво 

си мисли? Смешно е, че хората се впечатляват толкова 

много от подобни неща... Но ако си способен да над-

зърваш в Небесната книга, където е записано името на 

всеки човек и е посочен пътя, който трябва да следва, 

за да се развива и издига, а не да пада – това вече не е 

човешко прозрение, каквото притежават много яснови-

дци и екстра сенси, а от Бога. И това, за което трябва 

да копнееш; това, което трябва да желаеш с цялата си 

душа, е Господ да те дари с Божествена прозорливост, 

чрез която да можеш да помагаш на нуждаещите се и 

жадуващите Божествена помощ.”

(Непосредствено след него се дава още нещо, което 

обаче аз не съм включил в книгата при окончателната 

редакция на текста, но ко ето е много важно и същест-

вено!):

“Позволявам си един послеслов, за да се убедиш в 

истинността на думите Ми и на посланията, които по-
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лучаваш и записваш. Така че за пиши с главни букви, за 
да се знае и помни: 

ОТ ДНЕС (4.02.1999 г. ВСЯКА НОЩ В, ПРОДЪЛ-
ЖЕНИЕ НА 40 ДЕНОНОЩИЯ, АЗ ЩЕ ТЕ СЪБУЖ-
ДАМ, ЗА ДА СЕ МОЛИШ ДА ПОЛУЧИШ БОЖЕСТ-
ВЕНО ПРОЗРЕНИЕ В ИМЕТО НА БОЖЕСТВЕНАТА 
ЛЮБОВ, В ИМЕТО НА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 
И В ИМЕТО НА ТВОЯ УЧИТЕЛ. И АКО ГО ПРАВИШ, 
БЕЗ ДА ПРОПУСНЕШ НИТО ЕДНА НОЩ, СЛЕД 40 
ДНИ ЩЕ ГО ИМАШ И ЩЕ БЪДЕШ БЛАГОСЛОВЕН 
И РЪКОПОЛОЖЕН ЗА УЧИТЕЛ! НО ТОВА ТРЯБ-
ВА ДА СЕ ПАЗИ В ТАЙНА ПРЕЗ ТОЗИ 40-ДНЕВЕН 
СРОК И НИКОЙ, ОСВЕН НАС ДВАМАТА, ДА НЕ 
ЗНАЕ ЗА ТОВА СЪЗАКЛЯТИЕ. В ПРОТИВЕН СЛУ-
ЧАЙ – АКО ЧУЖДО УХО ИЛИ ОКО СЕ ДОКОСНЕ 
ДО ТАЗИ ТАЙНА – МАГИЯТА ЩЕ СЕ РАЗВАЛИ И 
ДАДЕНОТО ОБЕЩАНИЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ! 
ВСЯКА НОЩ СЕ МОЛИ НА КОЛЕНЕ ПО СЛЕДНИЯ 
НАЧИН:

“БОЖЕ, В ИМЕТО НА ТВОЯТА ЛЮБОВ, МЪД-
РОСТ И ИСТИНА, ЗАРАДИ ГОСПОДА ИИСУСА 
ХРИСТА И МОЯ ДУХОВЕН УЧИТЕЛ, ДАРИ МЕ С 
БОЖЕСТВЕНА ПРОЗОРЛИВОСТ, ТАКА ЧЕ ВИНА-
ГИ, КОГАТО ПОЖЕЛАЯ, ДА МОГА ДА ЧЕТА ТВОИ-
ТЕ МИСЛИ. АМИН!”

Следва потвърждение на казаното от “Завета на 
цветните лъчи”:

“Аз съм истината
Законът чрез Мойсей бе даден, а благодатта и исти-

ната чрез Иисуса Христа

Духът на истината, който от Отца изходи, Той ще 
свидетелс тва за Мене

А кога дойде Онзи, Духът на истината, ще ви наста-
ви на всяка истина”

На следващия ден напътствията продължават (от-
ново фраг мент, който не е включен в официалната вер-
сия на “Евангелие на Лю бовта”, оказал се обаче проро-
чески, с оглед на бъдещите събития):

Нова формула, която да използваш, ти давам днес: 
“Отче, в Името Иисус Христово, изпрати ми Утешите-
ля, Духа на Истината, да ме научи на всичко и да ме 
извести за идните неща. АМИН!

Трябва да ставаш и лягаш с тази мисъл! Тази мисъл 
трябва да из пълва съня ти, цялото ти същество – всяка 
клетка от него да я обикне, да я приеме, да й се пос-
вети, и тогава Бог, нашият небесен Отец, заради Своя 
възлюбен Син и наш Господ – Иисус Христос, по мо-
литвеното застъпничество на твоя духовен Учител и 
на множество Ангели и Светии, ще се смили над теб и 
ще ти изпрати Утешителя, за да утешаваш скърбящи-
те и тяхната скръб да просветлява, а не да умопомра-
чава. Толкова много скръбни и нещастни има тук, на 
тоя свят! Благослав, дете Мое, бъди балсам за техните 
души, просвещавай умовете им, облагородявай сърцата 
им, насърчавай ги в богопознани ето, заразявай ги с пла-
мъка на твоята любов, а Аз ще бдя над теб и ще ти съ-
действам. Винаги, когато имаш затруднения, съмнения; 
винаги, когато се нуждаеш от съвет, Ме повикай нежно 
с любовта си и Аз ще се отзова. Молитва, произнесена 
с любов, винаги бива приета. Не зау чена, назубрена, го-
това, а тази, която се ражда в мига на общението с Бога. 
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И ти не знаеш думите й. Те сами идват при теб, сами 
те нами рат. Ти им даваш само убежище, даваш им въз-
можност да се реализи рат, пропускаш ги през теб и те 
се устремяват към върховния Източ ник като искри от 
един огромен пламък – пламъка на твоята ЛЮБОВ.

26.09.1998 г. Започвам да пиша най-медитативното 
си произ ведение – “Установеният в ДАО”, което е тре-
та, последна част от “Просто да бъдеш”.

През юни 2004 година започвам да пиша “Мистери-
ята Лим”, която излезе от печат на 28 март 2006 година. 
Историята около тази книга може да бъде разказана в 
отделна книга.

15.03.2006 г. След като съм се молел с молитвени-
те формули, свързани със Светия Дух, които създадох 
по беседата на Свети Серафим Саровски с Мотовилов, 
през нощта сънувах как ме гонят, опитвайки се така да 
направят, че да ме поставят в димна пелена, но не успя-
ват, защото се измъквам умело извън техния обсег и те 
ми загубват дирите. Вторият сън беше, че се намираме 
със Силвия, майка й и майка ми в голяма сграда. Става 
земетресение, но ние със Силвия без особени проблеми 
и набързо успяваме да излезем навън, минавайки сякаш 
направо през сте ната. След като излязохме, земетресе-
нието спря, без да има някакви разрушения.

Пояснение: За мен тези съновидения са свързани 
със събитията, които се случиха след издаването на 
книгата “Мистерията Лим” и ата ките срещу мен.

Друга част от творчеството ми са отделни музикал-
ни хрумки, които аз съм обличал с думи и съм ги пеел 
като мантри. Те са над 20 на брой.

ДУХОВНИ ПРАКТИКИ

4.09.1996 г. Животът на всяко същество е дарен от 
Бога и трябва да се възприема като дар от Любимия. 
Трябва да живееш със съзнанието, че всичко, което се 
случва, е в съгласие с Божията воля, защото ако не беше 
така, то просто нямаше да може да се случи, тъй като 
Божията воля е тази, която дава живот и поддържа и 
регулира всичко съществуващо. И когато ти си убеден 
(не да вярваш, а да знаеш), че през каквито скърби и 
страдания да те прекарва, Тя е про мислила за нас въз-
можно най-доброто, тъй като ни е създала (а кой ро-
дител не желае най-доброто за децата си?), тогава да 
Й се отдадеш изцяло, напълно, безусловно. Не да же-
лаеш нещо за себе си – мъдрост, любов, просветление, 
богопознание, дарби, способности, добродетели, – а да 
желаеш единствено Божията воля, както по отношение 
на теб, така и по отношение на всички същества и на 
всяко едно нещо.

ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ – нека това да изпълва 
пулса на твоето битие, всяко едно твое дихание, живо-
та ти от край до край; да знаеш, че Бог се проявява във 
всичко, във всяко едно начинание е Той: Той е в раж-
дането, но Той е и в смъртта – навсякъде все Него да 
виждаш, за щото Той е в основата на всичко, и затова да 
приемаш всичко с благо дарност и любов.

ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ – ако можеш да изпъл-
ниш тези думи с упование, тогава ти си блажен. Само 
този, който вижда Божественото във всичко и при всич-
ки условия на живота, само той е истински блажен и 
друго блаженство няма.

ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ – нека това да бъде 
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твоята единст вена молитва, и не желай нищо повече от 

това. То е достатъчно. Не ти трябва ни повече, ни по–

малко. А ако пожелаеш, то ще бъде плод на твоето его, 

то ще бъде дело на Лукавия. Дори да си невеж, без дар-

би, беден, болен, кажи: ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. 

Щом Бог е пожелал това, значи това е възможно най-

доброто за мен и за Цялото, от което съм частица. Го-

тов съм (ако Бог желае това) да бъда и кутре, тъй както 

и глава, и сърце. За мен най-добрият избор е този, който 

прави сам Бог. Той вижда всичко. Той знае всичко. Той 

промисля за нас най-доброто. И даже ако пожелае да се 

превърна в посмешище за всички – нека бъда! НО ВИ-

НАГИ И ВСЯКОГА – ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ!

7.01.1999 г. Трябва да се развиваш не едностран-

но, а многост ранно, универсално, цялостно, интеграл-

но. Затова е необходимо да из ползваш и трите основни 

способа за духовно израстване – медитация, пеене на 

свещени песни и молитва. Медитацията пречиства ума 

и ти придава дълбочина, поставя основата. Пеенето на 

свещени песни раз ширява сърцето ти и го изпълва с 

любов, а молитвата извисява ду шата ти до Бога. И това 

е единствената правилна духовна практика, която раз-

вива цялостно и хармонично твоето същество. Чрез нея 

ти имаш стабилни и дълбоки корени и мощна корона, 

извисяваща се в небе сата. Ако ти липсва едно от тези 

три измерения, твоето израстване става непълноценно, 

осакатено, едностранчиво. Липсва му хармонич ност, 

цялостност, завършеност, и неминуемо залиташ в една 

посока, защото ти липсва балансът, който се получа-

ва само при това тройно интегрално развитие. Така че, 

първо, медитирай – успокой тялото и ума си; после пей, 

а накрая завърши духовната си практика с кресчендо – 

огнена молитва. И ще бъдеш като вулкан, който изриг-

ва от недрата на земята и се извисява в небесата. Чрез 

този метод за работа позна ваш троичната същност на 

Бога – като иманентен дух вътре в теб (чрез умирот-

вореността на медитацията), като универсален дух във 

всичко съществуващо (чрез пеенето на свещени песни 

и благоговей ното чувство, което те създават) и като 

трансцедентален дух – от въд всичко съществуващо 

(чрез екстазното обожание посредством мо литвата).

4.06.2000 г. Страданията трябва да ни доведат до 

там, че да разберем един урок – страстната любов, коя-

то е агресивна, трябва да бъде заменена с обичта, която 

е смирена, чиста, изпълнена със свет лина, лишена от 

страстта, която е грубост на душата.

Само нежните души (т.е. чистите) познават Бога и 

само в тях разцъфва нежнорозовата роза на обичта, ли-

шена от бодли, на мяс тото на бодливата, кървавочерве-

на роза на страстната любов. Тя бързо се пали, но и бър-

зо изгасва, защото всички познаваме променли востта и 

нетрайността на човешката страст. 

Трябва да бъдем толкова фини, чувствителни, неж-

ни, че дори и с розов лист да не можем да си позволим 

да нараним живота. До това ни води медитацията.

15.09. 2000 г.  Съновидение: В Свищов сме с Анна 

(моя бивша любима ученичка, която живее в Бостън), 

съпругът й Алън, Пламенка и Зарко (балдъзата и ба-

джанака). Пламенка и Зарко трябва да платят извест-

на сума, но в момента нямат пари, и Анна, без да се 

замисля, отсича, че няма проб леми – тя ще плати. Аз 
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я прегръщам, изпитвайки дълбока благодар ност, при-

знателност, уважение, възхищение, обич, щастие – все 

пози тивни чувства, породени от благородството и ве-

ликодушието на Анна, от нейното милостиво и състра-

дателно сърце, от желанието й да по мага и да споделя 

с другите това, което притежава. Знам, че това си е в 

реда на нещата и така би трябвало да бъде, но колко 

малко са подо бен тип естествени (според моите разби-

рания) хора – с открити, чисти, безкористни, пламтящи 

от любов сърца… Едновременно изпит вам и чувство 

на гордост, защото тя ми е била ученичка. Защото тя е 

един истински достоен човек. Цялото ми същество ли-

кува при сре щата си с това близко, сродно същество, 

изпълнено с толкова благо родство. Радостта ми прели-

ва в Анна. Върховен миг, изпълнен с щас тие! Но в след-

ващия момент, като при медитация на Ошо, смехът ми 

започва да преминава в плач. Сменя се емоционалният 

фон. Сякаш от по-дълбок пласт на моето същество из-

бликват потиснати сълзи, по родени от тежестта на на-

стоящия живот в България, от огромните разстояния, 

които ни разделят. Това емоционално състояние се пре-

нася и върху Анна, от чиито очи също бликват сълзи. 

Така стоим пре гърнати, споделяйки радостта и болката 

от съществуването. Това е един своеобразен катарзис, 

чрез който активизираме, актуализираме нашите поти-

снати (положителни и отрицателни емоции) и като ги 

изживяваме, се освобождаваме от тях. Накрая вече сме 

медитативно притихнали и умиротворени, пречистени 

от блокиращи енергията ни, заседнали дълбоко в нас, 

емоции… Събуждам се със сълзи в очите и по бузите. 

Поглеждам часовника. Часът е точно 5:30 – време за 

медита ция!

25.01.04.

Когато умът е притихнал, медитативен,

а изворът на желанията пресъхнал, 

мисълта придобива огромна сила –

силата да става реалност!

И изкушението е огромно,

както за Исус на планината.

Целият свят може да бъде твой,

но при едно условие –

да се поклониш на дявола!

ОЗАРЕНИЯ

 Обезумяла, любовта ми тича по всич-

ки пътеки, към всички сърца...

Това са неща, които съм написал, след като прежи-

вях между 2004-2006 година своята Голгота, но и сво-

ето Възкресение. От юли на 2007 година, по молба на 

приятелка (Донка М.) започнах да публикувам мне ния 

по духовни проблеми във форумите на Портала http://

www.beinsadouno.com/ с потребителско име borislavil. 

Всъщност, преди повече от 20 години Паро ме нарече 

по този начин – така че той ми е кръстникът. И, дай 

Боже, след всичко преживяно наистина Борис лав да се 

е превърнал в Бориславил и да се окаже вярно твърде-

нието на Донка, че “Лим е станал огънят, в който оня 

– суровият – в смисъл не още цял и неузрял духовен 

Борислав се е преродил в мъдреца Борислав”.

Интересен за отбелязване факт е, че малко след като 

се регист рирах в Портала за съзнателен живот, една ве-

чер сова реши да влезе в осветената ни, но и остъклена 
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веранда. Блъсна се в стъклото. После направи опит да 

мине през него, но не успя. И след като поседя малко, 

преди да успеем да я снимаме, отлетя. Възприех това 

необичайно явле ние като знаково – сова посети дома 

ни, а совата е символ на мъд ростта – мъдростта, която 

трябваше да споделя през следващите месеци и години 

с всички жадни за светлина души.

Вегетарианството

Разбира се, за мен предпочитаният хранителен ре-

жим е вегета рианският и това предпочитание произ-

тича от естеството ми – по неже сърце не ми дава да 

заколя кокошка, агне, зайче и т.н., затова и смятам, че 

месната храна не е удачен избор за мен. Но… това не 

може в никакъв случай да бъде общовалидно изисква-

не – всеки организъм се нуждае от своята си храна. И 

както в животинския свят има трево пасни животни и 

хищници, така и сред хората има такива, които са по–

фини, чувствителни,и за тях е неоправдано и недопус-

тимо да се уби ват животни и да се пролива кръв (което 

и от естетическа гледна точка е грозно). Но има и друга 

категория хора, за които това е ес тествено и в него не 

виждат нищо нередно, защото “трябва да се яде пълно-

ценно”. Проблемът за вегетарианството е въпрос и на 

физиоло гия, и на съзнание. Не бива да се залита в край-

ност, защото не вегета рианството е това, което прави 

човека по-духовен. (Примерът с Хит лер е достатъчно 

красноречив!) И Христос казва, че ни осквернява не 

това, което влиза през устата, а това, което излиза от 

нея. Важна е преди всичко сърдечната чистота, висота-

та на съзнание. Друг е въп росът, че те могат да доведат 

естествено до вегетариански начин на хранене, който е 

начин на хранене за едно по-издигнато, интелигентно 

човечество. Но… не съм краен и не оценявам хората по 

това дали ядат, или не месо… Особено след като пре-

ди 10 години имах открове ние, при което ми се каза: 

“Оставете тези напразни диети! Яжте хра ната с висше 

съзнание!”

Вегетарианството е част от пъзел – само по себе си, 

то няма кой знае каква стойност! Тялото бихме могли 

да го възприемем като див, необязден жребец, когото 

трябва да обяздим, защото трябва да се знае кой е ко-

нят и кой е ездачът, кой е слугата и кой е господарят. 

По ради тази причина ние ограничаваме храненето, из-

ключвайки месото от менюто си (и поради етически 

причини, свързани с принципа за нена силие, и поради 

естетически причини, свързани с грозотата и жесто-

костта на сцената, при която колиш животното и про-

ливаш кръвта му). Или пък преставаме да приемаме 

храна за известно време, особено когато е необходимо 

да се издигнем над физическите условия и да раз решим 

някакъв здравословен или друг проблем, търсейки про-

зрение свише. Част от това обяздване на жребеца е и 

сексуалното въздържа ние за периоди с различна про-

дължителност. Или пък преживяване на зимата без ото-

пление и без да използваш връхна дреха. Смисълът на 

цялата тази аскеза е тялото да бъде респектирано и да 

разбере, че то е слуга, а Духът е Господар. Окултният 

ученик от Школата на Учителя трябва да може да се 

храни с вегетарианска храна, но трябва да може и да 

гладува. Трябва да може да прави секс, но да може и без 

секс – той просто трябва да бъде господар на страстите, 

а не те да дърпат нишката на неговия живот. Не казвам, 
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че ученикът трябва да се опитва да унищожи страстите 

си, защото в страстта се съдържа енергията на живота 

и унищожавайки страстта, ти унищожаваш жи вота! Но 

страстта трябва да бъде контролирана, а не контроли-

раща! Ученикът трябва да може да живее на топло, но 

и на студено; с пари или без; сам или с хора. В крайна 

сметка, той трябва да умее да се из дига над условията 

и със силата на своята разумна воля сам да ги съз дава, 

а не да се оставя малодушно условията да господстват 

над него и да определят живота му.

1984 година е годината на моето духовно обръщане. 

Бях втора година в казармата. Служех на една застава 

на българо-гръцката гра ница. Имах възможност за раз-

мишление и усамотение по време на наря дите по грани-

цата – неусетно, но много ярко и отчетливо, достигнах 

до идеята за Бога. Съзря у мен и вегетарианската идея 

и, въпреки трудните условия, престанах да консуми-

рам месо. В този период по границата намерихме едно 

малко еленче и го взехме в заставата. За почнахме да го 

храним и да полагаме грижи за него. Когато поотрасна 

и укрепна и трябваше да решим какво да го правим, аз 

провокирах “месо ядните” си набори и им казах: “Ами... 

сега... що не му теглите ножа, да си го сготвите и да 

си го хапнете сладко-сладко?” Те ме изгледаха ужа-

сени и казаха: “Не можем да направим подобно нещо! 

Ние се привързахме към него – как ще го заколим?!” 

Тогава им казах: “Ето, приятели, затова станах вегета-

рианец, защото не съм съгласен да се убиват животни, 

за да задоволяваме собственото си чревоугодие!” За 

мен вегетарианс твото е въпрос на чувствителност – ако 

един човек може да заколи зайче, тъй както лъвът раз-

късва антилопата, без да му трепне сър цето... такъв чо-

век не е за вегетарианец, но съм абсолютно убеден, че 

е затворен и за високи полети на духа! А иначе... не се 

съмнявам, че сме достатъчно интелигентни, за да бъдем 

царе на оправданието и да си измислим хиляди доводи, 

за да докажем, че месото е необходимо за чо вешкия ор-

ганизъм и че без него не може. Само че аз вече 26 го-

дини съм вегетарианец и не виждам да давам отклоне-

ния нито от здравослов ната, нито от сърдечната, нито 

от умствената норма... А и нека не забравяме думите 

на Учителя, който казваше някъде, че човек може да 

твърди в действителния смисъл на думата, че е вегета-

рианец само ако четвърто поколение е такъв.

Покаянието

Когато се опитваш да се освободиш от чувството за 

вина, съ ществува опасност да изхвърлиш скъпоценен 

камък, защото не си го разпознал и си го помислил за 

обикновен. Ако си достатъчно смел, отк рит, и успееш 

цялостно да изживееш чувството за вина, това може 

да се окаже катарзисен процес и да докосне дълбинни 

пластове на твоето същество, което ще ти помогне да 

достигнеш до покаяние. А покаяни ето е крайъгълен 

камък на християнството. Ако няма покаяние – няма 

съкрушено сърце, а само съкрушеното сърце може да 

бъде чисто и само хората с чисти сърца могат да видят 

Бога. Само те са изкупени и бла гословени. Покаянието 

е чудно нещо. То е едно внезапно обзело те чув ство за 

тотална виновност. Благодарение на покаянието, сър-

цето ти се отваря и ти започваш да се чувстваш вино-

вен, грешен пред всеки, пред всичко, за всичко, така че 
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си готов да коленичиш пред всеки, ко гото срещнеш по 

пътя си, и да го помолиш за прошка. Това е едно чудно, 

умилително и толкова пречистващо състояние... Състо-

яние, при което ти се докосваш до изначалната Доброта 

на Бога. Чувстваш се толкова добър, та чак... грешен. И 

сълзи на умиление, на болка и на тиха радост започват 

да се стичат от очите ти. 

Покаянието е един парадоксален, изумителен фе-

номен, през който трябва да премине всеки, който зове 

себе си “християнин”, за да стане сърцето му съкруше-

но, чисто, способно да види Бога.

Без покаянието, християнството губи своята дълбо-

чина и сила – става повърхностно, лишено от основа, от 

корени. Моли се: “Господи, нека Твоята благост да ме 

води към покаяние.”

“Има ли път към покаянието без чувството за вина?” 

– Катего рично: НЯМА ПОКАЯНИЕ БЕЗ ЧУВСТВО ЗА 

ВИНА! За пръв път изпитах покаяние в студентските 

си години. Не смятам, че то е от човека. Не, по-скоро е 

плод на Божията милост. Бях абсолютно неподготвен за 

подобно преживяване. Нито съм се обвинявал за нещо, 

нито съм имал някакви угризения на съвестта, нито съм 

изпитвал вина, нито съм раз бирал какво е покаяние, а 

още по-малко да съм се стремял към него! Четях слово-

то на Учителя. Говореше за Любовта. И изведнъж (не на 

сън, а наяве) тази Любов, за Която Той говореше, нахлу 

в стаята, нахлу в мен, изпълни всичко съществуващо 

– всъщност не можеше да се каже, че има нещо друго, 

освен тази изумителна Любов, Която ме застави да се 

свлека на пода и да коленича. Чувствах благодарност, 

възхита, бла гоговение... Рукнаха сълзи, но те не бяха 

само на радост, а и на... покая ние. В този момент, пред 

тази изумителна Любов, аз осъзнах колко съм грешен – 

не за друго, а затова, че в редица мигове на своя живот 

бях подлагал на съмнение съществуването на тази Лю-

бов. (А всеки от нас изпитва това съмнение!)Трябва да 

се достигне до това фундамен тално чувство на вина, за 

да можеш да изпиташ и покаяние, но не може да ти се 

случи покаянието, ако преди това не те връхлети тази 

Любов, която аз идентифицирах с Бог. Затова твърдя, 

че покаянието е плод на Божията милост, но тя се спу-

ска само върху този, който искрено се стреми към Бога. 

След подобно фундаментално преживяване ти вече не 

можеш да бъдеш същият. Невъзможно е!

Покаяние и смирение не е едно и също – би тряб-

вало да се разгра ничат. Не мога да кажа, че по онова 

време, когато преживях покаяние, преливах от смире-

ност. Дори по-скоро обратното: имах огромен стре меж, 

огромна жажда да позная Бога, каквато малцина имаха, 

бях духовен лидер. Но точно това ме правеше по-скоро 

горд, отколкото смирен. После преживях покаяние. За 

постигането му няма техника. Според мен, не е въпрос 

на техника, а на огнен стремеж, насочен към богопоз-

нание, на пламтящо от любов сърце. Да, покаянието е 

фундаментално, катарзисно преживяване, фундамента-

лен обрат, след който не можеш вече да бъдеш същият. 

Но това не означава, че ставаш съвършен. Не бих казал, 

че ставаш дори и смирен. Пътят до смирението е много 

дъ лъг, защото за нашето човешко, земно естество, сми-

рението не е привлекателно. Да, покаянието те заставя 

да опиташ вкуса на автен тичното смирение, защото те 

изправя пред величието на Бога, и на този необятен фон 
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ти осъзнаваш колко си нищожен (“Блажени нищите ду-

хом”). Парадоксалното е обаче, че подобни върховни 

преживявания мо гат както да те смирят, така и да те 

възгордеят – да те накарат да си помислиш, макар и 

скришом, колко си велик, богоизбран, специален. Кой-

то от вас е вникнал достатъчно задълбочено в човеш-

ката природа, ще разбере за какво говоря. Затова е и 

много трудно, почти невъз можно, да намериш измеж-

ду хората постигнали, в една или друга об ласт, много 

или значителни успехи, истински смирен човек. Да, той 

може да е чудесен актьор и да създава впечатлението, 

че е просто обикновен човек като вас, но вътре в него 

да живее скрита отровната змия на измамното само-

мнение, което ни казва, че сме по-добри, по-висши, ду-

ховно по-развити от другите.

Нека Любовта да бъде основен ориентир и индика-

тор на всичките ти мисли, чувства, думи и дела. Те тряб-

ва да са проникнати от Лю бовта, която обединява всич-

ки неща в едно хармонично цяло. От Любов, с Любов, 

за Любов са трите основни тона в Божествената наука, 

ко ито ученикът превръща в основен закон на своя жи-

вот. Всяко отклоне ние от него трябва да води до пока-

яние. За целта, препоръчвам всяка вечер да записваш в 

специално тефтерче всички онези мисли, чувства, думи 

и дела, с които си се отклонил от Закона на Любовта и 

си проявил враждебност и агресия спрямо някое съще-

ство, заради което трябва да помолиш за прошка Бог 

и душата на съществото, спрямо което си съг решил. В 

края на всяка седмица, т.е. в събота (Сатурновия ден, 

когато става разплащането, тъй като Сатурн е кредито-

рът, който символи зира кармата) ще откъсваш листчета 

от тефтера, на които си запи сал своите погрешки спря-

мо Любовта за цялата седмица, и след като прочетеш с 

необходимото съкрушение на сърцето покайния канон, 

ще изгаряш тези листчета. Това е метод, чрез който уче-

никът може да гори кармата си и да чисти своята аура. 

Чистата аура води до ясно виждане. “Блажени чистите 

по сърце, защото те ще видят Бога.”

Страдание и прошка

Страданието, което можем да понесем, е съразмер-

но на лю бовта, която имаме. В този смисъл, страдани-

ето е изпитание за това, дали у нас има или няма лю-

бов; и ако има – до каква степен. Когато страданието 

превишава любовта на човека, той се озлобява – това 

е неговата естествена реакция, която води до дегра-

дация. Когато той носи в себе си любов, която може 

да покрие страданието и да го тран сформира – тогава 

се стига до прошка. Прошката е акт на великоду шие, 

т.е. колкото е по-велика една душа, толкова е по-го-

ляма нейната способност да прости. А ако трябва още 

да задълбаем в темата – Лю бовта в действителност не 

е склонна да осъж да. А когато няма осъж дане, няма и 

необходимост от прошка, защото силата на Любовта е 

велика – тя е простила още преди да са съгрешили спря-

мо нея. Необхо димостта от прошка говори за известна 

непълнота (несъвършенство) на любовта, защото, за да 

има прошка, трябва да има осъждане. 

Отмъщението е първична реакция, която издава 

липса на зря лост. Не може да се поставя знак за равен-

ство между отмъщение и прошка... нито пък едното 

може да произтича от другото. Да, когато отмъстиш, 

е възможно да се почувстваш удовлетворен, но... тво-
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ето отмъщение ще породи съответно желание за мъст 

у този, на когото си отмъстил, и така ще се задейства 

една безкрайна верига от при чини и следствия, която в 

същността си е кармична, т.е. поражда кар мични отно-

шения. Докато прошката идва от друго измерение. Тя 

не поражда омраза (като отмъщението), а любов. Чрез 

нея не влизаш в кармичния кръг, а излизаш от него, т.е. 

тя не е карма, а дихарма. 

Страданието

Това, което съм описал в “Мистерията Лим” и пред-

ставляващо описание на пределното човешко страда-

ние, е всъщност само финал ният акорд на един процес, 

който започна значително по-рано. От ап рил 1999 годи-

на, след като преди това бях имал страхотни прозрения 

и вдъхновение, реализирани в книгите “Просто да бъ-

деш” и “Евангелие на Любовта” – ей така, без видима 

причина изпаднах в дупка. Загубих мо тивация и сми-

съл, нищо вече не можеше да ме зарадва, не знаех дали 

въобще съм жив. И тогава... през април 2004 година се 

случи това, ко ето раздели живота ми на две – “преди” и 

“след”. Огромна, непосилна болка (!!!), която ме накара 

да почувствам, че съм жив. Да, “мъртвецът” беше жив 

и кръв капеше от сърцето му, а от очите му – сълзи! 

Всичко се беше срутило. Всичко ми се виждаше по-без-

смислено и нелепо от всякога – плод на сляпата игра на 

случая. Нямаше Бог, нямаше безс мъртна душа, нямаше 

океан от Любов, а само океан от Страдание, в който бях 

потопен. Богоборчески настроения се надигаха в мен, 

хулни мисли. Беше борба за мен на живот и смърт. Ако 

се окажеше, че няма Бог, че няма безсмъртие на душата, 

че няма висш Промисъл, тогава просто нямаше смисъл 

да продължавам това жалко, безполезно, никому нену-

жно съществуване, изпълнено със страдание. Трябва-

ше да получа отговор не само заради мен, но и заради 

всички хора. И си зададох въп росите с такъв интензи-

тет, който само страданието можеше да изт ръгне от 

мен. Сякаш парчета от душата ми се откъсваха с моите 

мо литви и се устремяваха към небесата, откъдето чаках 

отговори на болезнените въпроси, които задавах... И те 

започваха да идват – изу мителни, невероятни, вдъхно-

вяващи! И аз възкръснах за нов живот – много по-богат 

и осмислен от предишния. Страданието за мен се беше 

превърнало в очистителна стихия, която смекчи сърце-

то ми, из дълба в него с огромно длето вместилище за 

Любовта – много дълбок извор, който преди Страдани-

ето също съществуваше, но нямаше как да притежава 

тази дълбочина. Ако страданието (колкото и голямо да 

е то!) бъде прието правилно, с разбиране и осъзнаване, 

то се превръща в благословия, която нищо друго не е 

в състояние да ни даде. Ако обаче човек го отхвърли, 

заедно с това отхвърля и едно благо. Тогава той загубва 

смисъла, мотивацията за живот, озлобява се – страда-

нието се превръща в мъчение и човек погубва душата 

си. Настъпва духовна смърт, която е много по-страшна 

от физическата! 

Ниво, където необходимостта от прошка

липсва

Да, има ситуации, при които, ако човек е достатъч-

но духовно из висен и у него липсва осъждане, злоба и 

желание за мъст, няма необхо димост от прошка. Но... 

има и ситуации, при които това няма как да се случи. 
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Пример: ако някой волно или неволно причини смъртта 

на де тето ти... или при изнасилване. От само себе си се 

разбира, че ако по паднеш в такава ситуация, няма как 

да си останеш толкова духовно извисен и незасегнат – 

няма как да не се породи у теб осъждане, няма как да 

не обвиняваш и да си кажеш:”Няма проблеми! Всичко 

е така, както трябва да бъде!” Няма как и да няма вина 

и виновен! И тогава възниква проблемът за необходи-

мостта от прошка. И тогава тя не е никак лесна и няма 

как да е! Животът понякога поставя такива ребуси за ре-

шаване пред нас, които разбиват на пух и прах всичките 

ни красиви философии. И в една такава ситуация, ако 

намериш сили да простиш, това е действително нещо 

велико! Другото са празни приказки и сло воблудство. 

Необходимо е да виждаме фактите такива, каквито са!

А според мен, прошката не може да предхожда 

осъж дането, ос вен... в онова красиво изключение, ко-

гато толкова много обичаш някого, че си готов да му 

простиш, още преди да е съгрешил. Но в нормална си-

туация, за да простиш на някого, трябва да има за как-

во да му прос тиш, т.е. у теб трябва да има елемент на 

укор, осъждане спрямо дру гия, който е направил нещо, 

с което те е засегнал и когото смяташ за виновен. Ина-

че не разбирам как можеш да простиш на някого, ако 

няма за какво (тогава прошката става ненужна!) – ако 

няма вина, виновен, укор, осъждане, рана – неща, които 

трябва да превъзмогнеш (а за това се изисква сила!), за 

да достигнеш до прошката. За да липсва необходи мост 

от прошка, трябва да си човек, когото никой по никакъв 

начин не е в състояние да нарани, да засегне. И се пи-

там – има ли такива хора; и ако има – какво ли трябва 

да представлява такъв човек, на когото не му пука от 

нищо? 

Отмъстителността. Как да се справим с нея

Учението на Христос, както и това на Учителя, кое-

то е актуа лизирано Христово учение, има три основи – 

любовта, вярата и надеж дата, както и още три – любов 

към Бога, любов към ближния и любов към врага. И до-

като любовта към Бога и към ближния ни се струват ня-

как в реда на нещата, то любовта към враговете ни идва 

в повече. Лесно е да обичаш един човек, който ти е при-

ятен, доставя ти някакво удоволствие, радост, щастие, 

с когото сте на една вълна и имате сходни разбирания. 

Но... какво да правим с тези, които (по една или друга 

причина) не са ни приятни, които са враждебни към нас, 

причиня ват ни злини, нараняват ни, изпълват ни с дис-

хармония, правят ни не щастни? Ако сме откровени, ще 

си признаем, че не бихме вписали та кива хора в графата 

си “приятели”, бихме избягвали срещите с тях, не би ни 

се искало да ги прегръщаме, нито пък да им помагаме... 

А ако пък се случи да ни наранят дълбоко, естестве-

ната ни човешка реакция е да им отвърнем на хулата 

с хула, на удара с удар, на омразата с омраза. И това 

всъщност е отмъстителността. Но тя няма за основа лю-

бовта. Не би могъл да отмъщаваш от или с любов. Не 

отмъстителността, а прошката е свързана с любов! Но 

да обичаш врага си, сякаш надхвърля нашите естестве-

ни сили. Тогава възниква въпросът: нима Христос е го-

ворил нелепости – непостижими и неприложими неща? 

Тази заповед – да възлюбим враговете си – става въз-

можна единствено тогава, ко гато надхвърлим нашето 

земно, ограничено, тленно човешко естес тво... когато 

се докоснем и приобщим под въздействието на Светия 

Дух към несътворената Божествена енергия и живот... 
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А това значи да станем Христоподобни – Синове Бо-

жии по благодат, което всъщност е висшето призвание 

на човека и е дар от Бога, отреден за този, който го е 

пожелал и искрено се е стремил към него, смирявайки 

себе си. 

Любов и жертва

В Божествената школа жертвата е закон за расте-

не – чрез жер твите, които правим, израства любовта у 

нас, а чрез нея се разширява и душата ни, за да стане 

обширна като вселената, какъвто е идеалът на ученика. 

Истината е, че колкото повече жертви (малки и големи) 

сме направили от любов за други същества, колкото 

повече сме полагали душата си за благото на други-

те, толкова по-сияйна, обширна и необх ватна става тя. 

Христовата Голгота е велик урок и тя показва начина, 

по който обикновената монада се превръща в полиада, 

Божествената искра в Божествен огън, а идивидуални-

ят дух – в колективен. Този, който смята, че обича, но 

не е готов заради любовта си да направи и най-малката 

жертва, просто се самозаблуждава. Закон е: жертвата е 

измерение на любовта, и колкото по-голяма е тя, тол-

кова по-голяма е любовта и по-велика душата. Разбира 

се, жертвата не бива да се превръща в самоцел – сама 

по себе си тя няма стойност, ако не е израз на любо-

вта, ако не произтича естествено от нея, както се случва 

при майката, която прави много и всекидневни жерт-

ви, за да отгледа, въз пита и образова детето си. Изобщо 

бракът, в който обикновено хо рата търсят щастие, си е 

школа за изучаване закона на жертвата. Който е изучил 

този закон, не е необходимо да се жени. 

А какво да кажем за жертвата, която правят Велики-

те Учители, когато се въплъщават на земята, огранича-

вайки многократно себе си, за да подпомогнат хората в 

процеса на израстване на човешкото съз нание? И много 

често (обичайно) хората ги посрещат не с хляб и сол, 

не с разтворени обятия, а с градушка от камъни, злост 

и хулни думи. И за да си готов да минеш през всичко 

това, трябва да имаш саможертвен дух (като Агнеца Бо-

жий) и огромна любов. Независимо дали ни харесва или 

не, пътят за развитие на човешкото съзнание започва от 

живот за себе си, преминава през живот за другите, за 

да достигне своя апогей в живот за Цялото. Мислели 

сме си, че пътят е свързан с лишения, само ограничение 

и самоотричане, но по някое време разбираме, че кол-

кото повече сме ограничавали нашето низше естество 

и сме се издигали над него, толкова в по-голяма степен 

сме придобивали свобода и свърза ните с нея възмож-

ности.

Състрадание, обич

Когато обичаме някого и той, по една или друга 

причина, се нуж дае от помощта ни и страда, съвсем 

естествено е ние да му съ-стра даваме, т.е. споделяме, 

отваряме се за неговата болка и я приемаме в себе си, 

съ-преживяваме я, така че тя става наша болка, негово-

то бреме става наше бреме, което понасяме с радост, 

защото обичаме този човек и знаем, че всеки товар се 

носи по-лесно от двама. Но тук състраданието е все още 

в начална фаза, защото то не напуска кръга от близки и 

любими същества – роднини по дух и по плът. Истин-

ското състрадание е всеобхватно като Любовта, Която 
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го поражда и чрез Която познаваме единосъщността на 

всичко съществуващо – духов ното си родство с цялото 

Битие. Тогава, изхождайки от това съзнание – отново 

по естествен начин, но на по-висока октава, ти желаеш 

бла гото, успеха и щастието на всяко едно същество, за-

щото го чувстваш като частица от себе си; и там, където 

има болка, си готов да я по пиеш в себе си и да я носиш 

дотогава, докато тя се оттече. Добро волно, съзнателно 

ти ставаш канал, отдушник, през който изтича чуж дата 

мъка. Затова, освен всичко друго, се изисква саможер-

твен дух – да загърбиш собственото си безоблачно съ-

ществуване, да внесеш дис хармония в своя хармоничен 

свят, за да я трансформираш, и от тъ мата на болката 

и скръбта да изпредеш светла, спасителна нишка. Ве-

личието на човешкото сърце се измерва с обхвата на 

неговата ми лост и състрадание. Същества като Буда, 

Христос и Учителя прите жават силата да носят болката 

на света. Те са велики трансформа тори и благодетели 

на човечеството, които, подобно на Шива, са го тови да 

изпият отровата на света, но да го спасят!

Ето какво казва Учителят и как е процедирал сами-

ят Той:

“Като дойде някой човек при мене, аз се поставям 

в приемателно състояние. Небето вътре в мене става 

облачно, студено. Това не е мо ето състояние. Аз съм 

възприел неговото състояние. Аз взимам то вара му – и 

скръбта му минава. Най-първо ще вземеш от неговата 

скръб и ще му предадеш своята радост. И като вземеш 

неговата скръб, ще я трансформираш.”

Това е метод в Школата на Бялото Братство – нищо 

повече! Състраданието е нещо простичко, далеч от вся-

какви умствени жонг лирания – то е отклик на Любовта, 

която потича като река към нужда ещите се. И понеже 

то произтича от твоето естество (ако си познал това ес-

тество, за което говоря), за теб то е естествен процес, 

а не нещо свръхестествено, което да те кара да си ми-

слиш, че заслужаваш поне благодарност или си извър-

шил нещо велико, заради което трябва да се гордееш и 

превъзнасяш или пък да имаш някакви претенции към 

този, на когото евентуално си помогнал. Ти си напра-

вил просто това, което си почувствал, че трябва да на-

правиш в конкретната ситуация... и си вложил в него 

сърцето си без очаквания, без претенции, без мания за 

величие, а като едно обикновено човешко същество, 

помогнало на друго, изпаднало в беда, и влизайки му 

в положението, защото се пос тавяш на неговото място 

и знаеш, че и ти някога можеш да попаднеш в подобна 

ситуация, при която пък да се наложи някой друг да 

помогне на теб. 

Разбира се, не трябва да забравяме и думите на Спа-

сителя: “Ни кой няма любов по-голяма от тази, щото да 

положи душата си за прия телите си!”, които са един 

висок идеал. Но… не и невъзможен, защото жертвого-

товността е закон за растене – една душа е толкова по-

го ляма (велика), за колкото повече хора, същества, сме 

я полагали през вековете! 

Не можем да съдим само по една конкретна ситуа-

ция дали даден човек е състрадателен или не – към едни 

хора можем да сме състрада телни, към други – по-мал-

ко, а към трети – въобще. Това е обусловено от много 

фактори и най-вече от нашите кармични взаимотноше-

ния – много често в едно семейство се събират кармични 

врагове, като скритата цел е общата кръв да превъзмог-
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не враждата им. Състрада нието, като всяко движение 

на Любовта, не е егоцентрично и няма как да бъде! При 

любовта, при състраданието и милостта важен си не ти 

– важен е другият. Върху него пада акцентът на твоето 

състрадание и ти не го правиш с идеята да помогнеш на 

себе си, да се почувстваш добре, не го правиш заради 

собствения си комфорт, за да си изчистиш кармата или 

за да прогресираш духовно, или просто да се издигнеш 

в собствените очи и в очите на хората. Когато състра-

даваш, твоето отдаване и потапяне в болката на другия 

е толкова пълно, че забравяш всяка мисъл за себе си. 

Спомням си една история, разказана някъде от Учителя: 

един момък се влюбил в една красива мома и поискал 

да се ожени за нея, но тя пожелала той да докаже любо-

вта си, като изтръгне сърцето на майка си и го занесе на 

своята възлюбена. Момъкът не се колебал дълго – из-

тръгнал майчиното сърце, сложил го на една тепсия и 

се завтекъл към дома на своята любима, но... се спънал 

в един камък и паднал на земята. Заедно с него паднало 

и майчиното сърце, което заг рижено попитало: “Синко, 

удари ли се? Заболя ли те?” – това е същ ността на любо-

вта и състраданието – в грижата за другия ти забра вяш 

себе си! И това не е дълг, защото дългът е закон и той 

тежи, а любовта е над закона - с нея и най-трудното ста-

ва лесно! Ако поста вяш себе си в акта на милосърдие 

на първо място, ако го правиш за себе си, ти обръщаш 

нещата с главата надолу и започваш да служиш на себе 

си, а не на другите, не на Бога. Учителят ясно е разгра-

ничил три етапа, три фази в човешкия живот: живот за 

себе си, живот за другите и живот за Цялото, за Бога. 

По това дали движението на лю бовта е егоцентрично, 

или не, се познават служителите на Черната и на Бялата 

ложа. Нали самовлюбеността и прехласването по самия 

себе си доведе до възгордяване и падение най-прекрас-

ния от всички ангели – Луцифер, а след него последва 

и падението на човека, и дефор мирането на човешкото 

естество? И затова днес хората се нуждаят от изкупле-

ние чрез Спасителя Исус Христос, а за да се случи това 

е необходимо да има обръщане към Бога и покаяние – 

един много важен и съществен момент, който в своята 

неосъзнатост (или гордост) често забравяме!

Азбучна истина е, че това, което безкористно пра-

вим за другите, най-добре моделира вътре в нас Обра-

за, по който сме създадени и който е сме призвани да 

проявим. 

Ето и още една забележителна история за състрада-

нието и обичта към хората:

Веднъж Рамакришна праминавал от единия към 

другия бряг на Ганг близо до Дакшинешвар. На дру-

гия бряг няколко човека били наоби колили един рибар 

и го биели. Рамакришна се намирал по средата на ре-

ката. Той започнал да плаче и да ридае, викайки: “Спре-

те, не ме бийте!” Учениците му, които седели с него в 

лодката, не можели да повярват на ушите си: “Кой те 

бие?” – попитали те. “Какви ги говориш, да не си по-

лудял?!” Той отвърнал: “Гледайте! Там на другия бряг 

ме бият.” То гава те погледнали и видели хората, които 

биели мъжа. А Рамакришна казал: “Погледнете гърба 

ми.” Той оголил гърба си и там имало кървави следи. 

Учениците се спуснали към другия бряг, хванали бития 

мъж и от крили гърба му: на него се виждали абсолютно 

същите следи! 
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Състрадателност – висша форма

на развитие на духа

Състраданието има за основа страданието. Само 

човек, който е страдал, може да бъде състрадателен; и 

колкото повече е страдал, толкова е по-състрадатален, 

защото страданието дълбае в сърцата ни вместилище 

за любовта, а състраданието е дете на любовта, ко ято 

пък от своя страна е Основа на всичко съществуващо. 

Състрада нието не е ментален процес, а екзистенциален. 

Необходима е известна чувствителност, сензитивност, 

откритост на сърдечния център, за да можеш да по-

чувстваш, да преживееш и да споделиш като приемеш 

върху себе си като своя собствена чуждата болка и по 

този начин да облекчиш този, който я изпитва. Както в 

планината – по-силният по мага на по-слабия да си носи 

багажа. Според мен е погрешно да се твърди, че вели-

ките същества не познават страданието, не стра дат... 

Напротив – размерът на тяхното страдание е непосилен 

за обикновеното човешко същество. Един Учител, сли-

зайки на земята, прави огромна жертва, която е плод на 

неговото състрадание – Той става изкупител на карма. 

Нека да си спомним, че за Исус Христос се казва, че 

се е натоварил с нашите скърби, че е поел върху себе 

и из купва нашите грехове. За Учителя се твърди – не-

гови ученици са имали видение как той, прегърбен от 

непосилната тежест на Земята, я носи на раменете си. 

На Шива пък му посинява гърлото, защото изпива от-

ровата на света. Съмнявам се в качеството на състрада-

ние, в което не рискуваш нищо, в което не си готов да 

дадеш, да пожертваш нещо от себе си, за да облекчиш 

или да изцелиш болката на страдащия, а си готов един-

ствено да раздаваш безплатни съвети. Учителят казва: 

“Всеки на този свят се ражда, за да избърше сълзите на 

някого.”

Сравнението с донор е много подходящо – някой 

е загубил кръв, т.е. жизненост, и ти му преливаш от 

своята собствена, като му пома гаш да възкръсне за нов 

живот. 

Вярно е – състраданието започва със страдание, но 

не трябва да свърши там, а при радостта на духа. Само 

че пътят е дълъг и труден, а понякога и невъзможен. 

В последните години така се стекоха нещата, че чес-

то тряб ваше да се опитвам да давам утеха и да изведа 

към светлината хора, които бяха загубили най-милото - 

децата си. На базата на този опит си направих някои из-

води. Необходимо условие, за да бъдеш действи телно, а 

не мнимо състрадателен, е да си човек с разширено съз-

нание. При разширено съзнание твоите граници стават 

разтегливи до степен да преживяваш чуждата реалност 

като своя собствена... да изпитваш чуждата болка като 

своя собствена. На тази база възниква състрада нието. 

То ти дава подтик, но не защото си велик спасител, а 

защото произтича от естеството ти: да потечеш към 

другия – да се опиташ да изцелиш неговата болка, да я 

превърнеш в светлина, в радост на духа, която самият 

ти преди това трябва да си постигнал. (“Радостта е ес-

тественото състояние на духа.”) Но тук възниква обик-

новено проб лем, защото ти може да си тотално отворен 

за страданието на дру гия, а той така да се е капсулирал 

в своето страдание, че да е то тално затворен за твоята 

радост, за радостта на духа. 

Съ-преживяването е от изключително значение при 

съ-страдани ето! Без способността да съпреживяваш, 

състраданието става невъз можно. То е вид отзивчивост, 
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при която чуждата болка трябва да до косне сърцето ти. 

Точно това докосване се превръща в източник на със-

традание. Няма как да се мине без него. 

Опитвам се да си дам обяснение защо понякога със-

траданието и помощта, искрено и с любов дадени от 

един човек на друг, не се прие мат и дори се отхвър-

лят от този, който страда... Причините могат да бъдат 

от най-различно естество, съобразно спецификата на 

конк ретната ситуация. Моето усещане е, че колкото по-

силно егоистичен е човек, толкова около него сякаш се 

създава по-твърда и непропуск лива черупка по отноше-

ние на състраданието. Егото обича да бъде силно. То не 

понася да е слабо, не обича да му състрадават, защото 

тогава се чувства в слаба позиция, уязвимо. За да си 

възприемчив, от ворен за състраданието, е необходимо 

да се смириш. При силно стра дание, когато си добро-

душен, това се случва; но когато си прекомерно горд и 

с его, което втвърдява аурата, тогава от страданието не 

само че не омекваш, не се смиряваш, но се и капсули-

раш, затваряш в собст вената си болка, ставаш непро-

пусклив по отношение на състрадани ето, мислейки си, 

че никой не е в състояние да страда като теб и да те раз-

бере. Това създава стена между теб и другите. Довежда 

до изола ция, т.е. до самоизолация, до самота. Светът 

става чужд, враждебен. Но най-лошото от всичко е, че 

обикновено такива хора, вместо да нау чат урока си, се 

озлобяват и още повече влошават положението си.

“Мистерията Лим” беше акт на моето състрадание, 

но там си туацията беше много деликатна, специфична, 

а възелът на взаимоот ношенията изключително запле-

тен. Болеше ме за децата, за техните родители, но и за 

учителките, които бяха на въпросната екскурзия, защото 

се сблъсках и с тяхната драма и трагедия. Така че моето 

със традание беше многообхватно. Родителите не може-

ха да си обяснят как мога да състрадавам едновременно 

и на тях, и на учителките. Кни гата им прозвуча като за-

щита на учителките. Възприеха ме като те хен адвокат. 

На всичко отгоре, не можеха, а и няма как да оборят и 

един факт от нея, а не искаха да се чуват други гледни 

точки, освен тях ната. Не харесаха някои от своите реак-

ции, описани в книгата. Виж даха и тълкуваха фактите 

по доста различен начин. Освен това, моят подход към 

осветлявяне на събитията беше нетрадиционен, защото 

се опитвах да се докосна до невидимите измерения на 

реалността и да потърся духовните причини за това, ко-

ето се беше случило. Някои от родителите са атеисти, а 

други – евангелисти, т.е. с възгледи, раз лични от моите. 

Написах прекрасни думи от сърце за децата им и си ми-

слех, че това ще бъде достатъчно, за да тушира разли-

чията по между ни, защото благодарение на тази книга 

децата им ще останат в паметта на поколенията. Точно 

тук обаче се получи нещо, което не бях и предполагал 

– една от причините, за да скочат родителите срещу 

мен, колкото и парадоксално да звучи, беше ревността 

им: “Как е въз можно, възможно ли е изобщо външен, 

чужд човек да обича толкова силно децата ни и да стра-

да с такава огромна болка за тях, та чита телите да се 

питат дали неговата любов не е по-силна от нашата?” 

Получаваха се парадоксални ситуации – противоречия 

между родите лите по отношение на книгата, противо-

речия между родителите от една страна и техните май-

ки и бащи. Примерно, родителите не прие мат книгата, 

а бабата на детето тайно от тях отива в книжарни цата и 

закупува няколко бройки от нея, за да я прати на свои 
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близки в страната... Има и една група от родители, ко-

ито са бизнесмени, умо вете им са бизнесменски и не 

могат да си представят друга мотива ция, за да извърши 

човек нещо, освен парите. Та те смятаха, че съм ис кал 

да забогатея за сметка на тяхното страдание. Не мога 

да отрека – имах очаквания и продължавам да имам, че 

тази книга има потенциалът да се превърне в лечебен 

балсам не само за страдащите родители, но и за всеки, 

който в даден момент от живота си ще загуби любимо 

съ щество. Знам, че създаването на “Мистерията Лим” 

беше едно от не щата, за които бях поел ангажимент в 

невидимия свят да свърша. А Бог ще бъде Този, Който 

ще отсъди как съм се справил с поставената задача и 

дали съм допуснал някаква грешка, проявявайки своето 

съст радание. Но аз съм чист пред съвестта си – мога да 

погледна всеки един родител в очите, но не съм сигу-

рен, че всеки един от тях ще може да направи същото!

Служенето на другите

Трябва ли младите да гледат старите, децата – роди-

телите, здравите – болните; трябва ли силните да пома-

гат на слабите и т.н.? За мен няма място за колебание. 

Ако имаш сърце, ако имаш любов, ако имаш състрада-

ние, отговорът е ясен. И не говоря просто теоретично 

– сблъсквал съм се с този проблем. Да, трудно е, тежко 

е да гледаш възрастен човек на легло, но не мога да се 

съглася, че ако някой наш близък падне на легло, ние 

просто трябва да го оставим да си умре, за да не удъл-

жаваме агонията му, или защото си го е “заслужил” , 

“поже лал”, или си е пожелал да остарее (все едно ние 

няма никога да оста реем), или пък след като е паднал 

на легло, не е поискал “достойно” да умре. Нека да при-

помня, че човек може да е в инвалидна количка и пак 

да е изключителен дар за човечеството. Като Рой Кам-

панела например. Или Дамян Дамянов, който казваше 

(и беше прав): “И без крака, голя мото сърце при хора-

та отива.” С умиление си спомням и за стенограф ката 

на Учителя – Елена Андреева - тя беше парализирана 

от кръста надолу и прекара на легло много години! Но 

беше с изключителен дух! Само един път съм я виждал, 

но още не мога да забравя озарените й от светлина очи. 

Много е по-лесно да захвърлим остарелите си и изне-

мощели родители в някой старчески дом и да им ходим 

един път в ме сеца или в седмицата на свиждане, за да 

ни е чиста съвестта, но не мисля, че това е достоен из-

бор. Грижата за един възрастен човек на легло може да 

е тежка и да не радва его-то ни, но пък, когато го пра-

вим с любов, бремето става леко, а дългът – радостен. 

Приятели, истина е, че пътят ни към висшите свето-

ве се тра сира от времето, което сме посветили в грижа 

за другите! Необходимо е да бъдем съпричастни. Съп-

ричастието е плод на битийното осъзна ване на един-

ството на всичко съществуващо. То поражда едно от 

най-красивите деца на любовта – състраданието. Но не 

философстването на тема “състрадание”, а действено-

то състрадание, при което бол ката на другия е и твоя 

собствена болка. Не вярвам в любов, която не е готова 

да жертва нищо. Напротив – саможертвеният дух е сър-

цевина на любовта. И в този смисъл, желанието или не-

желанието да служим на другите е мерило за наличието 

и силата на нашата любов!
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За любовта и нейните прояви

За Любовта може много да се говори. Няма нищо 

по-лесно от това да се говори за Любовта. Значително 

по-трудно е да се проявява. Особено пък като се има 

предвид, че най-високата точка на Любовта е само-

жертвата. Нали Христос, освен Любов, е и жертва? За 

да проявя ваме правилно Любовта, ние се нуждаем от 

светли примери. Такъв при мер е дал един от учениците 

на Учителя – Георги Куртев, за когото Мария Тодорова 

разказва следното в поредицата “Изгревът” т.1, стр.138: 

“Брат Георги имаше голямо семейство, което изхранва-

ше с мъка. Той заемаше скромната длъжност фелдшер 

в града. Обаче попът в Айтос, голям враг на Братството, 

настанява друг фелдшер в града и успява да уволни бра-

та. Но добрите дела създават и добри приятели. Онези 

граждани, които обичат брат Георги, щом се научават 

за стана лото, стъпват на крак, извикват брата, изказват 

възмущението си от попа и му казват, че ще го върнат 

на служба. Брат Георги за питва: “Новият фелдшер има 

ли семейство? Като го уволнят, ще гла дува ли?” Отго-

варят утвърдително: “Да”. “Тогава – казва той, по-до-

бре е аз да гладувам!” И се отказва от службата.”

Питам се – в днешно време колко ли от нас биха се 

отказали от службата? 

Добрите хора

Добротата не е нито религиозен фанатизъм, нито 

догматизъм, нито традиционализъм или каквато и да е 

ограниченост на мисленето, за която се сещате... До-

бротата не е плод на “трябва”, а е свързана с красотата 

на сърцето, с неговата любвеобвилност и мекота. От 

сър цето на добрия човек струи любов, милост, състра-

дание, добронамере ност, готовност за (дори саможер-

твен!) отклик, ако налага такова изискване ситуацията. 

Добрият човек се усеща – дори не е необходимо да го 

познаваш отблизо, за да почувстваш неговата доброта. 

Той е благороден и великодушен, готов да прости дори 

и непростимото. С много нежна душа – фин, чувствите-

лен, деликатен до степен да не на ранява живота дори и 

с розово листенце. Казват за такива хора: “Много е до-

бър – дори и на мравката прави път!” – такова свещено, 

благого вейно отношение към живота има той! Добрият 

човек се стреми (не защото трябва, а защото му идва 

отвътре!) да помогне на когото с каквото може, без да 

натрапва своята доброта – дори се чувства неу добно, 

когато тя бива забелязана.

 В присъствието на добър човек не те стягат гър-

дите, не се задушаваш, не чувстваш напрежение, а из-

питваш едно блажено разширение, душевна топлота, 

уют, релаксация, душевен подем, вдъхновение... До-

брият човек е готов да напусне сво ята зона на комфорт, 

да загърби доброто си име, авторитета си, ако е необ-

ходимо, за да помогне на някого, изпаднал в беда или 

несправедливо оклеветен... Затова и може би в негово 

присъствие се чувстваш тол кова комфортно. Това, че 

добрият човек притежава мекота и благост, не означа-

ва, че е безгръбначно мекотело и се страхува или няма 

волята да заеме твърда, принципна позиция, когато ста-

ва дума за отстояване на Истината. 

Необятната Любов, раждаща светове и вселени, е 
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воде щата нишка в неговия живот. Тя озарява съзнани-

ето му и го прави едно с Всебщото Съзнание, което ни 

нашепва: “Бъди добър, прави добро, за щото през теб 

тече единния живот – в теб живее всяко същество и ти 

живееш във всяко същество!” А религиите, духовните 

практики, изкус твото имат за цел да ни облагородят, 

да ни направят добри същества, в основата на които е 

онази изначална Доброта, която е вложена в нас – ние 

трябва само да й създадем условия да се прояви, защо-

то всеки от нас я притежава, колкото и да е забравил 

това.

Добър или щастлив?

Когато човек познае Същността, тогава разбира 

колко неумес тен е този въпрос – добър или щастлив? 

По естество, според истинс ката си Същност, ние сме 

и добри, и щастливи! Така че не е необходимо да пра-

вим какъвто и да било избор – добротата и щастието са 

наша природа. Разбира се, думите могат и да заблужда-

ват. Затова личните срещи са много по-важни отколко-

то разговорите във виртуалното пространство, където 

всеки може да се представя за такъв, какъвто не е, или 

за по-велик, отколкото е в действителност. При личен 

кон такт “очи в очи” всеки усеща енергията, която струи 

от другия... Ду мите не са толкова важни – по-важно е 

живото присъствие, защото... ако един човек се е докос-

нал действително, а не само на думи, до Бо жественото, 

то Божественото оживява в неговите очи, в неговия 

глас, в неговите движения... във всичко, което казва и 

върши този човек! И не е необходимо той да доказва 

на някого нещо! Който може – усеща; който не – не! 

Просто е! Но си мисля нещо друго – човек започва да 

фи лософства много, когато не се чувства щастлив и 

удовлетворен. Като че ли страданието е родило фило-

софията! Ако сме честни пред себе си, ще си признаем, 

че искаме да бъдем и добри, и щастливи! И това си е в 

реда на нещата, защото то е наше рождено право, наше 

предопреде ление! Който не е добър и щастлив... значи 

просто е кривнал някъде по пътя. Нищо фатално обаче 

не се е случило – пътят отново може да бъде намерен!

Що е добро?

За мен, доброто е производно от Съзнанието за 

единството на всичко съществуващо, но не само като 

идея, а и екзистенциално. Това Съзнание поражда съ-

причастност, но не само на думи, а и на дело, и предиз-

виква у теб позив да помагаш, да се отнасяш към дру-

гите така, както искаш те да се отнасят към теб, да не 

ги нараняваш, защото наранявайки някого, в дълбочина 

ти нараняваш самия себе си – то се връща към теб. И из-

общо всичко, което си причинил някому, се връща към 

теб – толкова сме свързани с всеки, с всичко... Престъп-

ление е да не мислиш и да не се отнасяш към другите с 

любов, да не искаш да им съдействаш, за да развият по-

тенциала си и да творят добро и кра сота. Престъпление 

е да бъдеш бездушен, безразличен, затворен в клетката 

на собствения си егоизъм и да не виждаш по-далеч от 

собст вения си нос. Престъпление е да не си всеотдаен 

и жертвоготовен то гава. Доброто и злото са необходи-

ми маркери, които съвременният чо век не бива да пре-

небрегва, защото ще изпадне в абсолютна безпъ тица. 

(Много хора вече са!) Доброто е всичко, което е съо-
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бразно Во лята на Висшето съзнание. Отклонението от 

тази Воля, поражда злото. Незачитането на тази Воля, 

поражда злото. Отричането и ху ленето на Бога, пораж-

да злото. Да, може да се мине отвъд доброто и злото... 

Но отвъд доброто и злото минава само този, който тол-

кова силно е обикнал Бога, че е слял своето съзнание 

с Божието. И за такъв човек е казано, че всичко му съ-

действа за добро, а не за хора, които от рамките на свое-

то ограничено его-съзнание отхвърлят доброто и злото, 

не правят разграничение между едното и другото и си 

позволя ват да престъпват нравствения закон, който е 

изписан в сърцата ни. 

Хармоничния човек

Хармоничната личност е плод на медитативното 

съзнание. Няма хармония без медитация, чрез която 

се възвръщаш в себе си и се уста новяваш в своята ис-

тинска същност. Всички вътрешни конфликти и проти-

воречия се преустановяват. Настъпва мир, който не се 

ражда и не умира, който е винаги тук и сега, винаги в 

наличност, защото е има нентен, вътрешно присъщ, но 

само за този, който е успял да отхвърли от себе си всич-

ко излишно, придобито, неприсъщо, и да се установи в 

себе си. От този фундаментален мир произтичат любов-

та и хармони ята, които ни съпътстват навсякъде, които 

са винаги с нас и оказват влияние на хората около нас, 

според степента на тяхната отворе ност, доверчивост, 

чувствителност, любов. В хармоничния човек всичко е 

хармонично – неговите движения, походката му, начи-

нът, по който говори, общението с хората... Във всичко, 

което прави, има ня каква неизразима мелодия, която се 

ражда от вътрешната тишина. Някаква особена, маги-

ческа атмосфера, аура се създава около хармо ничния 

човек, която с незрима и неосезаема, но магнетична 

сила прив лича всичко живо към себе си и трансформи-

ра всяка дисхармония. За това е благословение просто 

да седиш в присъствието на свят, на хармоничен човек, 

да се потопиш в целебната му аура. Това Свято При-

съствие би могло да докосне и да събуди много дълбо-

ки пластове на твоето същество и да ти помогне и ти 

на свой ред да познаеш и да станеш изразител или по-

сланик на тази Вселенска Хармония, Която поддържа 

всичко съществуващо. 

Нужно ли е да правим нещо, 

за да променим другите

Никой не е в състояние да промени някого, ако пре-

ди това не е променил себе си. Всеки един от нас има 

първо отговорност към себе си – не да се вглежда в дру-

гите и да им търси несъвършенствата, да се опитва да 

ги изправя, а първо трябва да се вгледа в себе си, да 

пора боти върху себе си, да се изрисува по такъв начин, 

че да стане съвър шен образ на Любовта – изключител-

но магнетичен, харизматичен, достоен за Любов. Т.е. 

това, което е проявил в себе си, под негово въз действие 

да започне да се пробужда и в другите – тези, които 

контак туват с него и които са достатъчно интуитивни и 

отворени, довер чиви, за да проникне Любовта в души-

те им и да пробуди Любовта, ко ято е била в латентно 

състояние у тях. Човечеството се нуждае от образци, 

които съхраняват в себе си жив Божия Образ и могат 

да Го изобразяват (възкресяват) в тези души, които са 
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всеотдайни и са от ворени безрезервно към тях. Такава 

е трансформиращата магия на общението между Бог 

и Човек, Учител и Ученик, между Любим и Лю бима. 

Да, могат да се променят хората, но единствено и само 

чрез ал химическата сила на Любовта. Ако Любовта не 

свързва душите, те жи веят в различни светове, няма 

общение между тях, не могат да си вли яят и въздейст-

ват, няма да могат и да се променят благодатно. А за 

да се промениш благодатно под въздействието на ня-

кого, трябва на истина да го обичаш. А той пък трябва 

да е пробудил в себе си Лю бовта, защото процесът е 

двустранен. И колкото повече го обичаш, толкова по-

голям става шансът промяната ти да бъде по-дълбинна, 

защото… ние не се нуждаем от козметични промени – 

те не ни вършат работа.

Приятелството

Няма никакви проблеми, най-лесно е да намериш 

приятели, когато ги поканиш на трапеза. По-трудно 

става, ако ги поканиш да ти окопаят лозето. Още по-

трудно е, когато всички са настръхнали срещу теб 

– хулят те и те презират, но истинските приятели не 

се притесняват (въпреки че могат да понесат някакви 

негативи) да останат до теб и да те подкрепят, защото 

вярват в теб, познават същността ти както никой друг и 

те обичат. Приятели са и тези, които, когато пос тигнеш 

някакъв значим успех, който предизвиква завистта на 

хората, няма да ти завиждат тайно или явно и да зло-

словят зад гърба ти, а ще се радват чистосърдечно, като 

малки деца, заедно с теб, защото успе хът на един от 

приятелската компания е успех за всички от компани-

ята. Приятелят е винаги отворен, чутък за това, което 

се случва в живота ти, за проблемите, които те вълну-

ват, и е готов винаги да ти съдейства, ако се налага. С 

приятеля можеш да бъдеш безпределно ис крен и не си 

задаваш въпроса дали можеш да споделиш нещо с него 

или не можеш. С годините, понеже някои приятелства 

се превърнаха в пре дателства, се научих да изпитвам 

приятелите си – дали са златни или обикновени, тене-

киени монети. Не мога да си позволя лукса да допускам 

прекомерно близо до себе си хора, които ще ме целу-

нат, но... с целув ката на Юда...; или които аз ще понеча 

да прегърна, а те ще забият острие в гърдите ми!

За доброто у човека

Когато казвам, че доброто е постижимо само за чо-

век, който е добър по природа, нямам предвид, че има 

лоши по природа хора, но... има такива, които не знаят 

и не осъзнават собствената си изначална Доб рота. Тя е 

иманентна Същност, Която прониква всичко съществу-

ващо. Когато не е възстановена връзката с това Всеобщо 

Съзнание, за ко ето говоря, тогава относително можем 

да говорим за “лоши” или “зли” хора. Затова вярвам, 

че Доброто може да бъде пробудено у всеки човек и 

се пробужда у всеки човек рано или късно – всъщност, 

когато му дойде времето.

Според моето виждане, истинско добро може да 

прави само доб рият човек, т.е. този, който е открил 

своята изначална Доброта, ко ято произтича от Цялото; 

този, който по природа е добър... В проти вен случай 

всички “добринки”, които се опитва да извърши човек, 

са про никнати от отровата на неговото самолюбие и не-
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далновидността на собствената му фрагментарност.
Всичко идва от осъзнатостта на човека, от дълбо-

чината на не говото прозрение за собствената природа... 
Ако тя е добра, от тази вътрешна Доброта произтичат и 
добрите дела, защото Доброто дава добър плод, както 
и когато засадиш сладка ябълка, тя няма да роди ки-
сели сливи. Осъзнатостта и дълбочината на прозрение, 
които има да ден човек, определят и качеството на не-
говите постъпки, думи, мисли, чувства и т.н. Затова и 
един неосъзнат човек, непробуден за своята дълбока 
Същност, може да извършва привидно добри дела, но 
те да не променят неговата същност, да не пробуждат 
истинското му Естес тво, а и да са “добри” само на по-
върхността, красиви само като фасада, а вътрешната 
мотивация да е гнила. И обратно: този, който е пробу-
ден за истинското Естество на човека, който живее в 
хармония с него, не е необходимо да се стреми да бъде 
добър, да прави добро – ТОЙ Е! И това е достатъчно, 
защото всичко, което прави, мисли, чувства и из рича, 
произтича от това Естество. 

Любовта страдание ли е?

Не случайно има различни думи за любов и за стра-
дание. Те не са едно и също нещо, но са дълбоко свър-
зани. Ако не си готов да страдаш, значи не си готов и 
да обичаш! Ако не можеш да носиш старадание, няма 
да можеш да носиш и любов! Любовта не е страдание, 
но страда нието прави корените й дълбоки! Хората се 
страхуват от болката и се опитват да затворят всички 
подстъпи към нея, но по този начин подрязват корените 
на своята любов, лишават я от дълбочина и жиз неност 

и блокират пътищата, по които тя изтича. Липсата на 
стра дания прави сърцето кораво и егоистично. Страда-
нието го омекотява и го прави възприемчиво за любо-
вта. 

За любовта, самотата и изгубения смисъл

Това е един екзистенциален, много съществен про-
блем – болката от самотата, любовта, изгубения сми-
съл... Наистина “с любовта всичко Е, а без любовта 
нищо НЕ Е”, защото Любовта е единстваната реалност 
и тя е тази, която придава на битието ни смисъл и ни 
кара да се чувстваме пълноценни – обичани и обичащи. 
Но... има едно “но”! В Библията Бог се обръща към чо-
века и му казва: “Сине Мой, дай ми сър цето си!” Мно-
го често ние пренебрегваме това и вместо да отдадем 
сърцето си първо на Бога, го отдаваме на някого дру-
гиго и... след това страдаме, когато загубим любовта 
му. И погрешно смятаме, че стра данието ни произтича 
от това, че човекът, обичан от нас, ни е загър бил. Не 
– истинската причина е, че ние страдаме, защото сме 
загър били Бога, прекъснали сме връзката си с Него, не 
сме открили Източ ника на Любовта вътре в себе си и 
сме я потърсили (любовта) отвън. Вследствие от това 
се е появила зависимост – някой друг да ни дос тавя не-
обходимата доза любов. И ние много го обичаме... До 
момента, в който той оттегли любовта си. А любовта 
не е просто желание, прищявка. Тя е нужда – нещо, без 
което човешкият живот губи красо тата и щастливия 
си смисъл, а душата залинява... лишена от любов. Ако 
ти не откриеш този Източник на Любовта вътре в себе 
си, бол ката от самотата и изгубения смисъл неотлъчно, 
като сянка, ще те следва! Процесът на себенамиране е 
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труден, болезнен, но не и невъз можен! Огромната бол-

ка е и огромен шанс! 

Проблемът за самотата, любовта и изгубения сми-

съл възниква тогава, когато в любовта ни има известна 

нечистота, користен еле мент – желание за притежание, 

за обсебване, ревност, претенции... То гава в процеса на 

взаимопроникване един в друг на фино ниво не може 

да се избегне преплитането на етерните двойници. И 

колкото е по-голяма дълбочината на взаимопроник-

ване, толкова възелът става по-сложен и съответно 

по-труден, респ. болезнен за разплитане. За това няма 

общо правило колко ще продължи болката и тъгата на 

един човек след раздялата му с друг – дали три дни, три 

месеца, три години или пък цял живот. А понякога се 

случва и да ти струва живота... Учителят раз казва една 

история:

При мене дойде един анархист, когато бях в Русе 

– млад момък, предполагам на 23–24 години: “Влюбих 

се в една мома и в тази мома ви дях Бога, повярвах, че 

има Господ. Когато залюбих, в моята душа се за роди 

енергия да работя за Бога, да жертвувам всичко, да 

работя за чо вечеството. Но дойде един прелом и тя 

се изгуби. Изгуби се тя и оста наха черни петна в мо-

ята душа, изгубих силата си.” Черни петна оста-

нали. “Когато изчезна любовта, на местата, дето е 

била светлината, забелязах, черни петна останаха 

в душата ми.” Той отишъл по-далече. Казва: “Виж-

дам, че Христовото учение е нещо повече. Ако моя-

та душа и сърце бяха толкова широки, щях да любя 

всичките хора, и не щях да претърпя тази криза. Но 

понеже сърцето ми е малко, като изгубих една от 

овците, съкруших се. Желая сега душата ми да се 

разшири, че да обичам всичките, както нея обичах.” 

Тъй всички трябва да обичаме.

С партньор или без партньор?

С или без партньор по пътя на развитие? – Когато 

този въпрос беше на дневен ред пред мен, търсех уси-

лено отговор. Една нощ в съ новидение ми се яви дон 

Хуан – героят на Карлос Кастанеда – и ми каза: “Бракът 

има смисъл, само ако искаш да имаш деца... В противен 

случай, колкото повече приближава към теб, толкова 

по-високо скачай! “ 

Вивеканда предупреждава: “Бракът е златна вери-

га!” Истината е, че този въпрос е индивидуален и не-

говият отговор не може да е вали ден за всички. Зависи 

какви задачи има да разрешава даден човек. Много от 

браковете възникват на кармична основа и в едно семей-

ство се съ бират не близки и сродни души, а кармични 

врагове. Но... и това трябва да се отработи! Ще допусне 

грешка обаче, ако се ожени този, който не е трябвало да 

се жени. Не само ще допусне грешка, но и ще съкрати 

жи вота си. А ако друг, който е трябвало да се ожени, 

не се ожени... ще страда. Предопределено е някои да 

преминат пътя си стремително в самота, а други да си 

намерят партньор. Ние правим избора, но той трябва да 

е в съответствие с Висшия Промисъл!

За женитбата, свободата и любовта

Попитали навремето Сократ кое е по-добре за чове-

ка – да се жени или да не се жени. Той въздъхнал дъл-

боко и казал: “Каквото и да направи, и в двата случая 
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ще сгреши!”

Според мен, ако търсим в брака и в брачното съ-

жителство щас тие, сме на грешен път – няма да го на-

мерим. Бракът е много сериозна школа, която има за 

цел да ни научи на закона на саможертвата и на много 

още неща. Не споделям идеалистичната гледна точка 

за брака. Ако тя беше вярна, надали Учителят щеше да 

препоръчва на окултния ученик да не се жени. Любовта 

е поезия, а бракът си е делнична проза. Много често от 

първоначалния пламък остава само дим. Лично аз не 

вярвам, че 20 години можеш да живееш с даден човек 

и страстта ти, желанието ти да бъдеш с него да останат 

непроменени – още повече пък да се усилят. Влюбване-

то е като аромата на цветето – прекрасно благоухаещо, 

но за кратко време. А и хората се променят с времето 

много. Затова и често пътищата им се разделят като две 

планети, които са били в съвпад, а след това вече не 

са, защото всяка си върви по своя си път. И не бива да 

поставяме знак за равенство между лю бовта и сексу-

алното привличане. Това са различни неща. Любовта е 

безусловна, а сексуалното желание не е. Пътят на уче-

ника минава през сексуалното желание, но не остава 

там. То трябва да бъде надраст нато, за да може тран-

сформираната сексуална страст да се превърне в любов 

и състрадание. 

Човешката любов

Да, обикновено “човешката любов е патологична”, 

защото тия, които се обичат, са половинчати същества 

и се вкопчват един в друг като удавници. Проблемът е, 

че и двамата не могат да плуват, и вместо любовта да ги 

извиси, както трябва да бъде, тя ги повлича към дъно-

то, както често се случва. Егоистичната ни природа ни 

прави по ловинчати, непълноценни същества, защото тя 

ни капсулира и ни от късва от Цялото, от Източника на 

Живота, на Любовта. Затова се превръщаме в бедняци, 

които гледат да се докопат до другия, за да вземат нещо 

от него, за да го ограбят. Това е прийом на Черната 

ложа, при който ти си важният, а не другият – други-

ят се превръща само в обект за експлоатация, който е 

принизен до степен да задоволява само твоите желания 

и капризи.

Докато Белият Брат ще дойде при теб не с идеята да 

вземе нещо от теб, да те използва, а с чистосърдечното 

желание да ти по могне, да ти дари, според възможност-

ите си, онова, от което се нуж даеш. И наистина – прави 

са тези, които твърдят, че “по-блажен е не този, кой-

то получава, а който дава!” Няма по-голямо щастие от 

това да виждаш сълзи на щастие в очите на хората! 

Обичате ли някого?

Понякога е престъпление да не кажеш “Обичам 

те”! Понякога е невъзможно да не кажеш “Обичам те”! 

Понякога се случва това “Обичам те” да е по-силно от 

теб, от твоята лична воля, защото сякаш идва от Цяло-

то, макар и да е предназначено конкретно за един чо-

век... Поня кога не казваме “Обичам те”, просто защото 

се страхуваме... Страху ваме се да поемем отговорност 

за думите си... Страхуваме се, че това може да се въз-

приеме като слабост... Страхуваме се, че ни прави уяз-

вими... Срамуваме се... Но не от Любовта трябва да се 

срамува човек, а от безлюбието! Не знам защо, но мо-
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ето усещане е, че пренебрегваме чувствата си... че се 

пазим от тях и не им отдаваме сякаш такова зна чение. 

И в много по-голяма степен се засягаме не ако някой ни 

каже, че сме безчувствени, а че сме глупави. Издигнали 

сме разума в култ, под тискайки сърцето, а то марки-

ра Пътя към Необятното. Когато ни на пусне любимо 

същество, едва тогава осъзнаваме, че сме спестили, че 

сме пропуснали безвъзвратно възможността да му ка-

жем “Обичам те”. Така че без притеснение, без чувство 

на неудобство, погледнете в очите човека, който е най-

близко до сърцето ви, на когото сте отдали Любовта си, 

и му кажете “Обичам те”, защото утре може да е къс-

но! 

Възможна ли е “обичта да е еднаква към всичко 

и всички”? Няма ли да бъде накърнена тази обич, ако 

обичаш един педофил? Всъщност, възможно ли е да го 

обичаш? Трябва ли? Понякога съм се чудил... имал съм 

моментни проблясъци, екстатични състояния, видения 

на духов ната структура на определени хора... Мога да 

твърдя, а не просто да правя предположения – тази ду-

ховна структура на всеки един от нас е прекрасна, не-

зависимо от това какво той представлява като личност 

и как се проявява като личност – може да е педофил, 

изнасилвач, убиец... обаче духовната му структура е 

толкова красива и хармонична, че нито мога да намеря 

думи, за да я опиша, нито мога да я нарисувам. И нея 

няма как да не я обичаш... ако е постоянно пред очи-

те ти. Но... аз се питам: възможно ли е за един човек, 

колкото и да е напреднал той в ду ховно отношение, да 

пребивава постоянно в това състояние, при което да е 

видна информационно-енергийната матрица, по която 

са създа дени човешките същества? (Всяко от тях си 

има своя собствена, уни кална!) Ако отговорът е “да”, 

значи е възможна обичта към всички и всичко. Лично 

аз, изхождайки от себе си, от своя собствен опит, се 

съмнявам (като че ли само Бог може да обича всичко 

и всички)... но ос тавям по принцип вратичка за такава 

възможност. Бих могъл да обичам духовната матрица 

на всеки човек, неговата божествена индивидуал ност, 

но съвсем не бих могъл да обичам (и то еднакво) някои 

от лич ностните проявления на тези божествени инди-

видуалности, които за мен са отвратителни. (Няма как-

во да си кривя душата!) Не мога да пре гърна по един 

и същи начин любимата си или детето си, и педофила, 

изнасилвача, убиеца... Дори не знам дали последните 

изобщо бих ги удостоил с прегръдка. Добро постиже-

ние за мен би било, ако успея от съжаление да достигна 

до съчувствие към тях, защото те наистина са болни, 

с изкривена психика... далеч от Първообраза, по който 

са създа дени и който е наистина достоен за любов и 

възхищение. 

Ревността

Ревността е продиктувана от егото. Тя е страх, че 

можеш да за губиш опората си. Тя е липса на увереност, 

на уважение и себеуваже ние. Опит за задушаващо пла-

мъка на любовта обсебване, липса на чув ството за себе-

достатъчност, страх да останеш насаме със себе си, ко-

ето всъщност е страх от самотата, а в по-дълбок смисъл 

– и страх от смъртта. Ревността може да включва и за-

вист – че друг е харесван повече от теб или е постигнал 

по-голям успех и т.н. При всички поло жения трябва да 

се разбере, че ревността е деструктивно чувство и че е 
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унизително за човека, когото ревнуваш, да го третираш 

като вещ, която можеш да притежаваш! 

 

Но няма какво да се борим с ревността... Осъзна-

ването е доста тъчно! Трябва да наблюдаваме факта, 

наречен “ревност”, изцяло с же лание да го разберем. 

Когато осъзнаването е цялостно, тогава пред нас се раз-

крива напълно грозната същност на това явление и то... 

просто изчезва от живота ни, от същността ни, тъй като 

ревността никога не е принадлежала на истинската ни 

същност, а е била нещо привнесено, което ние сме при-

познали.

Ревността е едно от най-глупавите и незрели про-

явления на чо века, което отравя взаимоотношения-

та, любовта и живота ни. Рев ността е претенцията на 

себелюбовта, че е любов. Или че е грижа за другия, а 

всъщност е грижа за себе си. Но в любовта не ти си 

важният – важен е другият! Важни са неговите нужди, 

неговото щастие. Ако оби чаме някого истински, ще му 

дадем свободата да бъде себе си, а не чрез това грозно, 

собственическо, потискащо и деформиращо чувство, 

на речено “ревност”, да го ограничаваме, подкастряме, 

да се опитваме да го вкараме в определени рамки, да го 

подчиним на собствените си пот ребности и желания, да 

го манипулираме... Така осакатяваме не само личност-

та на другия, но му пречим да реализира в пълнота и 

потенци ала си, т.е. не само че не го правим щастлив, а 

го правим нещастен. И в крайна сметка, разрушаваме 

любовта, като я превръщаме във връзка между двама 

нещастници. Въпросът е – дали при това положение 

изобщо я е имало, или сме се заблуждавали взаимно? 

Идеята ми е: аз не вярвам в любов, която произвежда 

ревност, защото ревността заду шава пламъка на лю-

бовта и му пречи да се разгори. (Нали, когато запа лим 

огън, не наливаме вода отгоре му?) А без любов този 

свят е нес равнимо по-беден, а животът на хората – ли-

шен от творчески заряд, от красота, от щастие и пълно-

ценно общуване!

Нека да направим дисекция на ревността и да ви-

дим нейните съставки. Ревността е болката, която из-

питваш, от щастието на твоята доскорошна любима с 

някой друг, т.е. тя те е пренебрегнала, за да бъде с друг, 

предпочела е пред теб човек, който може би повече й 

е допаднал, харесал, привлякъл или просто й е доне-

съл нещо ново и раз лично. Болката, която изпитваш, е 

в резултат на нараненото ти его, на накърненото чес-

толюбие: “Ама, как е възможно тя да се чувства по-до-

бре с друг, да обича повече друг?!” Така се отваря една 

емоционална рана, създава се комплекс за малоценност 

(пренебрегването на твоята личност и предпочитането 

на друга) – нещо, което стои в основата на агресивната 

реакция от твоя страна: укорите, обвиненията, възмуще-

нието, гнева, яростта, озлоблението… И така винаги се 

случва, ко гато си пристрастен и емоционално зависим, 

когато ти липсва вът решна пълнота и любовта на дру-

гия се е превърнала в крещяща нужда за теб. Това е на-

чинът, по който ревността деформира до неузнавае мост 

любовта, превръщайки я в нейната противоположност 

– омра зата, – и тази, която е била твоя любима и център 

на твоя емоциона лен свят, е детронирана от сърдечния 

ти престол, превръщайки се в низвергнато божество и 

запокитено някъде далеч в периферията на твоята емо-
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ционална вселена. Били сте най-близките същества на 

тази земя – затова след раздялата ставате възможно 

най-отдалече ните… защото близостта е болка. И това 

е драмата на човешката любов – ако не притежаваш си-

лата и благородството на духа, които ти позволяват да 

се издигнеш над егоистичните тенденции, започваш да 

хулиш и да нападаш с грозни думи и действия тази, за 

която преди вероятно си създавал прекрасни стихове. 

Всичко това само подсказва колко егоистична е била 

любовта ти. Но любов и егоизъм са различни неща – 

две противоположни вселени. Защото, ако егоизмът ти 

впряга любовта ти, то тогава можем да говорим само за 

маскирана себелю бов. А истинската любов е тази, коя-

то не само казва, но и доказва с де лата си: “Твоето щас-

тие е и мое щастие! Твоята болка е и моя болка!” Нали 

когато действително обичаме някого, ние желаем той 

да бъде щастлив и му даваме свободата да намери своя 

начин и партньора, който най-пълно може да го прибли-

жи до това усещане, както и да върви към осъзнаването, 

че всъщност щастието никой не може да ти дари – то ти 

е вътрешно присъщо, – но в процеса на себепознание 

трябва да достигнеш до глъбините на своето същество 

и да осъзнаеш, че любимата е само повод, провокация, 

за да бликне изворът на щасти ето, който е вътре в теб. 

Това изисква действително високо ниво на осъзнаване, 

което позволява на силния и благороден духом човек 

да об лагородява и да извисява и най-големите драми в 

живота си – всичко (всеки), до което (когото) се докос-

не. Но обичайна човешка реакция, ко гато любимата си 

тръгва от нас, е да се опитваме да я задържим, в опит да 

обсебим нейното щастие: “Да, аз искам ти да си щаст-

лива, но само с мен, само чрез мен!” Тази претенция е 

сигурен признак, че лю бовта ни е привидна. Много по-

достойно е, когато любимата (по една или друга причи-

на – това няма особено значение) е решила да си отиде 

от теб, вместо осъждащи думи, с които да я накараш 

да се чувства ви новна, да я прегърнеш мило и нежно, с 

чувството на дълбока благодар ност и признателност за 

всички прекрасни мигове, с които те е дарила, и да бла-

гословиш пътя й и новата й любов. С красотата трябва 

да се разделяме красиво, макар и в сърцата ни да остава 

и мъничко тъга:

ВЕРУЮ

Добри Жотев

Защо стоиш разкаяна пред мен

и мълком чакаш моята присъда?

Не съм отритнат, нито унизен,

не съм и няма никога да бъда.

Дори да те обичам още век,

душата ми обидата ще пъди,

защото знам, че съм роден човек, 

защото знам – за обич се не съди.

Иди при него с радостно лице!

Не те виня, макар да те загубвам.

Безгрешно е човешкото сърце,

щом от сърце и люби, и разлюбва.

Ако любовта си е отишла, тя е била само временно 

настроение, влюбване, което е като аромата на цвете-

то – прекрасно, но мимо летно. Истинската любов изис-
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ква духовна глъбина, стабилна основа, която придава 

устойчивост на характера и на чувствата. Тогава тя е 

непреходна. Дори и някой да си тръгне от теб, ти не 

обедняваш, за щото съхраняваш любовта в сърцето си, 

прибавяйки дори нова любов към любовта си. Само че 

има едно условие: трябва да си се издигнал над страс-

тите – ти да им бъдеш господар, а не те да те владеят. 

В противен случай това, за което говоря, ще бъде хи-

мера.

Как да вдъхнем свежест на една връзка

“Всичко тече, всичко се променя” – казва Хераклит. 

Човешките взаимоотношения са част от жизнения по-

ток. Те не са статични – не могат да бъдат! Не можеш 

да ги застопориш! “Туй, което цъфти – пре цъфтява, // 

туй, което се ражда – умира” – констатира в стихотворе-

нието си “Пътека” Пеньо Пенев. Любовната връзка е 

като живо цвете – разцъфтява в красиви и благоуханни 

цветове. Но и прецъфтява след време, губи аромата и 

красотата си, отминава... Това е част от диа лектиката 

на живота! Глупаво е да се опитваме да застопорим 

нещата такива, каквито са, да ги направим трайни, ус-

тойчиви, непроменящи се... Да кажем като Гьотевия ге-

рой: “О, миг поспри, ти тъй прекрасен си!” Да, човешко 

е, разбираемо е да се опитваме да задържим хубавите 

мигове, да не ни се иска да ги пуснем да си отидат... 

Човешко е, но и на ивно, и непостижимо. Две планети 

идват в съвпад. Този съвпад може да продължи по-дъл-

го или по-кратко, но не и вечно, защото всеки един от 

нас е уникален и има свой собствен път на развитие, 

свои собствени уроци за научаване и задачи за разре-

шаване. Случва се така, че поня кога отрязъци от пъти-

щата ни съвпадат, но това е процес, който протича във 

времето, т.е. временно явление, което ние се опитваме 

да превърнем в постоянно преживяване. Искаме да уве-

ковечим тези прек расни мигове, които сме изживели с 

любимия човек, но... животът, лю бовта ни, ние самите 

търпим промяна и всеки следващ миг вече е нов и нищо 

не е същото. Затова и търсим сигурност в любовта и 

мислим, че това ще се случи, като я узаконим. Превръ-

щаме живото и затова про менящо се цвете на любовта 

в непроменящо се, но мъртво, изкуствено цвете, което 

може да зарадва нечии очи, но не и да стопли нечие 

сърце. Ето защо мъдрият човек не се опит ва да върне 

невъзвратимото, да реанимира мъртвото, да променя 

посоката на жизнения поток... Той живее в хармония с 

него – щом нещо си е отишло, (не насилвай не щата!), 

остави го да си отиде (трябвало е)! То ще ни отвори 

врата, през която ще влезат нови предизвикателства 

и възможности в нашия живот. Една любов си е оти-

шла, но на вратата ни вече чука друга – може би много 

по-хармонична, прекрасна, обогатяваща... Затова нека 

да благодарим на партньора (партньорката) за всички 

чудни мигове, които сме преживели заедно, и да про-

дължим напред, вместо да таим злоба и омраза в душа-

та си или да се опитваме да реанимираме изчерпаното 

чувство, като по този начин само удължаваме агонията. 

Не, нека да оставим любовта да си отиде така красиво, 

както е дошла! 

Животът е велико благословение, когато подходът 

ни е прави лен!
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Любовта между мъжа и жената

Когато говорим за любовта между мъжа и жената, 

трябва да имаме предвид необятността на тази тема. 

Толкова много произведе ния на художествената лите-

ратура, на изобразителното изкуство, като и музикални 

творби са били създадени през вековете, вдъхновени от 

любовта! В името на любовта са се водели дори вой-

ни! Любовта е преди всичко непресъхващо възхище-

ние и преизпълващ, преливащ в бла гоговение възторг! 

В деня, в който престанеш да гледаш любимия чо век 

по този начин, заедно с тръпката, неусетно си е оти-

шла и любовта и нищо повече не може да се направи 

– “няма връщане назад”, както се пее в една песен. То-

гава трябва да се разделите като приятели, изпъл нени с 

дълбока благодарност и признателност за всички чуд-

ни мигове, които сте споделили, и всеки да продължи, 

необременен от угризения и чувство за вина по своя 

път – към нов връх, към ново предизвикателс тво, към 

нова любов. Естествено е да има тъга, но в тази тъга 

има и много красота! Няма място обаче за отчаяние и 

униние, защото когато една врата се затвори, се отварят 

нови, вдъхновяващи възможности. А всяка нова интим-

на връзка е уникална и неповторима… Ти си като една 

книга, която всеки, който те обича, отваря по различен 

начин, на раз лично място, и чете от теб това, което ни-

кой друг преди него и след него няма да прочете. Учи-

телят казва: “Да обичаш някого, значи да от криеш у 

него онова добро, което е скрито от очите на другите.” 

И това е така, защото, когато някой ни гледа с любов 

и възхищение, той ни кара да проявим най-доброто от 

себе си. А то има много нюанси и всяка нова любовна 

връзка ни предизвиква да проявим някакъв нов аспект 

или нюанс на онова добро, което остава скрито за очи-

те на тези, които не ни гледат със сърцето си. Любо-

вта е възторжен, радостен химн на жи вота! Тя придава 

цвят на сивия, скучен и прозаичен ден, превръщайки го 

в празничен. Любовта е това, което придава смисъл и 

ценност на всичко! Това е причината така да копнеем 

да обичаме и да бъдем оби чани. Тя е желанието да да-

ваш… да даваш все повече и повече, според щедростта 

на сърцето си, без да се интересуваш колко получаваш 

и дали изобщо получаваш, защото любовта не е тър-

говска сделка, не е “танто за танто”, и когато я разда-

ваш, изумен откриваш, че не само че не свършва, а все 

повече се преизпълваш с нея! Тя е (или би трябвало да 

бъде) най-безкористният акт в човешкото съществува-

не. Когато оби чаш някого, ти му даваш свободата да 

бъде себе си и го приемаш из цяло и безусловно такъв, 

какъвто е. В мига, в който започнеш да пре тендираш 

и да заявяваш правата си за собственост, опитвайки се 

да го манипулираш, ограничаваш и моделираш по ня-

какъв начин според собствените си виждания и разби-

рания, любовта си отива неусетно, докато една сутрин 

не се събудите един до друг в леглото, но не като ин-

тимни партньори, а като интимни врагове, което е съ-

проводено с много болка и страдание, защото, когато 

има неправилно възприятие и погрешен подход, тогава 

оБИЧта ни се превръща в БИЧ, който БИЧува нашата 

сеБИЧност. А себичността е това, от което трябва да се 

ос вободим, за да влезем в съприкосновение с хармони-

ята на Битието и да бъдем по естествен начин щастли-

ви. Така че, когато се каже, че лю бовта освобождава, 

това трябва да се подразбира – че тя ни освобож дава от 

себичността. А да си свободен от себичността е вели-
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ко бла гословение, което ти дава достъп до Даровете на 

Битието, които за егоистичния човек – за този, който се 

стреми да заграби, да обсеби щастието – остават скрити 

и недостъпни, а той – нещастен и неу довлетворен.

Интимността и бракът в школата на Учителя

Сега това, което ще кажа, се отнася само за огра-

ничен кръг от хора, за ученици от вътрешната шко-

ла, за пратеници на Всемирното Бяло Братство. Защо 

Учителят е казал, че окултният ученик не трябва да се 

жени? Защо не е препоръчвал интимните отношения, 

а е твърдял, че отношенията между мъжете и жените в 

Школата трябва да бъдат като отношения между братя 

и сестри? Интимността и бракът са кармични инстру-

менти за пробуждане и развитие на човеш кото съзна-

ние. Когато човек встъпи в интимна връзка с някого, 

той ограничава, стеснява своя свят, превръщайки го в 

свят за двама. За почва да мисли преди всичко за себе 

си и за любимия човек, който се превръща в център, 

около който се върти и съществува този свят. Плътско-

то привличане между двамата си има своите кармични 

основа ния, произтичащи от връзки и отношения между 

интимните партньори в предишни инкарнации. Но това 

привличане се дължи и на духове, които са ги избрали 

за свои родители и искат да се въплътят чрез тях. За това 

се случва често, когато децата се родят, страстта между 

парт ньорите да се загуби и те да охладнеят един към 

друг. Разбира се, мо гат да останат приятели, партньори 

при отглеждането и възпитани ето на децата, но може 

да се превърнат в тайни или явни врагове или да се от-

чуждят до такава степен, че да престанат да забелязват 

съ ществуването на другия. Защо бракът и интимността 

се явяват пречка (спънка) за пратениците на Всемирно-

то Бяло Братство? Първо, защото бракът и интимност-

та, както беше казано, са кармични инст рументи, а пра-

тениците на Всемирното Братство са ликвидирали със 

своята карма и не слизат на земята по силата на кармич-

ния закон, а доброволно се принасят в жертва за изди-

гане и облагородяване на чо вешкото съзнание. Второ 

– интимността и бракът ограничават и стесняват живо-

та за Цялото до живот за себе си и за хората от тес ния 

семеен и приятелски кръг. Това е и причината служи-

телите на Братството да избягват капана на интимност-

та, както и създава нето на семейство. Ако го допускат 

в определени случаи, това е особен род жертва, която 

правят – не заради личното си удоволствие, а за да да-

дат пример как човек може да бъде семеен, да се грижи 

за децата си, и въпреки това да води висок идеен живот 

и да остане верен на идеа лите си, със самопожертувате-

лен дух. Не бива да ни заблуждава фор мата на нещата, 

защото някой може да не създаде семейство и да ос тане 

сам, но не за да живее за Цялото, а единствено заради 

собстве ното си удобство, удоволствие и егоизъм. За та-

къв човек е по-добре да създаде семейство, защото в 

семейството основно се изучава закона на жертвата. И 

обратно – някои не трябва да се женят, но те го пра вят 

и по този начин, отклонявайки се от пътя си, провалят 

мисията си и съкращават живота си.

Закон е: служителите на Всемирното Бяло Братство 

не искат и не задържат нищо за себе си! Те трябва да са 

свободни от грижи за своето си. Само тогава могат да 

бъдат чисти проводници и да посве тят саможертвено 

целия си живот на Бога и на хората! 
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За смисъла на живота

Естествено, смисълът не се дава с раждането ни – 

не се дава на готово, а всеки сам трябва да достигне до 

него. От моя гледна точка, нещата изглеждат прости 

– ако имаш връзка с Бога, животът ти се изпълва със 

смисъл. Ако е прекъсната тази връзка, тогава човешки-

ят живот се обезсмисля и райската долина се превръща 

в самотна и тъжна пустиня. Какво се случва с ръката, 

която е отделена от тя лото? – Загнива, разлага се, вми-

рисва се... Съвсем различно е, когато ръката е свързана 

с тялото и е естествена част от него. Но всеки един от 

нас сам за себе си прави този избор – коя от двете ръце 

да бъде. 

В “Разговори при седемте рилски езера” Учителят 

казва: “Лю бовта към Бога – това е вътрешен, мистичен 

опит. Магичната сила на тази опитност се разкрива, ко-

гато човек отправи ума си и сърцето си към Бога без 

никакво колебание и съмнение. Тогава ще разберете 

сми съла на живота. Смисълът на живота седи в Любов-

та към Бога.” 

Влюбване и (или) любов

Родих се с мисълта за Теб.

Събуждах се с мисълта за Теб.

Живеех с мисълта за Теб.

Заспивах с мисълта за Теб.

Сънувах Теб.

Заради Теб забравих себе си.

Заради Теб забравих другите. 

И осъзнах, че аз и те сме само сенки, 

а Ти единствен съществуваш. 

Когато с любовта си Те докоснах,

станах жив – почувствах, че живея. 

И мойта сянка се стопи, 

и всички сенки се стопиха. 

Остана само Ти – без сянка,

СВЕТЛИНА, ЛЮБОВ. 

До този миг си мислех, че съм влюбен.

Сега разбрах – не може нито да се влюбва,

нито да разлюбва този, който е ЛЮБОВ!

Влюбването си притежава своя собствена красота, 

от която чо век не бива да се лишава заради някакви 

предпоставени тези: 
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Колко бързо пламва в мен пожарът!

Погледът е клечка,

а усмивката кибрит и…

в миг разпалва се страстта.

И аз горя в пламъка на две очи,

а светът около мен

като празнична елха искри.

Облива ме с вълшебен блясък

и любовта нахълтва с шум и трясък.

О, как всичко се върти!

Дърветата се впускат в бяг лудешки…

Подгонват ги реки…

И литват птици…

И литва ми след тях умът…

Вървя безумен и щастлив.

Не, не вървя – летя!

Всеки влюбен е с крила!

Проблемът при влюбването, което е плод на нез-

релост на съзна нието е, че дотолкова се захласваш, че 

забравяш, че източникът на любовта е вътре в теб, а 

човекът, в когото си влюбен, е само повод да се разгър-

не любовта. Тази погрешна представа поражда зависи-

мост, заради която натоварваш другия с непосилните 

си за него очаквания. Оттам възникват и претенциите, 

които постепенно размиват прек расния розов цвят и в 

крайна сметка водят до разочарование и разлюб ване.

Докато любовта наистина изисква зрелост и осъз-

наване, че из точникът на любовта е вътре в теб, а дру-

гият е само провокацията, той да бликне. Тогава го 

няма грозният лик на зависимостта, на пре тенциите, на 

жаждата да доминираш, да притежаваш... Тогава прос-

то споделяш любовта си (като същински извор), без да 

таиш очаквания:

Любовта към някого или към нещо

е любов към цялото, любов към всичко.

Камъкът може да се превърне в повод,

красотата на синьото небе,

полетът на птицата,

нечии очи...

Всичко може да се превърне
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в повод, в извинение,

за да се разгърне любовта

от свойта фрагментарност

и да обхване не отделно нещо,

а цялото съществуване.

Любовта е истинска само тогава,

когато Битието обича и се радва

на самото себе си!

Изневярата

Човек трябва да бъде верен не на някого другиго, а 

на Любовта, на Божествената искра в себе си, на своето 

призвание. Какво означава да изискваш от някого да ти 

бъде верен? – Не е ли това чиста проба манипулация, 

проекция на желанието ти да обсебиш този човек, да 

ог раничиш потока на неговата любов да се изявява сво-

бодно? Много ми прилича на сделка: “Аз ще те обичам, 

но ако и ти ме обичаш, и то само мен!” Но Любовта е 

небе! Нима можеш да парцелираш небето? Нима мо-

жем да накараме слънцето да топли само нашата пла-

нета? Подпуш вайки потока на Любовта у другия, ние я 

убиваме. Привнасяйки себич ност в любовното чувство, 

ние сами залагаме бъдещо страдание. И после се пър-

жим в собствения си сос! Моята любов е безусловна. Аз 

ис кам човекът до мен, хората около мен да се чувстват 

свободни, да бъ дат щастливи. С кого, как, по какъв на-

чин – това си е тяхна работа, ли чен избор. Но човек не 

може да бъде истински щастлив с никого, ако не е отрил 

първо любовта и щастието в себе си. Защото и двете са 

прекрасни цветя, които обаче могат да разцъфтят само 

в свобода! Ние трябва да бъдем принцове в Любовта, а 

не просяци. Забелязал съм: тези, които нямат – те искат, 

те изискват и поставят условия неп рестанно... И за тях 

всяка връзка се превръща в проблем. Няма и как да е 

другояче – недоимъкът ражда проблемите!

Изневярата може да се разглежда на няколко нива. 

Според древ ните гърци, има три вида любов: Ерос – 

сексуалната любов, Филос – любовта-приятелство, 

за която Христос казва, че “няма любов по-го ляма от 

тая, щото да положиш душата си за своя приятел”; и 

Агапе – това е най-висшата, всеобхватната, всепроник-

ващата, всепоглъ щаща Божествена Любов. Да изневе-

риш сексуално на партньор не е толкова страшно, но е 

знак най-често за пропукване на отношенията, за нещо 

липсващо. Когато в едни отношения всичко е наред и 

любовта присъства, не възниква изобщо проблемът за 

изневярата, дори и на това ниво. По-сериозна е изневя-

рата на ниво Филос, където изневя рата превръща при-

ятелството в предателство. (Не случайно двете думи в 

българския език са пароними!) Най-страшна обаче е 

третата изневяра, която е изневяра спрямо истинската 

същност. Много често хората я загърбват заради дрън-

кулки… И заради дрънкулки се отклоня ваме от пътя, 

който води към Агапе. А само Агапе придава истинско 

съдържание, смисъл и стойност на човешкото същест-

вуване и го из пълва с достойнство!
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Чувството за вина

Да погледнем назад към библейската митология, 

която, като всяка митология, отразява някакви фунда-

ментални истини. Кога въз никва чувството за вина? 

– При първородния грях. Причина – човешкото непо-

слушание, т.е. несъобразяването с Божествената воля и 

закони. Чувството за вина ще съществува, докато има 

несъвършено човечес тво. Съвършенството, т.е. живо-

тът в съответствие с Божията воля или Висшата целе-

съобразност, изключва чувството за вина. На етапа, в 

който се намираме, чувството за вина е не само неиз-

бежно, но и необ ходимо. То е онова трънче, което ни 

подсказва, че някъде по пътя сме кривнали. Далеч съм 

от мисълта, че човек цял живот трябва да носи със себе 

си бремето на вината. Това е болестно състояние, което 

трябва да се лекува. В противен случай вината може да 

има разруши телни последици. Понякога, за да избягат 

от чувството за собствена вина, хората се опитват да я 

проектират върху някого другиго, т.е. вместо агресия 

спрямо себе си (самоосъждане), те прибягват до агре сия 

спрямо друг (осъждане). Вината може да се трансфор-

мира и в само съжаление, самоокайване, което също не 

е градивно. Ако обаче се тран сформира в желание за 

самоусъвършенстване – ето че вече си е на мястото и 

правилно сме доловили това, което чувството за вина 

ни нашепва. 

Трябва да осъзнаем – има неща, които са поправи-

ми – и по-добре, вместо да съжаляваме и да се укорява-

ме, че сме допуснали да дена грешка, просто да я попра-

вим. Но има и неща, които, за жалост, са необратими. 

Грешката, която сме допуснали, няма как да я изпра-

вим. Това не означава, че докрая на живота си трябва 

да посипем косите си с пепел и да обливаме земята със 

сълзите си, а с променено съзнание и достойни дела да 

изличим сторената простъпка. 

Какво представлява пътят

Има Път, но има и странични пътеки, които биха 

могли да ни подведат и да тръгнем по тях, отклоня-

вайки се от своето предопре деление, предназначение, 

призвание. За да не се случи това, се изисква будност, 

чистота и яснота на съзнанието. То е необходимо да 

се раз шири до степен да докосва Свръхсъзнанието, да 

влиза в съприкоснове ние с него, защото то осветява 

единствено верния за нас Път. Всеки има такъв и затова 

у всеки трябва да има стремеж за връзка със Свръхсъз-

нанието, за да може правилно да разреши задачите на 

своя живот.

Трудният път е свързан с по-големи възможности 

за духовно из растване... Прави ми впечатление – някои 

смятат, че лесно и безболез нено може да се роди Вис-

шето Съзнание. Моят опит ми подсказва друго – ражда-

нето е свързано с болка; и колкото по-висше Съзнание 

се ражда в човека, толкова тази болка е по-голяма. Да 

избягваш страданието, означава да затваряш пред себе 

си вратата, която ти разкрива въз можности, или да не 

отваряш вратата, на която настойчиво чука Христос. 

Това барикадиране спрямо страданието е и барикади-

ране спрямо щастието. Някъде бях писал – страданието 

е велик Учител. То дълбае вместилище за Любовта, и 

колкото е по-дълбоко това вмес тилище, толкова Изво-

рът на Любовта, Която ни носи Щастие, е по-дълбок. И 
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прозренията ни също добиват дълбочина, която иначе 

няма как да постигнем. Това не означава, че трябва да 

бъдем мазохисти и сами да търсим страданието... Не, по-

скоро, когато то се появи, да прозрем, да го посрещнем 

с нагласата, че съдържа в себе си скрито благословение 

– посвещение, което иначе щеше да бъде невъзможно 

за нас. Така че тези приятели, които правят опити да 

избегнат всякакво страдание и животът им да протича 

абсолютно безболезнено и леко – “по мед и масло” – 

ми приличат на млада жена, която, заради евентуал ната 

родилна болка, не иска да зачене и да роди. Но нима 

има по-голяма радост от това, чрез теб да се роди нещо 

ново – нов човек, ново съзна ние? И нима заради тази 

върховна радост не си струва да понесем как вато и да 

е болка? 

Опити за избягване на страданието започват още в 

невидимия свят, преди да се въплътим, когато с Госпо-

дарите на Кармата обсъж даме вариантите за бъдещ жи-

вот. Обикновено ни се предлагат три варианта: първият 

е най-елементарен, с най-малко придизвикателства и 

новинки за нас, с минимална доза проблеми и страда-

ния. Леко и безг рижно съществуване, живот-почивка. 

Сравнително приятен, но... като “компенсация” – с ми-

нимални възможности за духовен растеж. На прак тика, 

тъпчене на едно място. Вторият вариант е по-балан-

сиран, а третият е истинско предизвикателство, кой-

то, за да бъде приет, изисква действително смелост и 

решителност, в известен смисъл са моувереност, защо-

то проблемите, които ще се наложи да разрешим при 

този вариант, са много и сериозни. Това ще бъде живот, 

изпълнен с напрежение и драматични обрати на съд-

бата, с многобройни нови уроци и неща, които трябва 

да овладяваме. Живот, в който страдани ята няма да ни 

бъдат спестени. Бурен и труден, но съдържащ в себе си 

огромен потенциал за духовен възход, за пробуждане. 

Рискът обаче, ако го приемем, е голям, тъй като е въз-

можно и да се провалим и... вместо да вървим напред, 

да се върнем назад в развитието си и да утежним съд-

бата си. Изборът, който правим горе, се отразява след 

това в наг ласата и в осъзнатостта, с която посрещаме 

предизвикателствата и страданията в земния си живот. 

Чистота

Когато човек притежава вътрешна чистота, негово-

то съзнание се озарява от светлината на Божествения 

свят, наречена “яснина” – и той придобива яснота. Да си 

вътрешно чист, означава да си лишен от користни мо-

тиви, мисли и постъпки. И колкото си по-безкористен, 

толкова в по-голяма степен съзнанието ти придобива 

яснотата, ко ято му дава възможност да вижда нещата 

такива, каквито са – без за мъгляване и деформация. За 

да стане обаче човек безкористен, се на лага да премине 

през много скърби и страдания, които така издълба ват 

сърцето му, че го правят вместилище на Любовта, от 

която из тича милост. И източникът на Любовта, кой-

то се разкрива в нас, е толкова по-дълбок, колкото по-

дълбоки са били страданията, които сме преживели, без 

те да са ни смазали, ожесточили или озлобили. Ко ето 

пък от своя страна изисква благородство на духа. А 

благородст вото на духа е дар Божий – дар, който ни се 

дава, но ние трябва да си го вземем. Затова някои от нас 

го имат, а други го нямат. Това е и причи ната при голе-

ми скърби и страдания едни да се озлобяват, а други да 
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се облагородяват. Забелязано е: човешкото величие се 

измерва със сте пента на страданията, които той може да 

понесе, съхранявайки Лю бовта, без това ни най-малко 

да увреди душата му. Затова в дълбок езотеричен сми-

съл се твърди, че страданията са велика благословия. И 

не случайно Христос казва: “Аз съм Пътят”… А всички 

знаем какъв е бил Неговият път, защото Исус не би бил 

Христос, ако си беше спес тил трънения венец, кръста, 

и не беше изпил горчивата чаша.

Опасностите в духовния път

Опасностите в духовния път са много, но “който 

се страхува от мечки, да не ходи в гората”! В началото 

има един период на трупане на информация (нормален 

е!) – прескачаш от тази на онази книга, от този на онзи 

Гуру. Практикуваш по нещо оттук-оттам. Това се нари-

ча “духо вен буламач”. За жалост, някои остават в него 

до края на живота си. Те са като семенца без корени - 

засяти са на камениста почва. Да, могат да развият ума 

си, паметта си, но им липсва духовна глъбина и дейст-

вително духовно развитие. Не могат да различат теоре-

тично знание от действително познание. Друга опасност 

(изключителна опасност!) – т. нар. “духовна гордост”. 

Тази усойница много фино се промъква и умело отравя 

душата ти. Малко е трудно да намериш по-горди и са-

момнителни хора от т. нар. “духовни”. В повечето слу-

чаи те са доста тъчно интелигентни да прикриват добре 

това, но... не могат да излъ жат никого, освен себе си. 

Успехите са друга опасност – похвалите, славослова по 

твой адрес... Толкова е приятно и упойващо, че всичко 

това успива душата ти, макар и сънят да е прекрасен, и 

раздува егото ти до безкраност. Тайно в теб се промък-

ва мисълта: “Аз съм най-вели кият, най-знаещият, най-

можещият! Аз съм над всички!” Тя е толкова фина, че 

ако не си достатъчно бдителен, дори не я и забелязваш, 

а по някога не ти и отърва да я забележиш. Има и дру-

го не по-малко изкуше ние. Работиш, работиш в духов-

но отношение, и някъде по Пътя започ ват да избуяват 

дарби, способности, сидхи... придобиваш голяма вът-

решна сила... с която можеш да злоупотребиш, ако не 

си достатъчно чист. “Духовната прелест” също не бива 

да се пренебрегва – тя е, ко гато заблуждаваш себе си, 

че си постигнал нещо, което в действител ност не си... 

когато си се сблъскал с фалшив феномен, който си при-

ел за действителен, защото той наподобява такъв. За да 

идентифици раш от кой тип е феноменът, трябва да се 

пробуди духовният ти ра зум. Но той не се пробужда, 

ако ти липсва смирение. А то е най-трудно постижимо-

то качество, защото изисква да достигнеш до дъното на 

своето същество – там, където е най-чистият Образ на 

Бога – Обра зът, по Който сме създадени! 

През 2006 година, когато беше издадена книгата 

“Мистерията Лим”, преминах през страхотна школа на 

обучение и извървях пътя от “разпни го” до “осанна”. 

Никак, ама никак не ми беше лесно, но въпреки че то-

гава ми се плачеше, защото ме болеше много от всич-

ки гнусни на падки, сега, от позицията на изминалото 

време, съм изключително благодарен на случилото се 

и на моите обвинители, защото те шкар тираха всички 

излишни и нечисти натрупвания у мен. Тази напрег-

ната ситуация ми помогна, не само интелектуално, но 

и екзистенциално, да разбера препоръката на Учителя 
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към един брат, когото накарал да отиде на гробищата и 

да започне да възхвалява мъртъвците, а на следващия 

ден да отиде пак, но този път да започне да ги хули. И 

в двата случая мъртъвците останали безмълвни и нищо 

не казали на този, който ги хулел или възхвалявал. Така 

трябва да постъпваме и ние и когато ни хулят, и когато 

ни възхваляват, защото нито хулите мо гат да отнемат 

нещо от нашата действителна стойност, нито пох валите 

могат да прибавят нещо към нея. Нека да е ясно – в кни-

гите си и в живота си аз споделям своето сърце. Затова 

думите ми не са просто думи, а живот, и се надявам че и 

за други, сродни на мен по дух, са такива и им принасят 

някаква полза.

Не е лесен пътят! Окултният ученик трябва да пре-

възмогне всичко лично и да се освободи от него – лична 

воля, лично мнение, лични предпочитания и привърза-

ности, – за да стане съсъд Божий, в който да се излее 

благодатта на Безличното, Вечното и Необятното Съз-

нание. Това е Христовият път – пътят, по който ни води 

Учителят и който е път на кървава жертва, на чистота 

и безкористност. В този смисъл, няма по-голямо бла-

гословение от страданието, защото то ни помага да се 

освободим от всичко користно, за да просияе в своята 

изначална чистота Христовият образ в душата ни – Бо-

жият образ, по който сме създадени.

Иисус Христос казва: “Син Человечески не дойде 

да Му послужат, но да послужи. Не дойдох да изпълня 

своята воля, а волята на Отца си.” Ако той беше проя-

вил своеволие и не беше подчинил изцяло своята воля 

на Божията, тогава нямаше да бъде възможно да се 

случи Великото преображение, което превърна Иисус 

в Христос. Човешките пътища са си човешки пътища 

и те следват лесно късащата се нишка на личните удо-

волствия, но Божият път е един и по него върви само 

този, който носи кръста на себеотречението, живеейки 

вече не за себе си, а за Ця лото, от Което е частица.

По Пътя съм допускал много грешки – падал съм 

не веднъж и с разкървавени ръце и колене, а понякога и 

сърце, съм продължавал да пълзя нагоре. Най-много съм 

страдал и съм си навличал неприятности тогава, когато 

съм проявявал своеволие, непослушание, престъпвайки 

Висшата воля и затваряйки си очите за знаците, които 

ми е давало Небето, защото не са били его-угодни. А 

причина за непослушанието и своеволието е липсата на 

достатъчно вяра, упование, любов и отдаде ност.

Човек трябва да вижда нещата такива, каквито са, 

независимо дали са егоугодни или не са. Това е един-

ственият стабилен фундамент за познаване на реалнос-

тта! Иначе заблуждаваме себе си и никого друг. А са-

мозаблудата, в която живеем, е съобразна с големината 

на сян ката, която хвърля нашето его. Един основен про-

блем на духовното развитие е, че колкото по-надарен е 

един човек, колкото повече добро детели, дарби, способ-

ности, слава, известност, добро име и т.н. при тежава, 

толкова в по-голяма степен е изложен на опасността да 

из падне в самозаблуда – плод на раздуто его и тщесла-

вие. Докато човек е в плът, той е изложен на тази опас-

ност и може във всеки един миг да изпадне в духовна 

прелест – дори и след написването на едно хубаво мне-

ние във форум, след което получава аплодисменти. Във 

връзка с ка заното, ще споделя нещо от студентските си 

години. Една наша прия телка, след духовно кръщение 
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в евангелистка църква, получи проро ческа дарба. Беше 

наистина много впечатляваща. По време на молитва 

Духът, който се проявяваше чрез нея, ни отговаряше на 

мислените въпроси, които задавахме. Веднъж ни каза, 

за да ни обясни основния ни духовен проблем, така че 

да го разберем – да си представим, че сме та ванско по-

мещение. През процеп прониква слънчева светлина. На 

про цепа обаче един паяк е изплел паяжина, която пре-

чупва светлината и хвърля сянка. Обяснявайки това, се 

обърна към мен и каза, че при мен е по-сложно, защото 

нишките на паяжината са прозрачни, невидими, и па-

якът, който ги е изплел – също. Помня много ясно тези 

думи, изка зани преди 20 години, и се опитвам да не ги 

забравям и за миг, за да не заблуждавам нито себе си, 

нито тези, които ме обичат и ми вярват. 

Ето и един конкретен (без да изпадам в подробнос-

ти) и нагледен пример за опасностите, които ни дебнат 

по Пътя. Преди време, поради проявено непослушание 

и своеволие от моя страна спрямо повелите на Духа, 

който ме ръководи, от мен си тръгна (нещо, което до 

този мо мент просто изглеждаше невероятно) мое много 

близко и сродно, лю бимо и обично същество. Заболя ме 

много, защото зад нас останаха много прекрасни ми-

гове, които бяхме споделили заедно. Но сравнително 

бързо, без никакви укори, обвинения, недоволство от 

Съдбата и ропот срещу Бога, успях да се съвзема от 

тежкия удар, да надмогна личната болка и да се спра-

вя с остатъчните егоистични тенденции. Когато това 

се случи, познах най-чистия образ на Любовта, в която 

няма ни каква корист, която не иска нищо за себе си, 

освен щастието на люби мия човек; никакви претенции, 

никакви изисквания, условия, никакво же лание да влас-

тваш и да манипулираш, никакво собственическо или 

об себващо чувство, защото в Любовта важен си не ти – 

важен е другият, важно е не твоето щастие, а щастието 

на другия. Всъщност, него вото щастие е и твое щастие. 

Затова, когато истински обичаш ня кого, ти му даваш 

свобода, а не се опитваш, воден от ревност и жела ние 

за обсебване (т.е. той да е твой и само твой и да е щаст-

лив, но само с теб и чрез теб), да ограничаваш щастието 

и любовта му, опит вайки се да го моделираш, според 

калъпа, който на теб ти е угоден, вкарвайки го в удобно 

за теб русло, но чуждо, некомфортно и огранича ващо 

за него.

Когато човек успее да постигне най-чистия образ 

на Любовта, тогава възниква ново изпитание, нова 

опасност, която изисква бди телност – в резултат на по-

стижението да не го сметне за нещо изк лючително и 

да започне да превъзнася себе си, упоен от отровата на 

самовъзхищението – нещо, което е пагубно за душата. 

Допусне ли да се случи подобно нещо, това означава, 

че се е провалил на поредния из пит, и благодатта, с ко-

ято е бил дарен, се оттегля от него. Резулта тът е ново 

страдание.

Всъщност, за да имат стойност и сила думите, чо-

век трябва да е платил цената на всяка от тях. Както се 

казва в “Птиците умират сами”: “Всичко прекрасно се 

ражда с цената на огромна болка.” Според моето виж-

дане, произтичащо от личната ми опитност, само човек, 

преминал през неимоверни страдания, успели да съкру-

шат сърцето му, но не и да сломят духа му, не и да го 

озлобят, може да обича истински с Любов, в която няма 

приливи и отливи, влюбване и разлюбване, и да стане 



290 291

не мним, а действителен Проводник на Любовта, която 
оживява пулса на целокупното Битие.

Законът е такъв: този, който е готов и може да се 
откаже от всичко – получава Всичко!

Когато бях студент, изпитвах чувство за свобода, за 
независи мост на духа, усещане за оригиналност, уни-
калност, неповторимост… в крайна сметка усещане за 
собственото величие, което няма аналог. Игра на егото! 
А то винаги намира основания, за да защити собстве-
ното си величие – неща, които ми се даваха на мен или 
на други хора за мен, книги, които започнах да пиша от 
30-годишна възраст… очи, ко ито ме гледаха с възхище-
ние… приятели, които ме следваха… Все фактори, кои-
то неусетно ми “помогнаха” толкова много да възлюбя 
себе си, че да започна да се присъединявам с охота към 
гласовете, ко ито ме обожествяваха. Дори в самозабра-
вата си стигнах дотам (може би най-срамният епизод в 
моя живот!) да изрека пред Павлина Даска лова, която 
ме беше предизвикала, на четири очи, естествено, за 
да укрепя разклатените позиции на своето его, че след 
време хората ще искат само да ме зърнат, само да ме пи-
пнат…т. е. толкова велик съм щял бъда! Но тези думи 
не ги изрече Духът – изрече ги моето его, ко ето, като 
всяко его, умее да се маскира и да се представя за Този, 
Който не е! Та тогава, след като бяха изречени възхи-
тителни слова за мен, след като бях написал книги като 
“Просто да бъдеш” и “Евангелие на Любовта”, в които 
някои читатели (и то не случайни!) бяха припоз нали 
Словото… изведнъж… против моята “свободна воля”, 
сякаш някой с магическа пръчица ми отне вдъхнове-
нието – това, което течеше чрез мен, отне ми любовта, 

отне ми смисъла, радостта… отне ми всичко, до което 
се бях докоснал и заради което си струва да живее чо-
век. А това е жестоко – да си познал всичко това – и да 
го загубиш! И се оказах в ада през 1999 година. И там 
пребивавах цели седем години, като през 2004 година 
се случи нещо, което беше толкова болезнено за мен, 
че… ме накара да осъзная, че съм жив. И точно тази си-
туация, ко ято беше неимоверно тежка и можеше да ме 
убие, се оказа повратна точка. Тогава достигнах дъното 
на човешкото страдание, и благода рение на безкрайна-
та милост на Бога успях да се оттласна и посте пенно да 
изплувам и да възкръсна за нов живот, преодолявайки 
по пътя си още капани и препятствия и осъзнал своя-
та човешка слабост и ни щета. От предишния Борислав 
не беше останало почти нищо – особено от неговата 
арогантност и себелюбие. Всичко това, през което пре-
минах, съкруши сърцето ми, смири ме, но… това не е 
моя заслуга и няма за какво и с какво да се гордея – 
просто разбрах, че съм като едно глу харче: днес съм тук, 
но утре ще повее малко ветрец и вече няма да ме има. 
Така, голямото “величие” Борислав се превърна в един 
обикновен човек, не претендиращ за нищо и опитващ 
се да живее (кога успешно, кога неуспешно) в съгласие 
с Божията воля. И ако днес някои приятели откриват, 
че думите ми имат сила, то това се дължи на факта, че 
го вори едно кървящо от любов сърце. На всички вас 
бих искал да кажа: “Приятели мои, Бог е Любов, Която 
човек познава само чрез Болката!” Това е есенцията на 
моя жизнен опит, която се потвърждава от ду мите на 
ап. Йоан в “Откровението” гл. 8, ст. 14: “Това са ония, 
които идат от голямата скръб и са опрали дрехите си, 
и са ги избелили в кръвта на Агнето.” Пък който иска, 
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може и да не ми вярва – нали това е част от свободата 

на човека? А може и да има друг път, но не знам и не 

съм чувал някой да е открил, защото колкото и да се 

различават на шите пътища, те си имат общи топоси, 

през които (щем, не щем), рано или късно, трябва да 

преминем…

Учителят

Не на всеки е дадено да бъде Учител. Да бъдеш 

Учител е дарба – една от тези духовни дарби, за които 

е говорил апостол Павел. Божият Дух по Свое усмотре-

ние определя кому каква дарба да се даде. Затова някои 

са Учители, други Пророци, трети Лечители, четвърти 

с дарбата да гонят бесове, пети – да говорят езици, а 

други – да тълкуват езици… Така че ако не ти е дадено 

Свише, ако не си предопределен за Учител, колкото и 

да се напъваш, не можеш да бъдеш в действителност 

такъв, пък дори и някои хора да те припознават. Но 

едно е да си действително Божи Син, а друго – да бъ-

деш припознат за такъв. Има много такива припознати, 

които минават за Учители, но в действителност не са и 

само заблуждават себе си и тези, които им вярват. Пре-

ди всичко, ис тинският Учител има характерна аура, но-

сител е на специфична енер гия, атмосфера на святост, 

която се нарича “нюкс”. За да я разпоз наеш, трябва да 

си на определено ниво, да притежаваш известна буд-

ност на съзнанието, която да ти позволява да правиш 

пренос и съпос тавка, т.е. да си способен да събудиш 

спомен от предишен живот или от излъчвания и сре-

щи в духовните полета, когато си бил с този Учи тел, 

когато си познавал тази специфична харизма, наречена 

“нюкс”. Де цата и някои животни също могат да бъдат 

чудесен индикатор. Енер гията, присъствието на Учи-

теля приповдигат, възраждат, възкреся ват душата и 

живота ти – дават му ново, стремително направление 

и нов, много по-дълбок смисъл. Учител е този, който 

чувства единст вото си с всичко съществуващо. Кон-

тактите ти с Него, потапянето в Неговата аура, твоето 

упование, откритост могат да пробудят и у теб съзнани-

ето за Единната Същност. Думите, които изрича един 

Учител, не са просто обикновени думи. Те са Слово, те 

са Сила и Жи вот, и моделират у нас Новия човек. Учи-

телят не измисля това Слово – Той е проводник и чрез 

Него говори и се проявява цялото Небе: всички високо-

развити, възвишени, просветлени същества. Учителят, 

за раз лика от индивидуалността, която е Негов носител, 

е колективен Дух. Той не е искра, отделена от Божест-

вения пламък, а искра, която е едно с този Пламък. За 

истинския Учител няма скрито-покрито – Той вижда и 

знае всичко. Не е проблем за Него да чете мислите ти, 

да види тво ето минало, настояще и бъдеще. Дори не е 

необходимо да Му задаваш гласно въпроса, който те 

вълнува в момента, за да ти отговори. Той свети с ис-

тинска, а не с отразена светлина. Разликата между Него 

и мнимия Учител е подобна на разликата между една 

натурална ябълка, която може да задоволи глада ти, и 

една нарисувана, която не може. Истинският Учител е 

Лечител – Той лекува преди всичко човешките души. 

За да е такъв, у Него трябва да живее несътвореният 

Огън – този, който всяка година на Великден слиза в 

йерусалимския храм и въз пламенява свещите, за да по-

твърди, че великденското чудо може да се случи и в на-

шите души, и че това, което “се сее в тление, възкръсва 
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в нетление.” Ние сме свещите, а Бог или Учителя, чрез 

когото се проява той, е несъствореният Огън.

Когато Вивекананда, изпълнен със съмнения, скеп-

тицизъм и книжни знания, отишъл при Рамакришна и 

му казал, че няма никакъв Бог, Рамакришна му отгово-

рил, че това не е въпрос, който може да се дис кутира – 

той не може да му докаже Бог, но може да му го покаже. 

И съв сем изненадващо за Вивекананда скочил и стъпил 

на гърдите му. В този миг нещо се случило – някаква 

енергия прескочила от Рамакришна във Вивекананда, 

който изпаднал в тричасов транс. Когато отворил очи, 

бил напълно различен човек. Рамакришна го попитал: 

“Кажи сега – има ли Бог, или няма?” Цялото същество 

на Вивекананда преливало от Любов, ликувало, къпе-

що се в океан от Блаженство. Чувствал се помилван, 

благословен. Не му оставало нищо друго освен да се 

поклони, да докосне нозете на своя Учител и да потвър-

ди: “Да, има Бог!”

Ето, такава е силата, която притежава един истин-

ски Учител, ръкоположен не от хората, а от Бога! Затова 

е и казано, че “Царст вото Божие не е в слово, а в сила.” 

Иначе има много дървени философи, ерудити, волно-, 

красно- и сладкодумци, които говорят от себе си, пък 

заблуждават, че Духът говори чрез тях и че изразяват 

върховната Ис тина. Те са обикновени преподаватели, а 

препоръчват себе си за Учи тели, макар добре да знаят, 

че нямат небесен кетап. От такива трябва да се пазим, 

за да не се оплетем в мрежите на техните въоб ражаеми 

конструкции. И преди всичко да помним, че колкото 

и красиво да звучат нечии думи, те не могат да бъдат 

Слово Божие, ако не са из раз на онази Любов, която 

дава живот на всичко съществуващо, на онази Мъд-

рост, която озарява със светлината Си съзнанието ни 

и на онази Истина, която изправя пътищата ни… като 

Словото на Учи теля, с което трябва всекидневно да за-

хранваме душите си!

Мантра за Учителя

Обади ми се един стар приятел и ми каза, че отгоре 

са го под тикнали да започне работа по разпространени-

ето на Мантрата, за щото тя била много мощно средство 

и оръжие за борба със Злото. През нощта имах съно-

видение как, заедно с още няколко човека, чакаме на 

гишето на гара, за да си купим предварително билети 

за влак, който трябва да тръгне след няколко часа. За-

пявам Мантрата на Учителя и ми се дава да видя как-

во е нейното въздействие върху съзнанието ни, как го 

извисява и създава у нас Образа на Бъдещия Човек. Не 

мисля, че е необходимо да разказвам каквито и да било 

чудеса, свързани с използва нето на Мантрата. Ще кажа 

просто като Свами Вивекананда: “Не вяр вайте – опи-

тайте и вижте!” Преди много години чрез старозагор-

ската ясновидка Денка се каза, че тази Мантра ускорява 

духовната еволюция – ако я пеем пет минути, това се 

равнява на един месец усилена ду ховна работа! 

Мантрата е скок в неизвестността, при който неиз-

вестното за почва постепенно да се разкрива и да става 

известно. Учителят казва: “Ние поставяме нещата на 

опит.” Да се пее тази Мантра не е задъл жително – в оп-

ита трябва да вземат участие само тези, които, по една 

или друга причина, нямат вътрешна съпротива – тези, 

които ще напра вят опита с любов. Само те могат да се 

ползват от него и само тех ните усилия могат да бъдат 



296 297

благословени! 

По отношение на Името на Учителя – не знам някой 

да знае, точно преведено, какво означава... Но мен не 

ме интересува преводът на това Име, а каква Същност 

стои скрита зад Него. За това мога да говоря – цифро-

вото изражение на тази Същност е безкрайна поредица 

от единици, последвана от безкрайна поредица от двой-

ки... което ще рече, че Учителят обединява в себе си 

Мъжкия и Женския Космически Принцип, т.е. бихме 

могли да твърдим, че е Баща и Майка на човешкия род! 

И пеейки мантрата, ние се свързваме с тази Същност, 

оставяме Я да прониква в нас и да се проявява в живота 

ни...

Духовното име на Учителя – Беинса Дуно – е ключ, 

с който трябва да знаем как да си служим. Промяна-

та на ударенията при неговото из пяване не е случайно. 

Основно има две причини за това: първо, при пее нето 

му ние навлизаме в по-горна октава, в по-горен свят (от 

човеш кия, земния в духовния). И второ – в сравнение с 

преди 70-100 години си туацията се е променила, проме-

нило се е и съзнанието на хората, и в частност на Уче-

ниците от Школата. Правило е: при Божествено про-

изношение, в Божествения език ударението се поставя 

винаги върху корена на думата (който носи нейното 

значение), а не върху представ ката, наставката, окон-

чанието или определителния член – те са пос торонни, 

второстепенни, а ние трябва да се стремим към Същ-

ността, да изхождаме от Нея, Тя да ни бъде ориентир, 

наш водач. С други думи казано, при произнасяне на 

Беинса Дуно, когато ударението пада върху последни-

те срички (както е при французите), ключът е поставен 

само в ключалката на врата, която е заключена. Когато 

поставим обаче ударенията върху първите срички, ние 

превъртаме ключа и отключваме вратата. Звуковият 

състав, Същността, е една, но с промяна на уда ренията 

ние променяме и акцента – от човешкото към Божест-

веното, от външното, формалното към вътрешното, 

субстанциалното. Въз никва въпросът: “Защо тогава на 

4 от 24-те позиции, където има ударения при пеене на 

мантрата, ударението се променя и се поставя в края?” 

– Не можем, нямаме право и не е целесъобразно да на-

силваме нещата – съзнанието на Ученика днес все още 

не е съвършено и тази промяна в ударенията изразява 

неговото отклонение от високия идеал. Ако това не 

беше допуснато (промяната на ударението в тези чети-

ри позиции), Мантрата щеше да си остане заключена и 

недостъпна. Така че това, което изглежда като несъвър-

шенство, като неточност и отстъпление от Божествения 

Принцип само привидно е така – истината е, че то е 

мост, който свързва несъвършеното човешко битие със 

Съвършеното битие на Бога. Оттук и въздействието на 

Мантрата, и нейната полезност! 

http://www.youtube.com/user/hristovatev#p/u/9/

CH63vrD3dg

Има ли един Учител религиозна

принадлежност?

Един духовен Учител и има, и няма религиозна 

принадлежност. Външно, формално погледнато, обик-

новено има и това е съобразено с епохата, държавата, в 

която се преражда, нейните духовни традиции и егрего-

риална същност. По същество обаче духовният Учител 

е отвъд всяка религиозна традиция, защото той е познал 
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Същността, т.е. Единното Съзнание, чийто израз е всяка 

една форма на съществуване, както и всяка една рели-

гиозна форма. Но всеки Учител си има свой под ход, та 

и затова има различни Учители, които изпълват спектъ-

ра като се започне от Шри Рамакришна, който познава 

(не теоретично, а прак тически) различните аспекти на 

Единното Съзнание, за да разбере, че зад всички имена 

и форми Бог е един. (Тази истина Учителят я изразява 

в беседата “Да възлюбиш Господа” по следния начин: 

“Едни казват, че Баща им е червен, други – жълт, трети 

– зелен, четвърти – черен... Всеки го вижда един или 

друг, според цвета на очилата си.”) В другия край на 

спектъра е Джиду Кришнамурти, който отхвърля вся-

ка религи озна традиция и всякакъв духовен авторитет 

(външен и вътрешен), твърдейки, че към истината няма 

път, тъй като тя е винаги тук и сега. Единственото, ко-

ето е необходимо, според него, за човека, е па сивната 

будност на съзнанието и безизборното осъзнаване – но 

това изисква зрелост на съзнанието и отхвърляне на 

всеки страх, който ни привързва към една или друга ре-

лигиозна форма, създавайки илюзорни проекции.

Ученикът

Закон е: ученикът търси своя Учител, но Учителят 

намира своя ученик. Основният критерий, по който се 

различава ученикът от пос ледователите и слушателите, 

е че той не само казва на своя Учи тел: “Учителю, жи-

вота си за Теб ще дам, но Ти живот ще имаш!”, но и е 

готов да го направи. 

Основното качество на окултния ученик е вътреш-

ната му пот ребност да учи, жаждата му за знания. Тя 

се реализира чрез любовта му към Учителя. Там, къ-

дето има действителна потребност, Битието отзивчиво 

откликва. Окултният ученик не се интересува и не се 

стреми към признанието на хората, колкото и изкуси-

телно да е то, а единствено към признанието и одобре-

нието на своя Учител. Нима Христос не казва на Сво-

ите ученици, че светът няма да ги обича, за щото те не 

са от този свят? Факт е, че приоритетите в живота на 

светските хора и на духовно ориентираните са различ-

ни! Така че е нез ряло окултният ученик да търси и да се 

надява на почитта, уважени ето, симпатията и призна-

нието на светските хора. Нещо повече: ако ги получи, 

трябва да бъде осторожен – може би нещо не е както 

трябва, може би си е продал душата, за да се хареса, 

да бъде популярен! Не че е лошо да получиш призна-

ние, но... зависи кой ти го дава. Масовият вкус не е най-

добрият вкус! Ако признанието идва от човек с висше 

разби ране и любов, тогава си струва! 

Окултният ученик се учи от всичко и от всекиго. 

За него всяко жизнено явление, животът в неговата це-

локупност, цялата природа са нагледно обучение. Но 

Учителят, Който е проявеното Божествено съз нание в 

човешка форма, е необходимост за ученика – такава, 

каквато представлява светлината, необходима ни, за да 

прочетем една книга. Учителят е Този, Който осветля-

ва единствената спасителна за нас пътека в тъмата на 

живота. 

Съзнанието на окултния ученик трябва да бъде вся-

кога будно – и в живота, и в съня, и в смъртта. Да не 

прекъсва нишката съзнателност, за да може, след като 

се завърне отново на земята, да продължи сво ята работа 

оттам, докъдето е стигнал, знаейки кой е, откъде идва и 
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защо идва. Ученикът трябва да има кристална яснота за 

своя път, а не да се лута наляво-надясно, напред-назад, 

и да се чуди кой път да хване и кой Учител да следва. 

Ученикът следва високия идеал, а той е да бъде като 

своя Учител и да мисли, чувства и постъпва като Бога. 

За ученика Учителят не е “който и да е Учител”. 

Той е просто Единственият, Който може да го заведе 

при Бога, да пробуди у него Божественото Съзнание. И 

ученикът го разпознава по дух и възлага ця лото си упо-

вание Нему. Тук няма място за съмнение. Съмненията 

трябва да останат пред прага на Школата! Усъмниш ли 

се в своя Учи тел, прекъсваш връзката си с Него и на-

пускаш Школата, макар и вън шно, формално да си все 

още в нея. Съмнението е път на предателс тво! Няма по-

голям грях от това да се усъмниш в съществуването на 

Бога и в своя Учител, Който е лицето на Бога за теб! 

Когато говорим за ученичество, трябва да знаем, че 

то изисква самоопределение и пълно отдаване! 

Шри Рамакришна е уникално явление в духовната 

история. Той познава Бога като индуист, като мюсюл-

манин и като християнин, но не като е правел “кара-

шик” или “манджа с грозде”, смесвайки тези три раз-

лични религиозни системи, а посвещавайки се изцяло 

и безусловно по отделно на всяка една от тях за опре-

делен, достатъчен период. Всяка духовна школа си има 

свои методи за духовно развитие, които рабо тят, но в 

рамките на определен контекст. Поради тази причина, 

не е целесъобразно да се смесват методи от различни 

школи и религии – това би могло да доведе не само до 

объркване, а и до побъркване!... 

Мнозина подценяват или не познават достатъчно 

добре необик новеното явление, наречено Духовен Учи-

тел. На Изток казват: “Учите лят е Бог и Бог е Учителят”. 

Те осъзнават един прост факт – Учите лят не е обикно-

вен човек – Той е Божествен пратеник и неговата мисия 

е да помогне на своите ученици да пробудят у себе си 

Божественото Съзнание. Той е като запалена свещ – не-

запалената свещ може да се запали от нея. При среща 

на Учител и ученик, огънят от сърцето на Учителя сли-

за в сърцето на ученика. Окултното ученичество е път 

на посвещение, което е упълномощен да извърши само 

личният духовен Учител. Хората се заблуждават (по-

ради невежество и безумна гор дост), че за да пробудят 

Божественото си съзнание не им е необходим Учител, а 

забравят немаловажния факт, че за значително по-дреб-

ни неща (да се научиш да четеш и пишеш, да свириш 

на цигулка, да рису ваш картини, да печеш хляб или да 

шиеш дрехи) им е необходим учи тел...

Послушанието също е едно от фундаменталните ка-

чества на ученика! Неслучайно кандидатите за монаси 

имат определен изпита телен срок, в който се наричат 

“послушници” и целта, на който е “да отсекат собстве-

ната си воля”, възлагайки изцяло упованието си на своя 

наставник и изпълнявайки безропотно всичките му за-

поведи. Пос лушанието за хората е трудно и непонятно, 

защото то е издънка от смирение, упование и любов, а 

съвременният човек е изпълнен със са момнителност и 

своеволие. 

Какво означава да бъдеш окултен ученик? Първо 

и необходимо ус ловие – да имаш Учител, защото ако 

няма Учител, няма и ученик! Но не е достатъчно да 

осъзнаеш тази необходимост. Не е достатъчно дори да 

се провъзгласиш за ученик на харесван от теб Учител, 

защото не ученикът избира своя Учител, а Учителят из-
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бира Своя ученик. И тази среща се случва само в Поле-

то на Любовта. Естествено е за ученика да изпълнява 

Волята на своя Учител и във всяко свое начинание да 

търси Неговото благословение. По този начин той реа-

лизира Божията Воля в живота си. Но това става чрез 

свободния избор на ученика – не по задължение, а по 

Любов. Когато това се случва, всички блага, които са в 

душата на Учителя, започват да преливат в душата на 

ученика. Идва момент, когато ученикът поема щафета-

та от своя Учител и сам се превръща в Учител – т.е. в 

човек с пробудено Божествено Съзнание. И тогава вече 

е на място да кажеш: “Следвай себе си!”, а не преди 

това, защото това би довело само до безпътица. Ниш-

ката на Божественото Съзнание е тази, която осветява 

пътя ти – иначе ходиш, опипвайки в тъмнината. Учи-

телят отвън е необходим, докато се пробуди Учите лят 

отвътре. Той е необходимата провокация и идеал, към 

който се стреми ученикът. Постигне ли ученикът своя 

идеал, сам става све тилник и светлина... за себе си и за 

другите... от Школата.

Един от най-важните и трудни изпити за окултния 

ученик (изпит на който многократно съм се провалял!) 

е да остане спокоен, тих, не възмутим, вътрешно недо-

коснат и външно нереагиращ по никакъв на чин и кога-

то хората го хулят, и когато го превъзнасят. Ученикът 

знае, че “Истината няма нужда от защита!” Той трябва 

да е чист в мислите, чувствата, намеренията и постъп-

ките си. И тогава не се вълнува, не се интересува от 

мнението на хората, от тяхната оценка за това, което е 

направил, защото за окултния ученик единствено важ-

но и ме родавно е мнението на неговия Учител, Който 

изразява Божественото Съзнание. Като се замисля – 

лично на мен много по-голяма услуга са ми правили 

не тези, които са ме обсипвали със суперлативи, а тези, 

които са злословили по мой адрес, и то в много случаи 

и неоправдано. Но до като славословът може да раздуе 

егото ти до безкрайност, ако не си бдителен, то хулите 

могат единствено да те смирят, ако подходиш правилно 

къв тях, и затова са много благодатни!

Смъртта в настоящия момент

Разрешението на проблема за смъртта се явява край-

ъгълен ка мък за духовното ни развитие. Не случайно 

светите отци казват: “Помни смъртта!” Обикновено по 

някаква атавистична инерция сме склонни да противо-

поставяме смъртта на живота, но смъртта просто е част 

от всеобемащия живот, а той трябва да бъде опознат в 

своята цялост, и то не интелектуално, а екзистенциал-

но, защото всеки ин телектуален подход към такъв се-

риозен проблем като смъртта е само бягство от него. 

Ние трябва да се научим да умираме, за да разберем 

в действителност, а не на теория, какво представлява 

смъртта. Тогава ще се избавим от естествения страх 

от смъртта, която ни плаши със своята неизвестност… 

Ще придобием усещането за свобода, защото смъртта 

е просто преход от видимото към невидимото измере-

ние на необятната действителност. Учителят дава един 

пример с бучката захар в чая – тя се стапя и става неви-

дима, но не изчезва. Много болка и скръб попива човек 

в себе си, докато осъзнае всичко това. Дори и то гава, 

когато загуби духовно близък човек, душата му се из-

пълва с тъга, защото смъртта в известен смисъл е раздя-

ла… понякога по-дълга, понякога по-кратка. Ти никога 
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вече няма да видиш това любимо същес тво в тази фор-

ма, чрез която се е проявявало то, и колкото по-слаба 

е била различителната ти способност, колкото повече 

си бил склонен да отъждествяваш форма и съдържание, 

толкова и болката ти ще бъде по-голяма, както и при 

собствената смърт… Тази сантиментална привързаност 

към тялото е причината да страдаме толкова много. Но 

Любовта побеждава дори и смъртта. Затова и Христос 

казва: “Дер зайте! Аз победих смъртта!”, а поетът доба-

вя своето истинно прозре ние: “За душите, що се любят, 

и смъртта не е раздяла.”

Тесен, стръмен и скърбен е пътят на човешкото 

спасение, изпъл нен с болка и страдания. Всеки от нас 

изживява своята Голгота, но… не всеки успява да въз-

кръсне. За да се случи това, е необходимо да има пра-

вилно отношение към връхлетялото ни страдание, кое-

то има за основа правилното разбиране. Най-голямата 

болка, най-голямото из питание и предизвикателство за 

човека е да загуби собственото си дете. Но най-големи-

те нещастия и предизвикателства, освен че са най-ри-

скови, дават и най-голям шанс за духовно израстване. В 

такива случаи не трябва да забравяме азбучната истина, 

която изразява Христос с думите: “Блажени страдащи-

те (плачещите), защото те ще бъдат утешени!” С други 

думи казано, небесното утешение, Утешите лят, Свети-

ят Дух се дава само на този, който минава през големи 

скърби и страдания, но устоява във вярата си, запазва 

любовта в сър цето си, примирява се със Съдбата, при-

емайки Божията воля такава, каквато е. Аз познавам 

този път. Минал съм по него. Етапите му са следните:

1. Съзнанието отхвърля станалото, защото не иска 

да го при еме за реалност.

2. Ропот, негодувание, бунт срещу Съдбата, срещу 

Бога. Появя ват се хулни помисли, отричащи съществу-

ването на Бога и ду ховното безсмъртие на човека, както 

и целесъобразността на всичко, което се случва и което 

наричаме “Божи промисъл.”

3. Огромна, смазваща тъга. Усещане за безпомощ-

ност, безси лие и безсмисленост. Отчаяние.

4. Оттук нататък вариантите за реакция са два: ако 

човеш ката гордост е прекомерна, а любовта недоста-

тъчна, сърцето не може да се пречупи, да се съкруши 

от болката и скръбта и като естес твен, и закономерен 

резултат идва озлоблението, чрез което човек започва 

да се саморазрушава отвътре, т. е. да руши своите ду-

ховни структури и да унищожава духовните си натруп-

вания. Втората въз можна реакция, която естествено е 

за предпочитане, е да бъде допус нато скръбта и болка-

та да съкрушат сърцето, да го доведат до при мирение 

и смирение, което казва: “Бог даде, Бог взе – да бъде 

Божията воля!” Така подготвено, чрез молитва, може 

да се изиска сърцето ни да стане обиталище на Утеши-

теля, Светия Дух, за да можем и ние с Не гова помощ 

да утешаваме страдащите чрез утешението, с което са-

мите ние сме били утешени.

Забелязано е: колкото повече любов има човек в 

себе си, толкова повече болка и страдание може да по-

несе и то така, че не само да съх рани любовта си, но и 

да я умножи и то според степента на изпита ното стра-

дание.
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Из писмо до непознат приятел, съкрушен от 

смъртта на майка си:

“Приятелю, сега ми се иска да съм при теб, да те 

прегърна топло и да те оставя да поплачеш на рамо-

то ми, споделяйки всичко, което ти тежи. Уверявам те 

– това е най-доброто терапевтично средство в подоб-

ни случаи. Сълзите не са срамно нещо. Не са и само 

за жени. Дай им воля! Те чистят, дават израз на мъка-

та, помагат й да излезе навън, защото ако остане в теб, 

ще те задуши, ще се превърне в бомба със закъснител. 

Красивите философии за безсмъртието на душата не 

по магат в такъв момент, защото смъртта, очевидността 

на смъртта, с нейната неизбежност и невъзвратимост, 

е тук и сега, а твоят лю бим човек го няма – чисто фи-

зически, той ти липсва. И колкото повече си го обичал, 

толкова по-дълбоко си му позволил да проникне в теб. 

С неговата смърт, сякаш умира и нещо в теб. Затова 

е трудна всяка раздяла. (А смъртта е раздяла). Затова 

толкова много боли! Но бол ката е като мътна вода, ко-

ято просто трябва да оставим да изтече. Необходимо е 

време, търпение и мъдрост. Когато тъгата отмине, ще 

откриеш, че от изплаканите сълзи са се родили бисери: 

очите ти са станали по-чисти и по-проникновени, а сър-

цето ти – по-състрада телно и милостиво, отколкото е 

било преди това. Защото цената на това сърце е смире-

ното и мъдро приемане на личната болка и страда ние. 

Тук няма място за страх. Необходимо ти е мъжество, 

достойнс тво. И тогава ще разбереш дълбокия смисъл на 

думите на Учителя: “Без страх и без тъмнина в Любовта 

безгранична!” А Тя наистина е без гранична. Уверявам 

те! Но до тази истина не може да достигне този, който 

отхвърля кръста, отреден му от Съдбата, изпадайки в 

самосъ жаление или ропот срещу Бога, хленчейки ма-

лодушно, че този кръст е непосилен за него. Но всич-

ко в тази Вселена е целесъобразно и точно определено 

(дори и косъм не пада напразно от главите ни, камо ли 

пък да умре човек!) и на никого от нас не се дава по-те-

жък кръст от този, който може да носи. Нека Бог да те 

подкрепя в скръбтта!”

Какво е по-страшно от смъртта?

Едно състояние преди време, в което бях цели пет 

години, свър зано със загуба на смисъла, на мотивация-

та за живот, за смърт, за каквото и да било... нещо като 

духовен колапс или попадане в черна дупка, в която 

не може да проникне дори лъч светлина... Не просто 

страшно, а жестоко!!! 

После... После се случи това, което съм описал в 

“Мистерията Лим”. Животът заби своето острие тол-

кова дълбоко в мен, че благода рение на неимоверна-

та болка, която изпитах, излязох от духовния ко лапс и 

почувствах, че съм отново жив. Попаднах в пределна 

ситуация, която изискваше от мен максимално да се съ-

бера в себе си и да мобили зирам своите вътрешни сили 

– ситуация, която ми помогна (осъзнах го по-късно!) да 

се освободя от всякаква себичност, от всичко излишно, 

от измамното самомнение, че съм специален, богоиз-

бран... ситуация, ко ято ми помогна да възвърна своята 

обикновеност... да се превърна просто в едно обикно-

вено човешко същество, каквото винаги съм бил, но не 

винаги съм осъзнавал. И това е всичко!

 За един творец може би най-страшното нещо е 
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липсата на вдъхновение, защото ако няма вдъхновение 

– няма и творчество; а душа, която не ражда нищо, се 

превръща в пустиня! 

Всъщност, защо хората се страхуват от смъртта? 

Първо, за щото се страхуват от неизвестността, която тя 

крие – “страната, от която не се е връщал никой път-

ник”, както казва Шекспир. Второ – страхът от това да 

нямаш битие, т.е. смъртта слага точка на изре чението 

на твоя живот и след него няма друго. И трето – страхът 

от болката. Именно страхът от болката е по-силен, от-

колкото страхът от самата смърт. Пример: преди годи-

ни близък човек заболя от цироза, и за да избегне бол-

ката от предшестващите смъртта мигове, си сложи край 

на живота. Друг момент: когато човек загуби смисъла, 

жи вотът се превръща в тежко бреме. И тогава смъртта 

се приема като облекчение... като спасение. Познавам и 

такъв (също близък човек), който се опитваше да удави 

отчаянието си в алкохол и няколко месеца преди да по-

чине, казваше, че вече не му се живее. И наистина беше 

така. Спомням си и дядо ми, който почина на 85 години. 

Когато го пи тах: “Дядо, страхуваш ли се от смъртта?”, 

той ми отговаряше неиз менно: “Не, няма от какво да 

се страхувам.” Не вярваше в Бога, в безс мъртието на 

душата, нито в рай и в ад! Докато баба – обратно, – тя 

беше религиозна и се страхуваше от смъртта. Истина 

е обаче, че ко гато и двамата починаха, в съновидение 

видях баба, а не дядо, в тяло от светлина! 

Страхът от смъртта е разбираем и естествен, с оглед 

обичай ното ниво на съзнание. Това е един екзистенциа-

лен проблем и никаква философска нагласа или система 

няма да ти помогнат да го разрешиш. Ако липсва дълбо-

чина на себепознание, липсва различителна способ ност 

и ние се отъждествяваме с физическите си тела. Докато 

се отъждествяваме с физическите си тела, страхът от 

смъртта си ос тава фундаментален и неизбежен.

По-страшна от самата смърт е евентуално болката, 

която я предшества. Защото е факт, че има мигновена, 

внезапна, бих казал из ненадваща смърт, когато нямаш 

време дори да осъзнаеш какво ти се е случило, но има 

и смърт, която се предхожда от продължително, мъчи-

телно страдание. И тогава смъртта се възприема просто 

като облек чение, спасение от мъките. 

 В този ред си мисля, че човек не би трябвало да 

гледа снизходи телно, пренебрежително и високомерно 

на смъртта. Нека не забра вяме, че от определена гледна 

точка наистина сме смъртни същества. И когато пом-

ним това, шансът да бъдем малко по-смирени и малко 

по-добри се увеличава... поне според мен.

Отчаянието

Отчаянието е плод на гордостта и бич за нашето ви-

сокоумие, но... няма болка, страдание, съмнение, които 

да са по-силни от преобра зяващата сила на Любовта, 

от Която произтича животът. И в най-тъмната нощ на 

нашия живот, в “тъмната нощ на душата”, както се из-

разяват мистиците, колкото и безнадеждно и безсмис-

лено да ни се струва всичко, нито за миг не трябва да 

губим увереност, че въпреки непрогледната тъмнина, 

Изгревът предстои и нито за миг не трябва да преста-

ваме да се уповававаме на любящата и преобразуваща 

всичко в добро Божествена сила. Достатъчно е в такива 

моменти, когато осъзнаваме собственото си безсилие, 

да направим една крачка към Бога, за да направи Той 
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десет към нас и да ни спаси. Уверявам ви, прия тели - аз 

съм преминал през деветте кръга на ада, достигал съм 

до дъ ното на Бездната на Отчаянието, но... днес съм по-

жив от всякога, осъзнал, че от утробата на най-големия 

мрак се ражда най-голямата Светлина. 

И... всеки един от нас може да го направи и... трябва 

да го направи рано или късно, защото няма Възкресе-

ние без Разпятие! 

Отчаянието е загуба на смисъла, на мотивацията за 

живот... навлизане в тъмна, пуста и бездънна бездна, 

в която липсва светъл лъч и в която не се виждат три-

те основи на живота - Вярата, Надеждата и Любовта. 

При отчаянието, битието се превръща в огромно бреме 

и жестока болка. Всичко ти е станало толкова безраз-

лично, че не само нищо не е в състояние да те зарадва, 

но и имаш едно единствено жела ние, продиктувано от 

факта, че си в едно гранично състояние - между живота 

и смъртта - и въобще не ти пука дали ще си жив или 

мъртъв - единствено ти се иска да се освободиш от този 

непосилен товар... Проблемът е, че се чувстваш и си аб-

солютно безсилен, за да го напра виш, тъй като съзна-

нието ти е не просветлено, а затъмнено - ти си загърбил 

Източника на Светлината... за теб няма Бог, няма и безс-

мъртна душа и... ако си по-решителен, в това състояние 

би могъл и да свършиш със себе си... Заради своята без-

умна гордост си влязъл в тази бездна, от която обаче не 

можеш да излезеш сам, с лично усилие, за щото тогава 

ще станеш два пъти по-горд, отколкото си бил, преди 

да влезеш в нея. Излизането от бездната, спасението, е 

плод само на Бо жията милост, която по този начин съ-

крушава и смирява сърцето ти, за да го обърне покаяно 

към Източника на всяка Светлина. 

 Преди време, когато действително достигнах дъл-

бините на от чаянието, направих едно откритие за себе 

си (но без да считам това за някаква лична заслуга!) 

- едва когато човек осъзнае собственото си безсилие, 

едва тогава става възможно да осъзнае не просто сила-

та, а Могъществото и Величието на Бога, Който е на-

шият Спасител, Който е нашият изходен Път и в най-

безнадеждната и безизходна си туация. Едва тогава ос-

ъзнаваме не само интелектуално, но и екзис тенциално 

думите, че “това, което за човека е невъзможно, за Бога 

е възможно.” И че когато Бог живее в теб и ти живе-

еш в Бога, тогава всичко става възможно, защото Бог е 

неограничен свят на възмож ности. Но това осъзнаване 

се ражда от утробата на най-голямата болка, на най-го-

лемия мрак. Просто няма друга възможност или... поне 

аз не виждам... колкото и да ни се иска да има по-лек и 

по-безболезнен начин. 

Силата на положителното мислене

Да изпитваш страх, безпокойство, тревога за бъде-

щето, озна чава, че нямаш достатъчно доверие и упова-

ние в Бога. Означава, че не си познал Неговата Любов. 

Всяка сутрин аз се настройвам на Божест вен лад като си 

давам своеобразен обет, че всичките ми мисли, чувс тва, 

думи и дела ще бъдат в съответствие с Любовта, Която 

обеди нява всички неща в едно хармонично цяло. Дори 

е препоръчително човек да си води дневник, в който да 

отбелязва ситуациите, в които с мисъл, чувство, дума 

или постъпка се е отклонил от Закона на Любовта. По 

този начин се развива и будността на съзнанието. А е 

истина, че жи вотът е като огледало - ако му се зъбиш 
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насреща, и той ще ти се зъби; ако му се усмихваш - и 

той ще ти се усмихва. Осъзнавайки това, човек трябва 

да бъде много внимателен във всичките си (и видими, 

и неви дими) проявления, като държи в съзнанието си 

Единството на всичко съществуващо. Когато срещнеш 

някого по пътя си, мислено му кажи: “Бог да те благо-

слови!”. И животът ти ще се изпълва с благословение.

Някои приятели питат дали няма да бъде по–добре, 

вместо простъпките спрямо Любовта да си отбелязваме 

доброто, което сме извършили. Такъв подход опреде-

лено крие опасности, защото може да доведе до фари-

сейщина, до духовна прелест, до напомпване на егото, 

до развиване на прекомерна любов към себе си (а и 

без това повечето хора като че ли страдат от подобен 

нарцисизъм или самовлюбеност). И може да се получи 

така, че “вместо да изпишем вежди, да извадим очи.” 

Аз лично споделям народната мъдрост: “Направи до-

бро, а след това го хвърли в морето.”

 Ще си позволя да дам един пример от моя жи-

вот за силата на по ложителното мислене. Имах пери-

од, когато бях модел на студентите от специалността 

“Изобразително изкуство”. Дойде време за изпит. Те се 

притесняваха много, защото е по-трудно да се рисува 

млад модел, отколкото стар. Реших да направя опит 

и същевременно да им по могна. Докато ме рисуваха, 

спирах мисълта си върху всеки един от тях. Обливах 

го с любов и се молех мислено да бъде благословен, а 

заедно с него и трудът му. Когато приключи изпитът, 

студентите бяха изне надани, удивени от добрите рабо-

ти, които се получиха, както и от не обичайно високите 

оценки. След седмица позирах на същите студенти за 

друг техен изпит, но за да направя съпоставка, този път 

не им съ действах мислено, а просто си седях. Получе-

ните резултати бяха зна чително по-ниски. Този метод 

го практикувам успешно и с моите уче ници, когато 

правят писмена работа, а и при устно изпитване. Убе-

ден съм, че ако един учител се моли за своите ученици - 

не общо, а пои менно, визуализирайки техните образи и 

обливайки ги с любов, положи телните резултати няма 

да закъснеят, особено ако и учениците се молят за своя 

учител! 

За истинско положително мислене можем да гово-

рим само при този човек, който е познал Любовта като 

Основа на цялото битие и като Сърцевина на собстве-

ното си същество. Умът на такъв човек започва да гледа 

през очите на Любовта и мисълта му се извисява и пре-

връща в действителна творческа сила, в светлина без 

сенки отвъд всякаква дуалност - абсолютно доброже-

лателна, безкритична, доверя ваща се. Обикновено каз-

ваме за такъв човек, че е склонен да идеализира нещата 

и да гледа на света през “розови очила”, но това не е 

идеализа ция, а способност на мисълта да се извиси и да 

проникне в по-висша ре алност, която е недостъпна за 

хора с негативно и деструктивно мис лене. Това поло-

жително мислене, което се корени в Любовта, обединя-

ваща всички неща в едно хармонично цяло, е благодат-

на почва, в която естествено израстват различни дарби 

и способности. В този смисъл, положителното мислене 

не е въпрос на дисциплина, традиция и навик (както е 

при американците), а въпрос на себепознание. Ако не 

си дос тигнал до Полето на Любовта, тогава твоето по-

ложително мислене е само фасада - повърхностно, без 

корени, лишено от действителна творческа сила, в из-

вестен смисъл дори лицемерно. 
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Дали ще мислиш положително или отрицателно 

зависи от тво ята вътрешна нагласа, от това, което си 

разкрил в себе си. Ако си направил разкритие на Източ-

ника на Любовта, ако си изпълнен с Любов, ако Любо-

вта прелива през бреговете на твоето същество, тогава 

и да искаш (друг е въпросът, че няма да искаш!), няма 

да можеш да мислиш отрицателно - тази “способност” 

ще ти е отнета. И това е истинс ката основа на поло-

жителното мислене, а не готови формули и ре цепти за 

живота, които биха могли да направят така, че да крием 

сво ята вътрешна агония с усмивка и красиви, но лише-

ни от пълнеж фрази. Любовта е необходимата основа... 

за всичко! 

Ясновидството

Христос го е казал: “Блажени чистите по сърце, за-

щото те ще видят Бога.” Това е (за мен) истинското яс-

новидство – да имаш необхо димата светлина, виделина 

и яснина, за да виждаш Божествената същ ност навсякъ-

де и във всичко. Другите неща са дрънкулки, залъгал-

ки, с които (ако сме зрели в духовно отношение) не би 

трябвало да се задо воляваме. И няма никакви техники, 

методологии, чрез които по насилс твен начин да мо-

жеш да развиеш ясновидска дарба! Техниките и мето-

дологиите, желанието да станеш ясновидец, са плод 

на егото, на лич ността, която е сянка на Божествената 

същност – индивидуал ността, т.е. проявление на лично-

то усилие, подхранвано от човешката гордост или ма-

ния за значимост, за величие. А ясновидството е Божа 

дарба, която се дава не поради ревностната практика и 

амбиция за се бедоказване на даден човек, а по благо-

дат. Но благодатта Божия ожи вява само в съкрушено-

то, смирено и пречистено в пламъка на Божест вената 

любов сърце, което по този начин се е освободило от 

себелю бие, себичност, користолюбие. Тогава нещо 

се случва, но не защото си го търсил и желал! И то се 

случва не като някакво изключително, свръ хестествено 

събитие, каращо те да се надуеш вътрешно и да се пук-

неш от гордост, подобно на жабата от баснята, която 

искала да стане вол, а като естествена последица, като 

спонтанно просветле ние на чистотата – на сърцето, ко-

ето откликва на чуждите нужди, без да иска или да за-

държа нещо за себе си, защото всичко е Божие, но и без 

да допуска някой да го обсеби, защото то принадлежи 

единствено на Бога, Който нашепва на човека: “Сине 

Мой, дай ми сърцето си!”

Ванга

Бях на 23-24 години студент във Велико Търново, 

когато съзна телно, за да се потопя в себе си и да осмис-

ля някои неща, прекъснах об разованието си. По това 

време майка беше подала молба за развод. Ре ших да 

отида при Ванга и да я попитам дали родителите ми 

ще се раз ведат. Хванах влака. Стигнах до Петрич, но 

се оказа, че Ванга не при ема в къщичката си в Петрич, 

а в Рупите.

 Тогава отидох до Рупите. Имаше пазач, който ме 

пресрещна и ми каза: “Момче, тук има хора, ко ито ча-

кат вече втора седмица, а ти… сега дойде и искаш да 

влезеш.” Седнах до оградата отвън, извадих си джобно 

издание на Новия завет и започнах да си чета от него, 

докато изчаквам Ванга да се появи. Почна да се мръква. 
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Дойде правителствена Волга, за да вземе Ванга и да я 

откара до Петрич, където тя нощуваше. Това беше моят 

момент. Станах и пресрещнах Ванга, която се беше за-

пътила към колата. Заго ворих я. Тя спря на около метър 

от мен. Попита ме: “Ти ли беше мом чето, което седеше 

до оградата и четеше Новия завет?” Казах й, че съм бил 

аз. Тя ме попита по какъв проблем съм отишъл при нея. 

Казах й, че по семеен. Тя се вглъби в себе си. Усетих 

как сякаш някаква енергия премина през нея. В този 

момент бях сигурен, че тя получава информа ция за 

мен, но… Не знам какво видя… Не пожела да сподели 

нищо, кол кото и да я питах и настоявах. Нито ме овика, 

както обичайно правеше в такива ситуации, ако някой 

нахалстваше… само мълчаливо продължи към колата. 

Отвориха й вратата. Тя влезе и седна. Аз продължавах 

да я питам кога ще има възможност да ме приеме, но 

така и не получих от говор… А известно време след 

това родителите ми се разведоха.

Медиумите

За мен да си медиум, означава да си посредник меж-

ду световете. Медиумизмът е основа, за да бъдеш ясно-

видец, пророк, Духовен Учител, истински творец, лечи-

тел... Но проблемът е, че има висши и нисши прояви на 

медиумизъм, които са свързани с нивото на съзнание на 

даден медиум. (За жалост повечето са нисши проводни-

ци, които се свързват с нисшите астрални светове). За 

да различи човек с какъв медиум си има работа, трябва 

да притежава една от духовните дарби, за които го вори 

апостол Павел - дарбата да различаваш духовете.

“Ако вземем думата “медиум” в тесния й смисъл, 

бихме могли да кажем, че медиумът е портал за обез-

плътени лъжци. Присъствал съм на десетина спири-

тически сеанса, за да проуча явлението. Само на един 

от тях попаднах на стойностен медиум - всички други 

бяха под веждащи. Категорично не препоръчвам спири-

тизма, още повече че той може да доведе до обсебване, 

тъй като при един медиум връзката между астралното и 

физическото тяло е много хлабава! Медиумът, в по-ши-

рокото си значение като “посредник между световете”, 

е необхо дима основа, от която израства ясновидецът, 

пророкът и Учителят. Ето в “Евангелие на Любовта” 

какво се казва за разликата между ясно видеца и про-

рока и какво също трябва да се разбира под духовен 

Учи тел:

Когато издигнеш съзнанието си в Полето на Любо-

вта, придоби ваш пророчески дар. Казвам пророчески, а 

не ясновидски. Знаеш ли каква е разликата между про-

рочество и ясновидство? Пророкът е по-голям от ясно-

видеца, защото той твори, създава, моделира бъдещето 

със силата на своята мисъл, която изтича от Полето на 

Любовта; докато ясновидецът може да види това бъде-

ще, но отразено в съзнанието си и едва тогава да изкаже 

това, което вижда. Неговото Слово е творческо и съз-

дава бъдещия живот. Не че бъдещият живот вече съ-

ществува ня къде, в някакво поле, в друго измерение, до 

което се е докоснал проро кът, не! Пророкът сам, чрез 

силата на своята любовна мисъл, издъл бава като с огро-

мно длето коритото, в което ще се влее реката на бъде-

щия живот. Ето защо, чрез пророка се изявава сам Бог 

и не слу чайно е казано: “В началото бе Словото и Сло-
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вото беше у Бога, и Бог бе Словото. Всичко чрез него 

стана.” Когато издигнеш съзнанието си до висотата на 

Любовта, тогава думите ти придобиват магическа сила 

– те оживяват, превръщат се в живот. Казваш: “Да бъде 

свет лина!” и става светлина. Казваш: “Да бъде любов!” 

- и настава Любов. И това е изумителното, защото про-

рокът е Божие изявление, докато ясновидецът – само 

Божие отражение.

Само този, който познава пътя, който го е изминал, 

може да по мага на другите да открият Учителя в себе 

си. Учителят не е вън от нас, Учителят е вътре в нас. 

Той е Божественото съзнание в човека. Той е най-ви-

сшата същност на човека. Да се гледа на Него като на 

външен обект е идолопоклонство. Учителят не трябва 

да се превръща в икона, пред която да се прекланяме, а 

трябва да бъде живо вътрешно присъствие, Божествено 

ръководство в храма на душата. И е прав в това отно-

шение Кришнамурти като казва, че всеки сам за себе си 

трябва да бъде и учител, и ученик. Вътрешният светил-

ник трябва да се запали, Божественото Съзнание трябва 

да се пробуди.”

Много е погрешно да се акцентира върху окулт-

ните способности! Смисълът на духовната наука не 

е в това. Те са много подвеждащи и по-скоро опасни, 

отклоняващи ученика от Пътя, отколкото обрат ното. 

Особено опасно е самоцелното търсене и развитие на 

такива способности, защото тогава, когато ги получи, 

ученикът получава за едно с тях и измамно самомнение 

- почва да се смята за велик, за по-ве лик от своя Учи-

тел, започва да се самообожествява и... в крайна сметка 

започва падението. В Божественото учение ние имаме 

една водеща нишка, за която трябва да се държим - Лю-

бовта, Която трябва да раз виваме и на Която трябва да 

позволим да озарява съзнанието ни и да се проявава в 

живота ни. Няма по-голямо чудо от Любовта - тя дава 

всички блага, необходими за душата на ученика. И то-

гава всичко си идва по един естествен начин - дори и 

“свръхспособностите”. Неправилно е да мислим, че ако 

някой е медиум или ясновидец, е на по-високо ниво 

от нас и това би трябвало да ни потиска! Знаен е един 

случай от истори ята на Братството - понеже Учителят е 

казал, че най-добрата ясно видка в България е Кортеза, 

няколко от Неговите ученици решават да я посетят, за 

да видят какво ще им каже. Каква била изненадата им, 

когато се завърнали и Учителят ги посрещнал с думите: 

“Защо хо дихте да се унижавате при Кортеза? Вие сте 

на по-високо ниво от нея!” - макар че видимо те нямали 

някакви по-особени способности. 

Прекрасно е да си обикновен човек, защото ти дава 

възможност да израстваш в духовно отношение безо-

пасно... в смирение.

За заплащането… при лечители, астролози, 

ясновидци

Ето как разглежда този проблем Учителя в беседата 

си “Ще ви въздигна”: 

“Давайте даром това, което даром ви е дадено, но 

не и вашето. Ако ме пратят да раздам 100 000 лв на 

бедни, аз трябва даром да ги дам, защото даром са ми 

дадени. Но ако взема да поставям условия и да искам в 
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замяна да ми дават я масло, я яйца, я вълна и т.н., това 

не е Божествено, не е Христово учение.”

В първото си послание към коринтяните гл.12 апос-

тол Павел се спира на духовните дарби, измежду които 

са както изцелителните способ ности, така и пророче-

ската дарба. Не мисля, че той е допуснал грешка, нари-

чайки ги “духовни дарби.” За разлика от обикновените 

способности, които човек придобива благодарение на 

своите лични усилия (примерно един лекар получава 

способността да лекува след определен курс на обуче-

ние, който му е струвал пари, време и енергия и затова 

е нор мално после той да взема пари за лечението, което 

провежда), духов ните дарби са дар от Бога – те не мо-

гат да се придобият, каквито и лични усилия да полага 

човек, ако Бог не благоволи, защото, макар да е съз-

даден по образ и подобие Божие, човешкото естество, 

тъй като е тварно, т.е. създадено, е ограничено и то не 

може да познае Божестве ната същност, която е нетвар-

на, т.е. несътворена – Тя си остава не постижима Тайна 

(затова се казва, че “Бога никой никога не е видял”), а 

може да познае единствено Божествената енергия и да 

стане съпри частен на Божествения живот чрез Светия 

Дух. Затова и тези дарби произтичат от Светия Дух, а 

не са плод на лични усилия. Затова и чо век, който усе-

ща и знае, че нещо, което идва чрез него, но не е от 

него, не превръща дарбата си в печалбарство и започва 

да дава даром на хо рата това, което не е негово, а е по-

лучил даром. По този критерий ра познавам истинските 

от фалшивите феномени. Не признавам за ис тински фе-

номени тези, които имат ценоразпис – те не са от Бога, 

а това, което правят (с каквито и имена да го кичат!), 

произтича от тях! Ако пък им е дадено от Бога - значи 

злоупотребяват с него, като нарушават закона, използ-

вайки дарбата си за лично облагодетелст ване и носят 

отговорност за това!

Трудностите на духовния път

Когато тръгне по духовния път, обикновено човек е 

много енту сиазиран и вдъхновен. Ентусиазмът и вдъх-

новението му се увеличават (заедно с духовния стре-

меж), още повече поради т.нар. “успех на начи наещия” 

– т.е. дават му се някои духовни опитности, открове-

ния, опитва вкуса на Божията благодат, избуяват сидхи, 

явяват му се ду хове ( прелъстители ), които започват да 

му нашепват велики работи за него, превъзнасят го... 

Техните гласове са прилични на гласовете на морските 

сирени – приятни, привлекателни, но омайни, упойва-

щи и смъртоносни в духовно отношение, ако им се под-

дадеш... А изкушени ето е огромно и, имайки предвид 

човешкото естество, почти е изклю чено да си здраво 

привързан за корабната мачта (мита за Одисей) и да не 

им се поддадеш... Което означава, че се изпълваш със 

себелюбие, нарцисизъм, започваш да се възхищаваш от 

самия себе си и у теб се заражда по-грубо (ако си по-

нискоинтелигентен...) или по-фино усещане за величие, 

за богоизбраност. И така, постепенно и неусетно у теб 

се промъква духът на гордостта и самовлюбеността и 

те завладява, а благодатта се отдалечава от теб и ти се 

чудиш къде е изчезнало пре дишното вдъхновение. По 

този начин става отклонението ти от вер ния, Христо-

вия път, и навлизаш в път без изход, в задънена улица 

(со как). Това е пътят на демоничната духовност, кой-
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то, в крайна сметка, лишавайки човека от Бога, го води 

до отчаяние. Всеки, който е преиз пълнен с гордост и е 

подвластен на страстите, чието сърце не се е съкруши-

ло, покаяло и смирило, неизбежно тръгва по този път. 

Когато осъзнаеш това, когато осъзнаеш какво си загу-

бил и сърцето ти все още не е умъртвено достатъчно, за 

да не може да почувства болката от богооставеността, 

едва тогава твоето действително търсене на Бога започ-

ва, защото (колкото и парадоксално да звучи) не мо-

жеш да търсиш Бога, ако преди това не си Го опитал и 

не си Го загубил! И кол кото по-голяма е била мярката 

на степента, в която си Го познал, толкова по-силно ще 

бъде съзнанието за това, което си загубил, и съ ответно 

толкова по-силен ще бъде и копнежът да си върнеш 

загубе ното чрез молитви, покаяние и сълзи. Ако обаче 

сърцето ти продъл жава да остава твърдо и непреклон-

но, непропускливо за Божията любов (а такова го пра-

ви гордостта), Бог, в Своята безкрайна милост ти из-

праща страдание или поредица от страдания (според 

необходи мостта), чиято цел е не да те озлобят и съвсем 

да те откъснат от Бога, а точно обратното – да съкрушат 

сърцето ти, да го омекотят и смирят, превръщайки го по 

този начин в благодатна почва за семен цата на Божията 

благодат. Затова и в своята беседа “Двамата братя” от 

“Сила и живот”, том 3, Учителят казва: “Бог благоволи 

повече към грешника, който се разкайва, отколкото към 

праведния, който се въз дига и гордее.” 

Съкрушеното сърце е изпълнено с милост и състра-

дание и то не дели хората на праведници и грешници, 

на духовно издигнати и на светски; и не е негова работа 

да ги осъжда, а само да им помага. Често срещано днес 

явление е демонстрацията на интелектулна надменност, 

която в самозабравата си стига до откровено, арогантно 

безбожие. Само че това, че ние отричаме съществува-

нето на Бога, съвсем не оз начава, че Той не съществу-

ва. По-скоро нормално е, когато живеем в тъмнина и 

зрителната ни способност е ограничена, да не виждаме 

ня кои неща, които започваме да виждаме едва когато 

изгрее слънцето. Разбираемо е, че такива хора не раз-

бират и същността на примирени ето – то е дете на сми-

рението. Прекрасно е човек да се примири със себе си, 

със света и с Бога. Това означава, че той е се намерил 

най-сетне и се е устновил на мястото си в Божествения 

Адам – т.е., като уд от Христовото тяло и именно като 

такъв е различен, божествено уникален. Ако умът не 

слезе в сърцето, човек започва да страда от ви сокоумие. 

Високоумието (гордостта) изяжда благодатта, защото 

то е като висок планински връх, който скрива от наши-

те очи слънцето. В резултат на това душата ни залиня-

ва, достига до духовен колапс, до своеобразна духовна 

смърт – състояние, при което си лишен от вся какви по-

риви, стремежи, желания, от всякаква радост, защото 

всичко ти се струва безсмислено. (Така се изкупва гор-

достта!). И в това със тояние (след като преди си се смя-

тал за велик, едва ли не за Бог) осъз наваш колко си ни-

щожен и безсилен да промениш нещата, осъзнаваш, че 

всичко е в Божиите ръце. Самият аз, след големи “вър-

хове”, пет години (!) бях в такова състояние. И осъз нах, 

че само Бог, ако благоволи, може да ми помогне (иначе 

загивах – не ми трябваше такъв живот). Но още не бях 

видял и разбрал нищо – следващите две години бяха 

истинско мина ване през деветте кръга на ада – болка 

до краен предел, огромно стра дание... което ме накара 

да почувствам, че съм отново жив, но... сър цето ми се 
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беше съкрушило, завоалираната ми надменност се беше 

из парила... Осъзнах какво означават думите “мъртъв 

бях, но оживях”... разбрах какво означава душата ти да 

възкръсне. Но всичко това го въз приемам не като моя 

лична заслуга, а като Божия милост, като дар от Бога за 

мен – едно арогантно в своята самомнителност човече. 

Нашите пътища, колкото и да са индивидуални, по-

неже имат една посока, един стремеж, си имат и общи 

топоси, т.е. места, през които всеки един рано или къс-

но трябва да премине. И е неразумно да се отхвърля 

помощта на някого, който вече е вървял по този път и 

поз нава неговите особености. 

Когато човек работи в духовно отношение, това 

води до разши ряване на съзнанието, което става все 

по-чувствително и всеобх ватно, така че започваш да 

усещаш не само радостите на хората, но и техните бол-

ки, недъзи, болести и т.н. И колкото е по-велика една 

душа, толкова повече може да носи. Затова и се каз-

ва, че Христос е поел върху себе си греховете на целия 

свят; а за Учителя Негови уче ници са имали видение, 

че носи на гърба си Земята. Дава се на този, който може 

да носи – на този, който има силата да носи! А и има 

нещо друго: ако човек пребивава постоянно в състоя-

ние на прекомерна ра дост и любов и е лишен от стра-

дание, започва да се самозабравя, да превъзнася себе 

си... Страданията обаче са много полезни и целесъоб-

разни – те съкрушават сърцето на човека, смиряват го, 

изпълват го с милост и състрадание... А когато прежи-

вява и чужди страдания, освен горепосочените неща, и 

с готовност за саможертва, което се обяснява от факта, 

че ти усещаш единството си със страдащото същество 

до такава степен, че си готов да поемеш част от неговия 

товар върху себе си – да, на теб ще ти е по-тежко, но на 

него ще му е по-леко, и от това и на теб ще ти става по-

леко. С времето (с Божията помощ и съ действие), спо-

собността ти да носиш ще се увеличава. Съществата, 

които вървят по този път, се превръщат в Изкупители 

на човешка карма. Това е Христовият път, който е из-

пълнен със саможертвен дух и затова само малцина го 

следват! 

Един път, много пътища

Голямата ми дъщеря, която е на 16 години, след 

като беше прос лушала диск с мантри, ме попита дали 

по този начин не изневерява на нашия Бог, защото нали 

с мантрите индийците възпявали техните богове? В от-

говор й разказах известната притча на шри Рамакриш-

на, според която трима слепци срещнали един слон и 

всеки от тях се опи тал да го опише. Първият бил хванал 

хобота на слона и казал, че сло нът е като тръба. Втори-

ят, който бил хванал крака му, казал, че сло нът прили-

ча на стълб. А третият, който докопал ухото му, казал, 

че слонът прилича на ветрило. Така и хората познават 

определен аспект на Божественото и го абсолютизи-

рат. Оттук и разминаването между световните религии, 

но... Божественото съзнание е единно, цялостно – про-

блемът е, че нашето съзнание е частично (фрагмента-

рно). Това, разбира се, е едната страна на проблема. От 

друга страна, пътят на окултното ученичество изисква 

самоопределение – да предпочетеш един Учител пред 

всички други, една Школа пред всички други – така, 
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както трябва да се направи самоопределение и в любо-

вта, където също предпочиташ една жена пред всички 

други и тя се превръща в център на твоя емоционален 

свят. Както нашата слънчева система, така и твоята емо-

ционална, и твоята духовна вселена не могат да имат 

два или повече центъра, защото ще се саморазрушат, а 

имат само един! По същата логика, когато тръгваме на 

пътешествие, ние предпочитаме един път, един марш-

рут пред всички други, защото не можем едновременно 

да пътуваме във всички или дори в различни посоки – 

можем само в една единствена! Да се самоопределиш 

в духовно отно шение, означава да се посветиш напъл-

но на един Учител и на Неговата школа, на методите 

и практиките, които Той препоръчва, а не да чер пиш 

вода от различни източници, т.е. да вземаш оттук-оттам 

(от този Учител едно, от оня – друго) неща, които ти 

харесват, но много често си противоречат или направо 

се взаимоизключват, защото всички методи се дават в 

рамките на определена система и в нея те са ефектив-

ни. И така обикновено практикуват хората – то си има 

своето място и предназначение, но не и когато човек 

влезе в пътя на окулт ното ученичество. Тогава залита-

нето по чужди методи и практики се смята за отклоне-

ние на ученика от Школата, за вид предателство, при 

което се прекъсва духовната връзка между ученика и 

неговия Учител, и макар формално той да продължава 

да посещава Школата, в действи телност е вън от нея и 

посвещенията се преустановяват. И това трябва да се 

знае, защото закон е: винаги, когато ученикът намери 

своя Учител, се появява Учител от другата Школа (тази 

на Черното Братство), който се опитва да го отклони и 

привлече към себе си, в своята Школа. И това е много 

сериозен тест за устойчивостта и пре даността на учени-

ка, за неговия нюх да различава нещата.

Когато Пътят у теб е проявен, отпада необходи-

мостта да след ваш други, чужди Пътища, които до този 

момент са ти били необхо дими, тъй като са били, по-

малко или повече близки до твоя и са ти по могнали да 

си го припомниш. Така са станали част от твоя Път. В 

действителност, предназначението на всички Пътища е 

едно и всички Пътища свършват там, където започваш 

ти – те те водят към Себе Си, за да се установиш в Себе 

Си. Тогава вече всички Пътища изчезват като миражно 

видение, защото самият ти се превръщаш в Път (“Аз 

съм Пътят, Истината и Животът”) за тези, които все 

още не са на мерили Себе Си.

1. Когато познаеш Същността на Учителя, ще осъз-

наеш не ин телектуално, а екзистенциално, че Тя е все-

обхватна; т.е. да се отда деш на Учителя, само външно 

погледнато изглежда да абсолютизираш един аспект на 

Божественото, а в действителност Той е “тесният път”, 

“тясната врата”, за които говори Христос и през които 

трябва да преминеш, за да усетиш вкуса на целокупно-

то Битие, на Бога, и на Вечния живот.

2. Що се отнася до световните религии, източни-

кът на светли ната може да е един, но пречупването й 

да е различно. Всяка религия представлява система от 

вярвания, която служи за облагородяването и духовно-

то усъвършенстване на човека – система, която си има 

своя методология. И както не можем да твърдим, че от-

делните системи в човешкото тяло (отделителна, поло-

ва, сърдечно-съдова, нервна и т.н.) са еднакви, така не 
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можем да твърдим и че отделните религии са едно и 

също. По-скоро трябва да се съгласим с техните разли-

чия, да прие мем конкретния подход към реалността на 

дадена религия и да осъз наем, че тя си има своето мяс-

то и предназначение в пътя на духовното израстване на 

човека. Някъде Учителят правеше сравнение, като оп-

риличаваше отделните религии – една на корена, друга 

на стъблото, трета на клоните, четвърта на листата, на 

пъпките, на цветовете, на плодовете… Истината е, че 

световните религии, освен общите неща, имат и доста 

различия и противоречия – едни вярват в инкарна цията, 

други не вярват; за едни има Бог, за други няма. Или 

пък христи янството се гради на разпятието и възкресе-

нието на Иисус Хрис тос, а в Корана пише, че той (Ии-

сус) не е разпъван въобще, а Бог (Ал лах) е оприличил 

друг човек на него и той е бил разпънат. Затова и Исус 

не е възкръсвал – той е само един от Божиите пророци, 

а не Еди нороден Син Божи…

3. Определено мисля, че е прекалено да се твърди, 

че такова нещо като школи не съществува и не е съ-

ществувало. Не само че съществу ват различни окулт-

ни школи, всяка от които работи със свои традици онни 

методи и средства, т.е има си собствена методология и 

опреде лени стъпки, които трябва да се извървят (което 

ще рече, че трябва да има вещи хора, които са минали 

по този път, т.е. Учители), но има школи и в изобрази-

телното изкуство, музиката, литературата… и ти раз-

гръщаш своите способности в рамките на определена 

школа, т.е. тя ти помага да моделираш и да разгърнеш 

своя творчески потенциал. Така стоят нещата и в една 

окултна школа – Учителят, Неговата методология, ти 

помагат да разгърнеш своя божествен потенциал… ина-

че той може да си остане в спящо състояние… Както 

при човек с музикални заложби, който обаче не е ходил 

на уроци при учител и те са останали само в потенциал-

но сътояние, неразгърнати. 

4. Не смятам, че един е Учителят, който проповядва 

истината на Земята, и не вярвам, че само едно е свет-

лото и правилно учение! Но… за мен… в тази епоха 

мировият Учител е един и Той дава основопола гащите 

насоки за развитие на човешкия род и на новата култу-

ра, ко ято предстои – културата на Любовта (културата 

на шестата раса).

5. “Ако един свободен човек избира лично своя на-

чин да върви по пътя си и този начин включва няколко 

методи от различни школи, но така че те да са хармо-

нично съчетани помежду си и с неговата уни кална ха-

рактеристика – това също ли може да се квалифицира 

като за литане?” – Понеже тук изхождаме от школата 

на Учителя, трябва да знаем с кои школи се родее тя. 

Лично посочени от Учителя са примерно школата на 

розенкройцерите и антропософската школа на Рудолф 

Щайнер. А като пример за Учител от Черната ложа Той 

посочва Бо Ин Ра. Но има нещо друго – в Словото на 

Учителя има достатъчно дадени методи за работа на 

ученика. Ако това Слово и тези методи не са ни доста-

тъчни и търсим нещо странично, най-вероятно просто 

още не сме престъпили прага на школата, а сме само 

слушатели.
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Дали силата на Словото не действа днес 

по-силно?

Не мисля, че преките ученици на Учителя не са си 

давали сметка кой е Той. Ако беше така, е нямало да 

има постоянно около Него сте нографи... нямаше изоб-

що и Словото Му да достигне до нас. Имах щас тието да 

познавам някои от тях – впечатлен съм и с умиление си 

спом ням благостта, която излъчваха лицата им, светли-

ната, която стру еше от очите им, загрижеността им за 

ближния, готовността им да се притекат на помощ при 

нужда, медените им слова, отдадеността на Делото... Те 

са имали уникалната възможност да докосват устни до 

святата десница на Учителя, да бъдат потопени в Него-

вата благо датна аура, да се вдъхновяват от Неговия све-

тъл пример, а не само от Словото Му – това Слово, което 

благодарение на техния самотвержен дух е достигнало 

до нас, но то е само частица от цялостното Присъс твие 

на Учителя, което тогава е било физически осезаемо. А 

живото, физическо Присъствие на един Учител никак 

не е случайно! То има за цел да създаде едно Поле на 

Любовта, благодарение на което да се пробудят зало-

жените в нас латентни сили и способности. 

Прераждането

Тук предлагам, с малко съкращения от моя страна, 

един случай за прераждане от поредицата “Изгревът” - 

6 том. Споменът е на Станка Тотева:

“Вуйна ми имаше едно момченце, наречено Недю. 

И понеже беше много весело, татко му купи една ман-

долина и му я подари. Един път като играло много, 

простинало и се разболяло от пневмония и почина. И 

когато легна болно, вуйна ми вика: “Ти от тая мандо-

лина се разболя!” И взе, че я хвърли на тавана. Ама то 

почина детето, и вуйна ми се притръгна (забравя се от 

мъка). Като загубиха това момче, не могат да си наме-

рят място от мъка. И най-после решават да дойдат в Со-

фия да питат Учителя. И вуйна ми Му разправя мъката 

си... Тя казала на Учителя: “Аз искам много да имам 

момче пак. Много ми е мъчно и много искам момче да 

имам.” Учителят си затворил очите и дълго, може би 

половин час стоял със затворени очи. След време Той 

си отворил очите и казал: “Рекох, същата душа ще дой-

де и до петгодишна възраст три пъти ще се изяви. Но 

има нещо, което мога да ти го кажа: Винаги ще бъде-

те разделени, понеже е скорошно прераждане.” И така, 

вуйна си отиде и после забременя и роди момче на име 

Николай, и до четири го дишна възраст то се изявило... 

Като минавали за пръв път през една местност, детето 

изведнъж извикало: “Мамо, ела да отидем на Сухи кла-

денец: по-рано като бях, аз си изтървах там една кра-

тунка, да ида да си я взема.” Майката рекла: “Какъв сух 

кладенец, бе?” “А-а, когато аз бях, преди да играя аз 

бях болен тогава. Тогава един път дойдохме на нивата, 

далечната, и си я изтървах там. Мамо, нека си я взема”. 

Изс кубнало се от ръцете й, а тя се разплакала... Вторият 

случай: Детето си играело вкъщи и изведнъж казало: 

“Мамо, я да ми свалиш мандолин ката от тавана да си 

подрънкам малко”. Вуйна му казала: “Каква мандо-

линка, бе?” “Аз, преди да се разболея, по-рано като бях 

тука, колко много дрънках, а ти викаше: “От тая мандо-

линка се разболя” и я хвърли на тавана”. Вуйна ми пак 

се разплакала.”
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Това е случаят, с известни съкращения... Аз, лич-

но, преди години съм говорил и с друг пряк ученик на 

Учителя (Темелко – той е същият, чийто дом в Мърча-

ево е приютил Учителя по време на бомбардиров ките 

над София по време на Втората световна война), който 

ми раз каза подобен случай с неговия син, който се пре-

ражда като негов внук скоро, след като си е заминал от 

този свят. И пак това прераждане е било предсказано от 

Учителя. И отново на няколко пъти има моментни про-

блясъци до определена възраст (7-8 години) и дава без-

спорни дока зателства, че е същата преродена душа... 

Но не трябва да се изпуска основната нишка – Лю-

бовта, чрез ко ято можем да разшириш съзнанието си и 

в определени моменти на яс нота да получим достъп до 

информация, която е свързана със сцени от предишни 

наши прераждания. Те няма да бъдат случайни, а по ня-

какъв начин ще са обвързани с настоящия ни живот и 

проблеми, които имаме да разрешаваме. Но... не бива 

да поставяме каруцата пред коня и да подменяме лю-

бознателността със самоцелно любопитство! Ученикът 

от Божествената школа има един копнеж – Любовта! 

Всичко друго, ко ето му се дава, е дар от Нея!

Миналите животи

За мен прераждането е реалност и то би могло да 

се превърне в реалност за всеки. Не мисля, че е за бого-

избрани. Може да се случи с помощта на хипноза, са-

мохипноза, медитация, чрез съновидение или спонтан-

но. Има един прост метод за медитация, който, ако си 

доста тъчно усърден и постоянен, би могъл да помогне. 

Всяка вечер преди ля гане трябва подробно да си при-

помняш събитията от изминалия ден, но в обратен ред 

– от вечерта към сутринта. И в един момент съзна нието 

прескача рамките на този живот и те пренася в минало 

същест вуване.

Практикувайте всеки ден в продължение минимум 

на три месеца и след това ми се обадете... ако нямате 

резултати. Човек трябва да познава поне кардиналните 

си прераждания, за да не се чувства като дърво без ко-

рени или като откъснат лист от книга. Ако ги познаваш, 

ти знаеш кой си, откъде идваш, накъде си тръгнал, защо 

изобщо си до шъл. Възможно е да получите видение и 

от залата за преглед на бъде щия (т.е. настоящия ви жи-

вот), за да ви се осветли даден проблем или пък въобще 

смисълът на настоящото ви съществуване. 

Самотата като етап в духовното развитие

Един млад приятел ми писа за страха си от самота-

та. Човек не трябва да се страхува от самотата, а трябва 

да премине през нея така, както минава през прага на 

врата. Самотата може да бъде страшна тогава, когато 

ни е наложена, когато е принудителна, но не и когато 

е доброволно приета или търсена. Тогава тя може да 

се пре върне в истински дар Божи, в благословение, в 

творчески стимул и прозрение. Едни от най-благодат-

ните ми периоди са свързани с мигове на усамотение 

– мигове, в които изкристализират моите истини за 

нещата. Самотата, периодичното оттегляне от хората, 

за да се вглъбиш в себе си, за да потънеш в тишина, 

във външно и вътрешно мълчание, за да достигнеш до 

дълбините на своето “аз”, ни изпълва с фундаментален 
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мир, който хармонизира духа ни, дарява ни радост и 

светлина, яснота на съзнанието и мисълта, водещи до 

невероятни прозрения. При общуването с хората човек 

се разплисква. При усамоте нието, той се събира в себе 

си. Това са две фази на човешкия живот, като прилива и 

отлива, които са необходими и човек наистина не тряб-

ва да се вкопчва нито в едната (рискува да стане по-

върхностен), нито в другата (рискува да стане саможив, 

самодостатъчен и егоис тичен, упоен от себе си). Когато 

у-Сам-отението се превърне в у-Един-ение, тогава вся-

ко нещо си идва на своето място и всички вътрешни 

конфликти и проблеми изчезват така, сякаш никога не 

са съществу вали.

Самотата сама по себе си не е градивна, ако не е 

съзнателен акт, при който се превръща в усамотение, а 

усамотението в уедине ние, което е прекрасна почва за 

прозрения и за творчество.

Традиция и/или новаторство

Традиция и (или) новаторство? – това е един от 

основните проб леми, които възникват във всяка една 

обществена сфера, във всяка една духовна общност. 

Традиционалистите поддържат вече установе ното, не 

желаят и не допускат промени и нововъведения, опит-

ват се да опазят чистотата на Учението и благодарение 

на тях то запазва своя характерен облик: “Учителят е 

единственият авторитет, Неговото Слово е единстве-

но валидното – всяко друго е от дявола и отклонява от 

“правия” път. Словото, което е дадено, е съвършено. 

Към (от) него не може нито да се прибавя, нито да се 

отнема нещо. То е вечно, вед нъж завинаги дадено и не 

трябва да търпи развитие, защото развити ето носи про-

мяна, а промяната е отклонение.”

В това отношение, новаторите се различават – ма-

кар да прие мат авторитета на Словото, те считат, че то 

е дадено в определена епоха, при определени космиче-

ски условия, съобразно определено ниво на съзнание, 

но... “всичко тече, всичко се променя”, нищо не стои на 

едно място. Ако няма движение, няма развитие, няма и 

живот. Ето защо и ако едно Слово, едно Учение не тър-

пи развитие, то е обречено да се превърне в мъртва дог-

ма, която няма допирни точки с живота. – “Смо киня, 

която не дава плод, хвърля се в огъня!”

Естествено възниква въпросът – нима приемането 

на даден Учи тел и на Неговото учение за авторитет и 

следването Му означава ли шен от творчески импулси 

живот (папагалщина); или точно обратното – живот, 

изпълнен с вдъхновение и творчество? 

Гледните точки

Различните гледни точки по определен проблем 

не би трябвало да ни притесняват, напротив – би тряб-

вало да ни радват, защото те са естествено следствие 

от различната фокусна точка на нашето съзнание. И 

макар на пръв поглед да изглежда, че някои от тях са 

про тиворечиви, дори противоположни, отричащи се, 

по-скоро бихме могли да кажем, че всяка от тях си има 

основания за съществуване и че те се оглеждат една в 

друга, допълват се и взаимно се обогатяват. Ето защо 

различните гледни точки са истинско богатство – те 
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правят възможно да обхванем по-широк спектър от 

необхватната Реалност. Затова и е доста незряло начи-

нание, когато някой от нас дотолкова се е вклинил в 

собствената си гледна точка (респ. правота), че се опит-

ва да я защитава и налага, като отхвърля и отрича всич-

ки други. Но би трябвало да осъзнаваме, че всяка гледна 

точка е ограничена и прилеп ването към нея издава само 

ограниченост и липса на пластичност на съзнанието – 

неща, които водят до сектантство и фанатизъм.

В двора си имам малини. Когато зреят, всеки ден 

влизам сред тях, за да обирам узрелите. Естествено, ако 

остана в една позиция през ця лото време, тя ще бъде 

свързана с определена гледна точка (разбира, се огра-

ничена), която ще ми дава възможност да виждам (и 

съответно да бера) само една малка част от узрелите 

малини. Ако мръдна крачка вдясно или вляво, напред 

или назад, или просто приклекна – това ще ми дава и 

нова гледна точка, благодарение на която ще виждам 

малини, които преди са оставали скрити за погледа ми. 

Всъщност, разнообра зието от гледни точки ми дава въз-

можност почти на 100% да обера узрелите малини, но... 

винаги се получава така, че... когато съм решил, че съм 

ги обрал всичките, и понеча да си тръгвам, току видя 

още някоя и друга, която съм пропуснал. Преводът, 

който си правя е, че колкото и пластично и отворено за 

нови гледни точки (респ. нови истини) да е съзнанието 

на един човек, то никога не може да изчерпи всички 

гледни точки. Или с други думи казано – колкото и да 

се стремим, не можем да обхванем напълно всеобхват-

ната Истина. Нашето познание е фраг ментарно, частич-

но. Това прозрение в известен смисъл е вдъхновя ващо, 

защото открива пред нас необятни простори за изслед-

ване. Поз навателният процес (а значи и еволюцията на 

съзнанието) няма крайна точка – той е безкраен! 

Всеки, който е жив, е противоречив, защото сами-

ят живот е из пълнен с противоречия. И е нормално да 

бъде така (поне според мен), защото животът не е само 

суха логика – освен рационален, той е и ирационален. 

И в това е неговият чар. Така че аз обичам и не се при-

теснявам да си противореча – просто смятам, че човек 

трябва да при тежава пластичност на съзнанието и да 

оглежда нещата от различни гледни точки и от различ-

ни полета на съзнание. Не се притеснявам и че ще обър-

кам тези, които ме четат. Да, биха могли да се объркат, 

ако ме четат само с ума си, но ако ме четат със сърцето 

си – това не може да се случи. А една част от тези, кои-

то ме четат със сърцата си, са способни да ме разберат 

и без думи.

Уникалността

Ние сме уникални, различни – никой от нас не се 

повтаря или пок рива напълно с някого друг, колкото 

и да сме сродни. Всеки има своя собствена, уникална 

гледна точка, свое собствено разбиране за не щата, своя 

собствена чувствителност и жизнен опит... и в това има 

огромна красота, защото надали Бог желае всички да 

сме копия на един и същи образ, колкото и красив и 

привлекателен да е той. Посоката, в която вървим, е 

една (обединяващото между нас), но пътечките ни са 

различни. Понякога те се пресичат със съседните, сли-

ват се за извес тно време, след това се раздалечават... 
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Това е естествен процес. Смятам, че не е въпросът да 

станеш последовател или ученик на един Духовен учи-

тел, а по скоро – да намериш себе си. В този процес на 

себе намиране могат да ти помогнат множество Учите-

ли и Учения, но ти трябва да откриеш оригиналното си 

и неповторимо лице, своето място в Пъзела на Живота 

– ни повече, ни по-малко! Тогава ставаш сам за себе си 

и Учител, и ученик – запалена свещ, от чиято светлина 

мо гат да се ползват и други. Но... приятели, човек в съ-

щината си е тол кова голям, че... не може да се побере 

изцяло в никое Учение... колкото и велико да е то! 

Всичко, което искам да ви кажа е: Търсете най-дъл-

бокия Източник на Светлина вътре във вас и Го след-

вайте! В този смисъл, бъдете верни на себе си! Да бъ-

деш верен на себе си, означава да си верен и на Бога! 

Да живееш в хармония със себе си, означава да живееш 

в хармония и с Бога! А това вече е Щастие! Пожелавам 

ви го! 

Егото

Вълната няма самостойно битие извън това на оке-

ана!

В досегашния си живот не съм виждал човек без 

Его. Не знам – може и да има, но лично аз се съмнявам, 

защото ако нямаш Его, няма да го има и основанието за 

телесно съществуване. Спомням си, че шри Рамакриш-

на беше казал, че без Его на земята в плът можеш да жи-

вееш не повече от 28 дни. Не мога да кажа доколко това 

е така! Преживявал съм много високи (от моя гледна 

точка) духовни състояния, но... исти ната е, че Егото ми 

(усещането ми за индивидуално съзнание) в нито едно 

от тях не изчезна – дори и тогава, когато познах Бог 

като Любов. Дори и тогава, когато всичко, не на думи, 

а като екзистенция, бе Лю бов. Дори тогава, когато бях 

част от Единството на всичко същест вуващо... За мен 

нашето аз е просто сянка на Божественото Аз. Но Бо-

жественото Аз или Божественото съзнание включва в 

себе си всичко. Извън него няма нищо! А нашето аз, 

нашето съзнание е ограничено, но въпреки това е с пре-

тенциите, че около него се върти светът, че то е център 

на вселената, че то е най-висшето, най-знаещото, най-

може щото, най-великото... Това е липса на разбиране, 

на зрелост, на осъзна ване на нещата. По моето скром-

но мнение, Егото не трябва да се по тиска, не трябва 

да се опитваме да го задушим, да го откъснем преж-

девременно. То е като смокинята. Най-сладка е, когато 

я оставим да узрее докрай и сама да падне от дървото. 

Колкото по-малко сме навлезли в себе си, колкото 

по-малко позна ваме себе си, толкова повече живеем в 

периферията на нашето съ щество, където е силно усе-

щането ни за отделеност от другите и съ ответно са за-

силени егоистичните ни пориви и подбуди. И обратно 

– навлизайки в дълбините на собственото Аз, нашето 

усещане за реал ност става по-обемно и ние във все по-

голяма степен започваме да из питваме Единството на 

всичко съществуващо. И стигаме до степен, когато мо-

жем да поставим знак за тъждественост между любов 

към себе си, любов към съществуващото и любов към 

Бога. Но това се случва само когато сме дали израз на 

Божественото Аз, което ни на шепва: “Един съм Аз на-

всякъде, Един съм Аз във всичко!”
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Чувството за собствена значимост

Всичко е в дозата – дори и отровата може да бъде 

лекарствено средство! Ясно е, че човек трябва да има 

реална представа за себе си – нито да се подценява, нито 

да се надценява, но... за духовните хора съ ществува една 

опасност, по отношение на която би трябвало да бъдем 

особено осторожни: чувството за собствена значимост 

раздува на шето его, личността ни, прави персоната ни 

важна и значима. А “пер сона” всъщност означава “мас-

ка”. Маска на какво? – На нашата истин ска същност, 

наречена “божествена индивидуалност”. Успехите, по-

с тиженията ни, признанието, възхищението и обичта 

на хората заради нашите качества, дарби, способности, 

добродетели, подхранват тази наша фалшива същност, 

която е само отражение на истинската ни същност, упо-

яват нашето съзнание, замъгляват неговата яснота, из-

пълват го с гордост, породена от усещането за значи-

мост, за това, че едва ли не си център на света, около 

който се върти (или трябва да се върти) всичко. И кол-

кото си по-интелигентен, толкова е по-скрито това усе-

щане, че си нещо повече от другите, че знаеш най-до-

бре или можеш най-добре, че си последната инстанция 

на истината. Това тол кова привлекателно, но измамно, 

тънко самомнение придава на съзна нието ти усещането 

за величие (ти не го казваш, но го знаеш: “Аз съм ве-

лик”). Но... истинското величие е у Бога; и само този, 

който е познал своята Божествена същност, може да се 

нарече действително “велик”. И в него по чуден начин 

се съчетават, колкото и противоположни и взаимоот-

ричащи се на пръв поглед да изглеждат, смирението и 

чувст вото за собствена значимост (под формата на са-

моуважение и дос тойнство). Истина е, че единствено 

на смирения се дава благодат (не зависимо дали това 

ни харесва или не), защото само ако си с-мир-ен, мо-

жеш да достигнеш до мира на душата си и да познаеш 

Първоизточ ника, Словото, което да започне да се изявя-

ва в живота ти и ти да станеш Негов проводник. Но при 

горделивия, самовлюбения – този, който е допуснал да 

бъде упоен от възхитата на хората, от идеята за собст-

веното величие, позволяващ на фалшивата си същност 

(персо налността) да израства все повече и повече и да 

задушава неговата истинска същност (божествената 

индивидуалност) – това не може да се случи и при него 

падат само трохи от трапезата на Божественото мило-

сърдие. Затова и християнските подвижници смятат, че 

нищо не вреди така на душата, както похвалите, и пре-

карват голяма част от живота си в самоукоряване, сми-

ряване и покаяние, страхувайки се да не би отнякъде 

да се промъкне змията на гордостта, която предхожда 

па дението, увредило човешкото естество и довело до 

необходимостта от изправянето му, т.е. от изцеление 

на тази деформация, която се предава от поколение на 

поколение като наследствена болест. 

От доста години съм в братските среди... Наблю-

давал съм вни мателно и себе си, и другите... Ще кажа 

нещо, което не е за укор, а кон статация – хората от 

Братството имат прекрасни качества, дарби, способно-

сти – благи са, меки са, изпълнени със светлина и до-

брота, но... и с едно тънко самомнение... И то опропас-

тява всичко, защото из дава липсата на смирение. Дори 

и тогава, когато се опитваме да бъдем смирени, прозира 

нашата гордост, самовлюбеност, като при оня уче ник, 

който един ден отишъл при Учителя си със скъсани 



342 343

гащи, за да го впечатли колко е смирен, но…Учителят 

го погледнал и му казал: “Дори и изпод скъсаните ти 

гащи наднича твоята гордост.”

Мислим съм за причините – от една страна безу-

словно това са качествата и добродетелите, които при-

тежаваме, а от друга – след като нашият Учител не е 

обикновен Учител, а “Велик, Миров, Всеми ров”, т.е. 

най-Великият от Великите, то... естественото следствие 

е Неговите ученици и последователи да са също най-

великите ученици и последователи. Всички отиваме с 

пълни съдинки при Бога и искаме Той да ни сипе. В 

Братството не се говори (защото не се разбира значени-

ето му) за покаяние. А в беседата си “Дух Господен” 

Учителят казва: “Какво трябва да направите, за да въз-

приемете чистия и възвишен жи вот? – Да се покаяте, 

т.е. да изпразните шишето си и сами да отидете при Ве-

ликия извор, да го напълните.” По времето, когато бях 

студент, наша приятелка получи духовно кръщение при 

евангелисти и... придоби пророчески дар. Събирахме се 

при нея да правим общи молитви и Духът чрез нея за-

почваше да ни наставлява, като отговаряше на мисле-

ните ни въпроси. Беше много впечатляващо! От дузи-

ната хора, които бяхме, половината бяха от Братството, 

а другата половина – евангелисти. И един ден Духът се 

обърна към нас, от Братството, и ни посочи ясно ка къв 

проблем имаме да решаваме: да си представим, че сме 

застанали пред ниския вход на пещера, в която трябва 

да влезем. За евангелис тите (малките Му деца) това не 

е проблем – те могат да пропълзят през него. За нас го-

лемите (от Братството) обаче това е проблем!

Трябва да сме много внимателни по отношение на 

чувството за собствена значимост, защото то може и да 

е много подвеждащо, т.е. неговата стойност да е фал-

шива и то да не е плод на себепознанието и разкритието 

на Божествения потенциал, когато ти осъзнаваш вели-

чието на Божественото Аз, а плод на някакви външни 

успехи, постиже ния в дадена област, хвалебствени сло-

ва на хората по твой адрес, на писания по вестници и т.н. 

Тогава се ражда това криворазбрано чувс тво за собст-

вена значимост, което обича да крещи високо, да думка 

тъпана, за да привлече внимание към себе си, и се про-

явява под фор мата на гордост, тщеславие, любов към 

себе си (т.е. малкото и дреб наво “аз”), а негова рожба е 

лицемерието, защото първо ти заблужда ваш себе си, че 

си велик (няма истинско величие, каквито и успехи да 

си постигнал, ако не си познал Божествената същност и 

не си станал неин проводник!), а после заблуждаваш и 

хората около себе си. Ако си малко по-буден и осъзнат, 

но все още личността ти не е отстъпила господстващо 

място на Божествената индивидуалност, тогава е въз-

можно да си наясно със себе си и да осъзнаваш, че ти 

не си това, което искаш и трябва да бъдеш, но за което 

се представяш пред хората, заб луждавайки ги. Всъщ-

ност този, който може да се нарече истински зна чим, не 

живее с необходимостта да доказва това, да получава 

призна нието и аплодисментите, възхитата на хората... 

У него няма никакви претенции: защо розата да пре-

тендира, че е роза и че има специфичен аромат – та то е 

очевидно и си е в природата на нещата?! И обратно – по 

правило този, който не е открил Истински Великото в 

себе си, но се представя за такъв, е изпълнен с амбици-

ята да се докаже, да докаже на всички, така че те да раз-

берат колко е велик. Но жабата, колкото и да се напъва 

и дуе, не може да стане вол, а най-много да се пръсне. 
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Тогава, когато умре фалшивото, може да се роди ис-

тинското! Тогава, когато човек загуби своята фалши-

ва самоличност, може да се слее със своята истинска 

Самоличност, създадена по образ и подобие Божие, и 

уподобя вайки се на Бога, да познае своята Ипостасна 

природа. Всичко преди това е било само игра на Егото 

– сянка, проекция на Божественото Аз, което включва 

в Себе Си всичко съществуващо. Едва когато познаем 

това на дело, а не само на думи – екзистенциално, а не 

като изтънчени философи и високообразовани богосло-

ви, – става възможно истински да ценим и да обича-

ме всяко човешко същество, без да се самозабравяме, 

защото сме осъзнали една проста истина – че нямаме 

живот в себе си, а животът ни е в Бога. Извън Бога няма 

живот! 

Гордостта – какво представлява?

“Лествицата” – “За безумната гордост”:

1. Гордостта е отхвърляне на Бога, бесовско изо-

бретение, през рение към човеците, майка на осъждане-

то, изчадие на похвалите, знак на безплодие на душата, 

прогонване на Божията помощ, предтеча на безумието, 

виновница за паденията, причина за беснуване, извор 

на гняв, врата на лицемерието, крепост на бесовете, па-

зител на грехо вете, причина за немилосърдието, непо-

знаване на състраданието, жесток изтезател, безчовечен 

съдия, противник на Бога, корен на ху лата.

2. Начало на гордостта е коренът на тщеславието. 

Средата й – унижаване на ближния, безсрамно изтък-

ване на личните заслуги, самох валство в сърцето, не-

навист към изобличението. А краят й е отхвър ляне на 

Божията помощ, самонадеяност, бесовски нрав.

Аз също долавям различни нюанси в думите “гор-

дост” и “гордели вост”. Горделивостта е външното про-

явление на вътрешната гор дост. В този смисъл, за мен 

тя се родее с тщеславието – човек е жаден за похвали, за 

възхищение от страна на хората, за признание, за слава 

и славослов. Гордостта е скрита, потайна. И колкото е 

по-рафиниран, културен, интелигентен, образован един 

човек, толкова по-добре е прикрита от очите на другите 

гордостта. Гордостта, така както аз я чувствам, е вид 

твърдост на духа, липса на пластичност, прекомерно 

утвърждаване, почитане и издигане в култ на своето 

нисше “аз”, на личностното начало. А когато човек 

подхранва прекомерно това на чало, затъва дълбоко в 

материята! Гордият човек не може да бъде смирен. Той 

се самообожествява – поставя своето дребно и нищож-

но “аз” на мястото на висшия “Аз”, което си е подмяна 

на истинското с фалшивото, като резултат от липса на 

различаване на нещата. Дос тойнството (много хора го 

бъркат с гордостта) е качество, което принадлежи на 

нашето Божествено естество. Изпълнен с достойнс тво, 

достоен става само човек, който е смирил нисшата си 

природа и е дал ход на Божественото в себе си. 

Аз не познавам по-големи обирджии от гордостта 

и тщеслави ето. Да се възхищаваш от самия себе си, от 

собствените качества и постижения, и вътре в теб, ма-

кар и маскирано, да се прокрадва ми сълта за собстве-

ното ти величие… за което да желаеш и хората да раз-

берат – да получиш тяхното признание и възхищение, 
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техния сла вослов, за да бъде радостта ти пълна, – нищо 
не е по-пагубно за дар бите и способностите, които са 
ти били дадени по Пътя. Те наистина са богатство, ко-
ето обаче може да се превърне в проклятие; богатс тво, 
което можеш да профукаш, ако не си внимателен и ти 
липсва буд ност на съзнанието, а това позволява на тия 
крадци (гордостта и тщеславието) да ти го отмъкнат. 
Поради това, споделянето на как вито и да било духов-
ни преживявания (уж с цел да повдигнеш другите, да 
ги стимулираш) не е препоръчително и води постепен-
но до намаля ване на тия явления от висш порядък, до 
тяхното изчезване. По същия начин стои и въпросът с 
дарбите, т. нар. “сидхи” – когато изпитваш желание да 
ги демонстрираш, така че да станат видни за другите (а 
индиректно да се похвалиш, да прославиш себе си) или 
пък дори да укри ваш дарбата си от другите, но вътреш-
но, скрито да се възторгваш от нея, т.е. от себе си, да се 
въздигаш в култ… И в двата случая Учите лят отнема 
това, което ти е дал, защото се е превърнало от благо-
датен дар в дяволска опашка, която, ако продължаваш да 
подръпваш, макар и понякога с полза за другите, за теб 
ще бъде гибелно. Затова Учителят не бърза да раздава 
духовни дарби, защото познава сла бостта на човешката 
природа и, в частност, нашата. Ние обикновено не сме 
готови да понесем техния товар поради собственото 
си несъ вършенство. И затова няма нищо по-безопасно 
от това да бъдем просто обикновени хора, лишени от 
духовни дарби, но с благодат в ду шата (която сама по 
себе си е дар Божий), или съвършеното положение – да 
си притежател на духовни дарби, но никой да не подо-
зира за тях… дори и ти самият.

7-те смъртни гряха

По линия на православието, Св. Йоан Лествичник 
говори за осем греховни страсти: чревоугодие, сребро-
любие, тщеславие, блудство, гняв, скръб, униние и гор-
дост, като уточнява, че някои автори не разг раничават 
тщеславието и гордостта. Той самият смята, че разли-
ката между тях е подобна на разликата между малко-
то дете и мъжа, в който по-късно то ще се превърне, 
т.е. гордостта произхожда от тщеславието. Според 
“Лествицата”, християнското усъвършенстване започ-
ва с отричането от “света” и борбата със страстите. От 
раз сейващите удоволствия и чувствени наслаждения 
“духът” се обръща към покаянието и скръбта, преби-
вавайки в непрестанно помнене на смъртта. Спасител-
ната печал смекчава сърцето на подвижника със силата 
на сълзите, освобождава го от себелюбието и снема от 
него отлаганията на греха. По този път покаялият се 
достига до състоя нието на “мълчание”, когато намира 
думи само за молитва, песнопения и изразяване на “лю-
бовта”. Духът и душата се освобождават от вери гите 
на грубата чувственост, изтънчват се, получавайки ис-
тинска способност за общуване с духовния, небесния, 
Божествения свят. Бла женото “смирение” води по пътя 
на следването на Христа и отваря вратите на небесното 
Царство. Победилият страстите получава висша спо-
собност за различаване, която помага на човека да за-
белязва и разпознава злите и добрите движения в себе 
си и в другите, да по тиска първите и да развива втори-
те. Във висшето състояние на бого подобно безстрастие 
и спокойствие подвижникът още на земята съзерцава, 
като в огледало, райските блага.
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Лицемерието

Коренът на лицемерието е в деформираната и лъ-

жовна представа, която човек има за себе си, и в не-

познаването на нашето естество. Тази представа ни е 

вменена от обкръжението, от всички влияния, на които 

сме били подложени през годините – идеи, нравствени 

постулати, които сме приели за правилни и в най-голя-

ма степен отразяващи и изразяващи нашата същност и 

които са се превърнали в градивен материал за струк-

турата на АЗ-а и солидната сграда на нашата мироглед-

на система, в която се опитваме да поберем нашата ис-

тинска същност. Но това е невъзможно и води само до 

вътрешни драми, болка и страдание, защото същността 

е нещо живо, динамично, развиващо се, а идеите, убеж-

денията, нравствените постулати са само несъвършен 

израз и в голяма степен се превръщат в ограничаваща 

рамка на тази жива действителност, заради която пре-

формяме, деформираме, осакатяваме нашето естество 

до неузнаваемост, тъй като смятаме, че знаем какви 

трябва да бъдем... макар да не знаем какви сме, и се 

стремим да бъдем такива, каквито искаме да ни виждат 

хората, за да получим тяхното одобрение, възхищение, 

любов... Така започваме да живеем в лъжа, защото у 

нас се поражда разцепление между това, което сме, и 

ролята, която си самоналагаме. Точно това раздвоява-

не води до двуличие, лицемерие. И колкото повече на-

трупвания има човек, колкото по-култивиран, образо-

ван и ерудиран е той, толкова по-фино и изтънчено по 

йезуитски става неговото лицемерие. А лицемерието е 

заболяване на душата, и в бъдещата култура то няма 

място. Няма друг лек за него, освен пламъка на себе-

познанието и себеосъзнаването. Когато познаем своя-

та истинска същност, тогава лицемерието губи почва 

за развитие и съвсем естествено ни напуска като нещо, 

което не принадлежи на нашето естество и е било прив-

несено отвън, като следствие от липсата на осъзнатост, 

от желанието да се приспособим към изискванията на 

обществото, за да бъдем харесвани и уважавани, изди-

гайки се в обществената стълбица или просто защото 

ни е било удобно и изгодно. 

За да не бъде човек лицемер, се изисква голяма сме-

лост – смелостта да виждаш нещата такива, каквито са, 

без никакви окраски и интерпретации. В очите на такъв 

човек оживява Истината, която е една от трите основи 

на живота наред с Мъдростта и Любовта. Тя е пламъ-

кът, унищожаващ всичко фалшиво. И очите на такъв 

човек със своята чистота се превръщат в огледало, в ко-

ето всеки може да види себе си такъв, какъвто е. Затова 

и животът му не е никак лек, тъй като мнозина не ха-

ресват образа, който виждат в огледалото, и пожелават 

да го счупят.

Смирението

Няма нищо по-опасно и нищо по-увреждащо душа-

та от суперлативите! Когато хората започват да превъз-

насят, да славословят даден човек, човешкото естество 

е такова, че той започва да им вярва – тези суперлати-

ви са толкова приятни, галещи... Проникват в него и се 

появява измамното самомнение. И гордостта започва 

да надига глава, заедно с надменността и тщеславието. 

Ето как зейва бездната на падението! 

Но как да отсеем гордите от уверените? – Единстве-
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но с оня тънък усет за различаване, което си е чиста 

проба духовна дарба. Гордостта, откъдето и да я по-

гледнеш, е изкривяване. Виж – достойнството е нещо 

различно. Достойнство има, достоен става само човек, 

който е познал и изявява своята Божествена същност. 

За такъв човек е на място да бъде уверен, защото той 

говори от позицията на вътрешния авторитет, на Бо-

жественото ръководство. Неговият Божествен разум е 

пробуден. А когато човек не е надраснал своето нисше 

естество и е самоуверен – това говори за гордост. Гор-

достта и достойнството си приличат, но не бива да се 

смесват, защото едното е само сянка на другото – като 

“белия” и “черния” Учител или Ангел – борят се кой 

да спечели душата ни. Та когато говоря, че за душата 

няма нищо по-опасно и изкусително от славословията 

по наш адрес, имам предвид точно този тип човек, кой-

то все още не е превъзмогнал нисшето си естество. Той, 

подобно на Одисей, трябва здраво да се привърже за 

корабната мачта и да не се поддава на омайните гласове 

на морските сирени, които са прекрасни, но водят до 

погибел! 

От моя гледна точка, за да придобие човек смире-

ние, е необходимо първо да придобие душевен мир, да 

съумее да превърне в хармония всичките си противо-

речия. За да се случи обаче това, трябва да е надмогнал 

животинското си естество и да не позволява на низши-

те страсти си да ръководят живота му.

Моят скромен опит ми подсказва, че когато човек 

е в мир със себе си, а значи и с Бога, му идва да пре-

гърне целия свят. И никой, и нищо не е в състояние да 

го застави да воюва с когото и да било, за каквото и да 

било!

Който е смирен, той е с Бога и Бог е с него. Който не 

е – е горд. Да бъдеш горд не е като да бъдеш изпълнен с 

достойнство. Достойнството произтича от познаване на 

Божествената Същност, а гордостта – от непознаването 

й. Смиреният може да бъде и е достоен човек в истин-

ския смисъл на думата, но смиреният не може да бъде 

горд. Гордостта отдалечава безкрайно човека от Бога! 

Ако познаеш Бога, твоята гордост се изпарява... Тя ста-

ва неуместна! Защото мигът на познаването на Бога е 

миг на върховно смирение. Когато Бог заяви Своето 

присъствие, ти не можеш да останеш прав, седнал или 

легнал... Нещо те кара да коленичиш, да докоснеш с че-

лото си земята и... да се облееш в сълзи. Това е миг, ко-

гато коравината на сърцето ти омеква и разбираш кол-

ко си дребен и нищожен пред величието на Бога, което 

не може да бъде осмислено от човешкия ум – толкова 

ограничен и забатачен е той в своите дребни, ежеднев-

ни проблемчета и его-игрички. Тогава разбираш и че 

смирението не е овчедушие! Придобиваш представа за 

небесната йерархия, за своето място в нея. Разбираш, 

че трябва да си смирен пред Бога и пред тези, които 

са по-висши в йерархията, т.е. имат повече светлина и 

любов и са по-добри, по-чисти проводници на Божест-

вената воля от теб... Пред тях трябва да се смириш (това 

смирение е на място!), а на тези, които са след теб, да 

предадеш светлината, която си получил. Но светлината 

може да я предадеш само на смирения. Гордият е като 

купа с похлупак – у него не проникват Божиите блага. 

Той е недостъпен за тях, затворен. Сърцето му трябва 

да се съкруши, да се изпълни с покаяние и милост – и 

чак тогава... Иначе се чудим защо се молим и подвиза-

ваме ревностно да получим някакъв небесен дар, а не се 
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получава... Защото има един закон, който трябва да се 

знае: Бог възмездява не според мярката на нашия труд, 

не според ревността на нашето духовно подвизаване, 

не според броя на молитвите, а според мярката на на-

шето смирение! 

Смирението е сигурен знак за различаване на това, 

доколко един човек е познал Божествената Същина, на 

Която е станал изразител и служител. Понятно е, че на 

хората, които не са имали откровение за Бога, им липс-

ва смирение и се опитват по всякакъв начин да величаят 

себе си, да привлекат внимание и славослов, смятайки 

се за върха на съществуването. Но всичко това е една 

пясъчна кула, която се срутва в един миг – миг, в който 

съзнанието ти се отваря за възприятие на Божествена-

та Същина, Която прониква всичко съществуващо и не 

само прониква, а и му дава живот. И на фона на тази 

внезапно бликнала, изумителна Светлина, Която е Лю-

бов, ти за пръв път в действителност осъзнаваш собст-

вената си нечистота, греховност. Преди това просто е 

било невъзможно да я забележиш, да я видиш, защото е 

било тъмно – живял си в тъмнина. И тази ослепителна 

Светлина, Която те заставя да паднеш на колене (не че 

ти заповядва, не че ти казва нещо или те укорява по 

някакъв начин – всичко се случва някак естествено и 

спонтанно, от самосебе си), облян в сълзите на сладост-

но покаяние, ти дава възможност да видиш собствената 

си нищета, да станеш за пръв път действително нищ – 

нищ духом – такъв, какъвто те иска Христос, когато каз-

ва: “Блажени нищите духом, защото тяхно е Царството 

Небесно!” Огромна истина има в тези думи, но тя се 

открива само на тези, които по такъв начин са позна-

ли нищетата на собствения си дух. Смирението, което 

не се постига, не се изработва нито с някаква окултна 

практика, нито с религиозна дисциплина и послушание, 

а се дава като драгоценен и незаменим Дар от Бога. То-

гава и само тогава ставаш жител на Небесното Царство 

и Син Божий (според обещанието) – по благодат! Ако 

обаче не ти е дадено това фундаментално преживяване, 

тогава твоят достъп до нищетата на духа – тази така 

необходима основа, за да се превърнеш в чист провод-

ник на Божествената Същина – е отрязан, а заедно с 

това е отрязан и твоят достъп до Небесното Царство, 

защото “Бог на горделивите се противи” и те (упоени 

от само(славо)любието си) отвръщат лицата си от Бога 

(съзнателно или не) и стават Негови противници. А 

благодатта Божия се дава единствено на тези, които са 

белязани с печата на Духа, който (по своето естество) 

е спасителният печат на смирението, на нищите духом. 

Те са благословени и помилвани – посланици Божии, 

оторизирани свише (а не от хората, не от синода) да но-

сят благословение и милост на човешките души. Гор-

дите не могат да бъдат носители на Духа – за тях Той 

е непосилна тежест и огън пояждащ. Такъв е законът и 

никой не е в състояние да го измени! Който воюва (чрез 

гордостта си) против Духа – воюва против себе си! 

Мъдростта, идваща от смирението

Ако си смирен, няма как да бъдеш самомнителен. 

Ако си самомнителен, няма как пък да бъдеш смирен. 

Самомнителността те издига на връх, а смирението е 

долина. Ако знаеш, че си смирен, ако мислиш, че си 

смирен, твоето смирение е имитация, игра на егото, 

което ти казва, че трябва да бъдеш смирен, че трябва 



354 355

да си най-смиреният... Но смирението не се постига с 

амбициозност, а само осъзнавайки величието на Бога 

и собственото си нищожество (“Блажени нищите ду-

хом...”) – но не само интелектуално. 

Човешкото същество има две естества – низше и ви-

сше, земно и небесно, човешко и божествено, личност 

и индивидуалност, низш Аз и висш Аз. За да се про-

яви висшият Аз, задължително условие е да се смири 

низшият Аз. Затова е и казано от Христа: “Този, който 

смири себе си, ще се възвиши; а този, който възвиши 

себе си, ще се смири.” Човешкото величие е свързано 

с висшия Аз, а човешкото нищожество – с низшия Аз. 

Проблемът идва оттам, че у повечето хора преобладава, 

доминира низшия Аз, който завзема престола и започва 

да се изживява като цар, като величие. Но Царят може 

и трябва да бъде само висшият Аз! Другото е анархия, 

нарушаване на естествения порядък, бунт срещу Бога, 

и от всичко това произтича страданието на човека. 

Смирението е дар от Бога. То се случва тогава, когато 

низшият ни Аз се изправи пред висшия Аз и Го познае. 

И на фона на Неговото величие осъзнава собственото 

си нищожество и това кой е Царят и кой е слугата. За 

низшия, а не за висшия Аз е казано: “Бог на горделивия 

се противи, а на смирения дава благодат.” И аз казвам 

за низшия Аз, че не може едновременно да се изживява 

като “страхотно”, “велико” – и да бъде в същото време 

смирено. Страхотно и велико може да бъде осъзнаване-

то на висшето Аз, само когато низшето Аз се е смирило 

и е отстъпило престола. Другото е опасно заблужде-

ние! 

Интуиция – или его?

Има един вътрешен център, който ни свързва с 

всичко съществуващо. Ако фокусната точка на наше-

то съзнание съвпада с този център, то се разширява до 

безкрайност и у нас оживява единството на целокуп-

ното битие. Тогава нашето съзнание става Божествено, 

нашата воля – Божия, нашият глас – Божи. Това състо-

яние е отвъд ограниченото его-съзнание... затова и то е 

непонятно за него. Фокусните точки (някои по-близо, 

други по-далеч) на его-съзнанието са различни. Те не 

съвпадат с точката на Божествено съзнание. Затова има 

много относителни истини, но абсолютната Истина е 

една. Целта на човека е да съумее да прокара мост меж-

ду обичайното его-съзнание и Божественото съзнание. 

При този процес възникват интуитивни проблясъци, 

които са отблясъци от Божественото съзнание и са по-

добни на пробивите на слънчевите лъчи през забулено-

то в облаци небе. Колкото са по-плътни облаците, тол-

кова е по–трудно да се случи това, т.е. интуцията ни не 

може да прескочи високия праг на нашето его. Тия про-

блясъци са толкова мигновени, че (според будността 

на съзнание!) много често или не ги долавяме въобще, 

или не им хващаме достатъчно вяра. Можем да бъдем 

сигурни и да не бъркаме гласа на интуицията с гласа на 

егото едва тогава, когато фокусът на нашето съзнание 

е идентичен с точката на Божественото съзнание или 

както се казва в богомилската езотерична “Книга на ка-

чествата”: “Догдето не видиш, че си наистина едно, че 

живееш в непрекъснато единение с всичко съществува-

що – от земната прашинка до сияйното Слънце на Не-

бесата, – всяко видение и чудо ще иде от Измамника.” 
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Имам предвид процес, при който индивидуалното 

съзнание (егото) влиза в съприкосновение с Всеобщото 

съзнание (Божественото) и се разгръща като Всеобщо. 

Някои източни Учители говорят за липсата на его, но 

според мен това не е точно изразяване на това състоя-

ние, защото при него ти загубваш своята себичност; но 

това не означава, че загубваш самосъзнанието си, тъй 

като усещането за “аз” остава, макар и това “аз съм” да 

се е разширило до такава степен, че да е станало Все-

обемащо – капката на индивидуалното съзнание се е 

търкулнала в безкрайния Поток на Съществуване... В 

известен смисъл тя е изчезнала, но от друга гледна точ-

ка тя продължава да съществува синекдохично, т.е. като 

част, отразяваща и изразяваща Цялото. Това е състоя-

нието, при което можеш да кажеш (не интелектуално, а 

екзистенциално): “Един съм аз навсякъде, един съм аз 

във всичко!” 

Проблемът не е, че имаме съзнание за “аз”. Пробле-

мът е, че това аз-съзнание е ограничено и не обхваща 

всичко съществуващо. Въпросът, който си задавам, е 

дали е посилно за едно човешко същество не само в ми-

гове на откровение, но постоянно да пребивава в това 

състояние на Всеобемащо Аз? Дали има такова човеш-

ко тяло, което да може да понесе (не за миг или за ден, 

а за години наред) такъв огромен волтаж, такава коло-

сална енергия – Енергията на Вселената?

Основавам твърденията си не на прочетени книжки, 

а на личен опит. Там, където личният ми опит свършва, 

мога да боравя само с предположения. За другото прос-

то съм сигурен, защото съм го преживял, знам какво 

е, то не подлежи на коментар и за мен няма значение 

дали някой го приема или го отхвърля. Затова твърдя, 

че съществува такава фокусна точка на индивидуал-

ното съзнание, която го кара да се разгърне като Все-

общо (Универсално) съзнание. Това е състояние, при 

което изживяваш единството на всичко съществуващо, 

без да загубиш съзнанието си за индивидуалност или 

това чувство: “Аз съм”. Оттук нататък започват моите 

предположения, ако щете интуитивни прозрения: ако 

съзнанието на едно човешко същество се установи по-

стоянно в тази фокусна точка, тогава интуцията (била 

тя човешка или божествена) отпада, защото тя е била 

само помощно средство по пътя на еволюцията – нещо 

като електрическа дъга, която в определени моменти е 

хвърляла мост от Божественото към индивидуалното 

съзнание – мигновени проблясъци в мрачна нощ. Ко-

гато обаче се стигне до етап, в който индивидуалното 

съзнание, съхранявайки се като такова, ще се разгръ-

ща и като Универсално (т.е. едновременно си една от-

делна реалност, а заедно с това изживяваш себе си и 

като Всеобща реалност), интуицията губи своята роля 

и отпада, защото вече няма разделение между индиви-

дуално и Универсално... не е необходимо да се хвърля 

мост между двете или интуитивно да се догаждаме за 

някои неща. Интуитивните проблясъци ще изчезнат, за 

да отстъпят мястото си на постоянното пребиваване в 

светлината на Божественото осъзнаване, което е реал-

но, постоянно виждане, за разлика от мигновените про-

блясъци на интуитивни прозрения, които само закратко 

(и то ако сме достатъчно будни!) ни помагат в тъмната 

нощ, горе-долу да се ориентираме къде какво има и кое 

къде се намира.
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Самооправданието – спирачка в духовния път

Ние, хората, сме царе на самооправданието! И така 

нагаждаме нашата житейска философия, че да звучи 

оправдателно. Защо? – Просто това е поредната игра на 

егото. Никой от нас не изгаря от желание да се принизи, 

било в собствените си очи, било в очите на другите. Ис-

каме да сме на пиедестал. И ако падне,дори и прашинка 

върху тази представа, тя – прашинката – ще ни се стори 

като тежък камък, хвърлен по авторитета, който сме си 

създали, по рейтинга ни... Не е приятно, но в ортодок-

салното християнство се твърди, че този, който отхвър-

ля обвинение, който се оправдава – отхвърля спасение. 

А ние “драпаме” със зъби и нокти, само и само да не би 

хората да си променят в негативна посока отношението 

към нас – да кажат или да си помислят нещо невярно, да 

опетнят светлия ни образ. Колко от нас биха издържали 

подобен изпит: да се изливат кални хули срещу нас и 

ние да останем тихи и невъзмутими – да не направим 

опит дори за миг да се оправдаем, да опровергаем хула-

та или да кажем като Учителя, че истината няма нужда 

от защита? Трябва да си призная, че през 2006 година 

бях подложен на точно такъв изпит и... се провалих. 

Да, бих могъл да търся оправдания, че съм бил прав, че 

са били изприказвани и изписани множество неверни 

неща по мой адрес, но не мога никого да излъжа, освен 

себе си. А едно от първите неща е човек да бъде честен 

пред себе си. Тогава блесна истината – ни повече, ни по 

малко: липсва ми смирение, тщеславен съм. 

Говоря за това, което се случи след излизане на 

книгата “Мистерията Лим”. И когато казвам, че съм 

се провалил, може би е необходимо да конкретизирам 

какво съм имал предвид. Проведе се злостна атака сре-

щу мен и книгата и аз не успях да остана безучастен, а 

почнах да се защитавам, да се оправдавам... Причините 

бяха няколко:

1. Понеже книгата утвърждава духовния възглед за 

живота и смъртта, възприех атаката срещу нея като ата-

ка на Мрака срещу Светлината;

2. Изписаха се и се изприказваха много неистини 

по мой адрес и по адрес на книгата, така че тръгнах да 

защитавам истината;

3. Тази книга е неръкотворен паметник за загина-

лите в Лим деца, които бяха мои ученици. Плюенето 

срещу нея беше плюене срещу тяхната памет;

4. За да запазя “доброто си име” от хули и да не би 

тези, които не ме познават, да придобият грешна пред-

става за мен;

И ето – точно заради този четвърти пункт твърдя, 

че съм се провалил, а не заради друго. Тук прозира ли-

чностният елемент. Ако той отсъстваше, всичко щеше 

да бъде наред. 

Когато пък не сме прави, опитът за изнамиране на 

оправдание е в действителност желание за прикрива-

не и изопачаване на истината, т.е. лъжа. А знаем кой е 

баща на лъжата, нали? Ето защо самооправданието, от 

моя гледна точка, е действително спирачка за духовно-

то ни израстване. Маскирана зад благовидни предлози 

лъжа или липса на смирение – това е самооправданието. 

А човек, на когото му липсва смирение, е като птица, на 

която са отнели крилете и тя пада в бездната.
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Лъжата – да говорим ли истината?

Тук би трябвало да направим едно уточнение. Що 

се отнася до света на идеите, разбира се всеки си има 

собствени виждания и убеждения и едва ли някой от 

нас би могъл да твърди със сигурност, че неговата ис-

тина е най-висшата, върховната, абсолютната истина. 

Да, всички се стремим към нея, но я оцветяваме по раз-

личен начин, съобразно нивото си на съзнание. Така че 

в сферата на идеите бихме могли да говорим за лъжа, 

т.е. че нашата истина не съответства 100% на обектив-

ната истина. Но това не е преднамерена лъжа, а по-ско-

ро нещо, в което първо ние самите вярваме, и по този 

начин, без да искаме, подвеждаме и другите – т.е. тези, 

които ни вярват. Съвсем другояче стои въпросът с фак-

тическата истина – когато сме направили нещо нередно, 

пък твърдим, че не сме го направили или премълчава-

ме, за да се самозащитим, за да не си създадем пробле-

ми или пък за да не развалим мнението на хората за нас, 

да не ги разочароваме. За да съответстват нашите слова 

на фактите, се изисква смелост. Ако човек притежава 

тази смелост – да, животът му може да стане в много 

по-голяма степен проблемен, отколкото ако е прикрит 

лицемер. Но пък в замяна на това съвестта му ще бъде 

чиста, а самият той ще придобие силата на истината и 

ще бъде като пламък, унищожаващ всичко фалшиво – 

един прекрасен феномен!

Светът на идеите, на тълкуването на фактите, до 

голяма степен е спекулативен за нас, защото ни липс-

ват необходимите сетива. И става наистина трудно да 

определим кой е прав и кой греши, кой казва истина-

та и кой подвежда с лъжа. Така се създават условия за 

софистика, при която всеки, подбирайки, нагаждайки, 

насилвайки, “усуквайки” понякога до неузнаваемост 

фактите, се опитва да докаже, да наложи собствената 

си правота. И колкото по-крещящо е егото, толкова по-

засилена е тази тенденция. Сещам се за Сократ, който 

към края на живота си казва: “Докато бях млад, си ми-

слех, че много знам и много малко ми остава, за да знам 

всичко. Сега просто знам, че нищо не знам.” Не знам 

дали всезнанието, върховната истина, са цел, достижи-

ма за човека. Предполагам обаче, че ако тя е възмож-

на, би могла да се случи само на човек като Сократ – с 

блестящ интелект, много мъдър, а в същото време не-

винен и смирен. Според моето усещане за нещата, това 

създава условия през теб да протече Нещо неизмеримо 

и невъобразимо по-голямо от теб.

Когато говорим за света на фактите, там не е про-

блем да разграничим истината от лъжата. Когато виж-

даш две, а казваш три – това е лъжа. Когато виждаш две 

и казваш две – това е истина. Когато боравим с факти 

и лъжем, това е съвсем умишлено злодеяние, което е 

грозно в своята същност и много опасно явление, защо-

то наистина деформира духовните структури на чове-

ка. Дори когато твърдиш, че лъжеш някого, за да не го 

нараниш, обикновено това е само привидност, защото, 

ако сме честни докрай, ще прозрем, че използваме лъ-

жата заради себе си – за да защитим собственото си его 

и собствения си комфорт. В това отношение Учителят е 

категоричен: Той казва, че няма бяла, няма черна лъжа 

– лъжата е една и неин баща е дяволът.
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За силата на думите

За мен основно има три вида слово: интелектул-

но, екзистенциално и благодатно. Първият вид слово 

е характерен за т.нар. “интелектуалци” – високообра-

зовани, ерудирани, интелигентни, притежаващи схват-

лив и комбинативен ум, който ги води към определени 

прозрения (умозрителни, а не екзистенциални). Те в 

известна степен се приближават до реалността, напо-

добяват я, но без да я докосват и без да са тъждествени 

с нея. Затова и думите на интелектуалците, колкото и 

респектиращо да звучат, нямат особена въздействаща 

сила и не докосват сърцата, въпреки че може да са мно-

го добре подбрани, съчетени, красиви сами по себе си, 

но... им липсва диханието на живота.

Вторият вид слово (екзистенциалното) произтича 

от жизнения опит на човека – от това, което е видял, 

преживял, познал, т.е. всичко това, което поражда жи-

тейската мъдрост. То е много по-близко до живота, за-

щото е базирано на личен опит. Затова и има по-голяма 

въздействена сила и обикновено докосва сърцата на 

хората (особено на тези, които са имали сходни прежи-

вявания).

Третият, най-висшият вид Слово, е благодатното 

Слово на Божията Мъдрост, което няма аналог, защото 

се открива чрез Светия Дух не на “мъдри и разумни”, 

а на чистосърдечни, простодушни, кротки и смирени 

хора. Те обикновено в човешкото общество са послед-

ни, но в духовен план са първенци, макар и самите да не 

осъзнават това, защото в мига, в който си помислят, че 

са смирени или че са нещо повече от другите, те губят 

своето смирение и го заместват със самомнителност. В 

духовен план, това е все едно да замениш Христос с 

Луцифер! 

Словото на Божията Мъдрост има силата не само да 

въздейства, докосвайки душите на хората, но и да тран-

сформира, да създава у нас новия Адам, новия Човек, 

защото това благодатно Слово не идва от нас, а чрез 

нас.

Прегръдката

Прегръдката би могла да бъде формална, но би мо-

гла наистина да бъде и много специална – един дъл-

боко съкровен и интимен акт, ако човекът, когото пре-

гръщаш, е специален за теб. Тогава е възможно да се 

случат много неща: ако има сродство между вас и сте 

в унисон, се срещат не просто две тела, не просто две 

енергии, а душите ви зазвучават в прекрасно съзвучие и 

тогава единството на Битието – радостният, възторжен 

химн на Живота – оживява във вас. При прегръдката 

трябва да умееш едновременно и да получаваш, и да 

се отдаваш, до степен да се разтвориш в другия; или, 

по-точно, чрез другия. Това изисква тотална откритост, 

доверие, упование, любов… липса на себичност. Това е 

прегръдка, която стапя безлюбието на света и чрез коя-

то, прегръщайки едно любимо същество, ставаш едно с 

необятния Поток на Съществуването. Залогът е голям! 

Затова, Приятели, да се прегръщаме с Любов! 
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Опуленс

(благуване, изобилие, богатство, разкош)

 

За да живееш в изобилие, трябва да си абсолютно 

безкористен. Този, който е безкористен, получава всич-

ко. Този закон бе демонстриран от Христос с петте хля-

ба и двете риби. Но Христос не желаеше нищо за себе 

си, затова получаваше всичко преизобилно. Човек може 

да живее и без пари, и без материално подсигуряване, 

но само ако в него са оживели Божествените доброде-

тели. Законът на опуленс е закон на благодатта. Вярно 

е, че благодатта се дава свише, от Бога; но само наше-

то безкористие е силата, която я привлича. Ако знаеш 

езика на безкористието, знаеш езика на богатството. Да 

не желаеш нищо за себе си – това е тайната. В мига, в 

който пожелаеш нещо за себе си, губиш свободата си, 

а заедно със свободата губиш всичко. На мястото на 

безгрижието идва грижата, на мястото на доволството 

– недоволството; страданието заменя радостта, плачът 

– усмивката, а конфликтът прогонва мира и хармония-

та. Няма по-жестоко нещо от робството! То безпощад-

но ни отнема всичко, защото ни поставя при условия 

на зависимост – зависимост от нашите егоистични на-

клонности. Но тази зависимост е зависима от самите 

нас, защото ние сме я създали и само ние можем да я 

премахнем. 

Сбъдване на мечти

При мен нещата са прости. Нямам и не си поста-

вям кой знае какви мечти и цели за изпълнение. Доста-

тъчно ми е да имам вътрешен мир, на базата на който 

възникват Любовта и Хармонията. И понеже външната 

ни реалност е в пряка зависимост от нашата вътрешна 

реалност, без никакви усилия от моя страна нещата в 

моя живот се подреждат по начин, по който самият аз 

не бих могъл и да мечтая. Моят алгоритъм е изречен от 

Христос: “Търсете първом Царството Божие и Неговата 

правда – и всичко друго ще ви се приложи.” А “Божи-

ето Царство” е вътре в нас. Така че, според мен, преди 

да тръгнем да определяме жизнените си цели, кои то да 

реализираме във външния свят, първо трябва да сме на-

ясно със себе си и да приведем нашия вътрешен свят в 

порядък, защото е факт, че хората плачат много повече 

заради сбъднати, а не заради несбъднати мечти! И освен 

това, ако човек не реализира своята Истинска Същност, 

винаги, каквито и успехи, реализирайки мечтите си, да 

постигне във външния свят, ще се чувства неудовлетво-

рен и ще живее с усещането, че му липсва нещо.

Духовното развитие

Една приятелка казва: “Наистина знаем всичко, 

кое то ни трябва, което ни е необходимо – опита и зна-

нията на душата ни. Затова не са ни необходими духов-

ни практики, учения, Учители – те само ни отклоняват 

от пътя ни.” Но нима можеш да твърдиш, че познаваш 

душата си, която е отломка от Божествения Дух? И не 

е ли всъщност това целта на всички езотерични учения, 

на всички духовни практики – да направим разкритие 

на това Божествено естетество у нас? Нима Учителите 

са случайни хора и напразно слизат на земята, след като 

хората нямат нужда от такива учения, които само ни 

отклоняват от пътя ни? Най-хубаво е да не мислим и да 
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не се стремим към Бога, да не се стремим към духовно 

съвършенство, а да си живеем един прост, обикновен 

живот, изцяло потопени в делничните си проблеми, 

без мисъл за възвишеното. Нали така?... Но... огледай 

се около себе си... Нима мислиш, че тези, които нямат 

духовни интереси и стремежи, са по-добри от тези, ко-

ито имат? Погледни очите, лицата им... сравни тяхното 

излъчване. Духовния тип хора са много по-магнетични, 

харизматични... Тяхната аура е много по-светла точно 

заради висшия им стремеж, заради възвишения им на-

чин на мислене, заради молитвите им и другите духов-

ни практики... Те призовават светли същества, които са 

винаги около тях (това е причината за тяхната харизма), 

подобно на пчеличките, които се събират около раз-

цъфнал розов храст. Чрез нашата съзнателна, вътрешна 

духовна работа, ние разнасяме благоуханието на души-

те си надалеч. Но за да се случи това, душата трябва да 

разцъфне. И както всяка сутрин поливаме цветята си, 

за да не загинат, така и всяка сутрин трябва специал-

но да се погрижим за душата си. Или, както цигуларят, 

преди да започне своя концерт, първо настройва своята 

цигулка, така и ние трябва да се настроим на Божествен 

лад. Ако оставим дивачките да се развиват естествено, 

плодовете им ще продължат да си бъдат стипчиви. Но 

ако ги облагородим, тогава можем да се наслаждава-

ме на приятния им вкус. Ние сме дивачки. Нима при-

зоваваш да си останем такива? Всеки ден огледалото 

на нашето съзнание се замърсява. И всеки ден трябва 

да полагаме грижи, за да го почистваме. Условията на 

живот на земята са трудни, материята – гъста. 

Преди години ми беше дадено видение, за да раз-

бера в каква ситуация се намираме – бях попаднал в 

тъмна и безлунна нощ, в гъста и непроходима гора. В 

отчаянието си се помолих на Бога да ми помогне, да 

ме спаси – и тогава чудна светлина огря единствената, 

спасителна за мен, пътека. Само нея – и нищо друго на-

около. И аз, вървейки по пътеката, се любувах на тази 

изключително красива светлина и... продължавам да се 

любувам. 

И да искаме, ние не можем да бъдем независими от 

Бога (това е изкушението на падналия ангел!) Наши-

ят живот зависи от Бога. Прекъснем ли връзката си с 

Него, прекъсваме връзката си с Извора на Живота и ще 

се превърнем в живи мъртъвци – в локви, пълни с кална 

и застояла вода, а не в чисти изворчета. Аз съм минал 

по този път, опитал съм горчивите му плодове и не го 

препоръчвам, но... който иска, може да си направи своя 

опит...

Хармонията

За мен Хармонията е преди всичко е уравновесява-

щата вселенска сила, която регулира всичко съществу-

ващо, като балансира противоположностите. Свързвам 

я с думи като: “съгласуваност”, “синхрон”, “съзвучие”, 

“съответствие”, “съразмерност”... Хармонията е Бо-

жественият порядък на нещата. Тя е тази сила, която 

трансформира дисхармонията, превръщайки я в част от 

себе си. 

Един повече или по-малко съвършен израз на Хар-

монията е музиката. Ето защо в душата на хармонич-

ния човек спонтанно се ражда музика – музика струи 

от него! И тази музика притежава целебна сила, защо-

то Хармонията е здраве. Човек съзнателно трябва да 
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се стреми да бъде изразител на тази Хармония, а не с 

мислите, чувствата, думите и делата си да я руши все-

кидневно, защото, унищожавайки Хармонията, ние ру-

шим всъщност Основите на Битието.

Другият съществен въпрос е как да постигнем тази 

Хармония, как да я накараме да оживее в нас? Според 

моето виждане, необходими са векове медитация, т.е. 

поредица от прераждания, в които човек е бил съзна-

телен и е медитирал. Медитацията е възвръщане към 

Първоначалното Единство. На базата на медитацията, 

възниква Мирът. Той е толкова основополагащ, че за 

него се казва, че превишава всяко знание. Когато имаме 

за фундамент Мира, тогава от него съвсем спонтанно и 

естествено, като нежно и красиво цвете, израства Лю-

бовта. А Хармонията произтича от Любовта. Тя е нейно 

дете, нейно благоухание. Разбира се, това разчленяване 

на нещата е само за удобство. То е твърде условно, за-

щото в действителност Мирът, Любовта и Хармонията 

не са отделни неща – те са едно или три аспекта на едно 

и също нещо!

Когато търсим хармония в нашите взаимоотноше-

ния, в които, по една или друга причина, се е появило 

напрежение, винаги ми е правило впечатление, че кога-

то започна да се моля искрено за човека, с когото имам 

проблеми, той омеква и отношенията ни се хармони-

зират. Но, за да се случи това, е необходимо първо аз 

да съм му простил в сърцето си (ако има за какво) и да 

се моля с действителното желание да се нормализират 

нашите отношения. Молитвата ни трябва да има здрава 

и стабилна основа, за да бъде ефективна, действаща – 

сърцето ни да е чисто и в него да няма и помен от об-

винение и гняв или някакви недоброжелателни мисли. 

Освен това, влизайки в своя дом или в нечий друг, аз си 

казвам: “Христовият мир да бъде в този дом!”

Ще споделя и едно от упражненията, които сутрин 

правя за хармонизация:

Използвам алтернативно дишане: вдишване през 

лявата ноздра, задържане на дъха, издишване през дяс-

ната ноздра. После по обратния ред, за да се затвори 

кръга: вдишване през дясната ноздра, задържане, из-

дишване през лява ноздра. Във фазата на зъдържане, 

използвам във всеки кръг по една от следните 10 фор-

мули, като я произнасям мислено трикратно:

1. Божествена хармония тече през мен и хармони-

зира моето физическо тяло;

2. Божествена хармония тече през мен и хармони-

зира моя етерен двойник;

3. Божествена хармония тече през мен и хармони-

зира моето чувствено тяло;

4. Божествена хармония тече през мен и хармони-

зира моето умствено тяло;

5. Божествена хармония тече през мен и хармони-

зира моето причинно тяло;

6. Божествена хармония тече през мен и хармони-

зира моето духовно тяло;

7. Божествена хармония тече през мен и хармони-

зира моето тяло на Любовта;

8. Божествена хармония тече през мен и хармони-

зира моето тяло на Мъдростта;

9. Божествена хармония тече през мен и хармони-

зира моето тяло на Истината;

10. Аз съм в хармония с Бога, и Божието благосло-

вение тече през мен към всички същества.
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Живеем ли според идеалите, 

които изповядваме?

Ако някой живее според идеите (идеалите), които 

проповядва, думите му придобиват огромна сила. Не е 

задължително той да е виртуозен оратор или велик пи-

сател... Може да говори и да пише много обикновено, 

простичко, семпличко, но изреченото (написаното) от 

него да достига и да отеква в сърцата на хората. Защо-

то, за да бъде почувствана една изложена истина, този, 

който я е изложил, трябва и да я е преживял. Иначе 

думите му може да са много красиви, поетични, добре 

подредени, но... в тях да няма живот, да не докосват 

сърцето ти. Това, което единствено може да вдъхне жи-

вот на думите и да ги направи въздействащи, е един-

ството между идеалите, които изповядваме, и нашите 

дела! Разминаването между думи и дела ражда фалша 

на лицемерието, който разрушава вътрешния Център – 

Центъра на Силата. Хората може да не го виждат пря-

ко, но със сърцата си усещат фалша или пък това, което 

идва от сърцето – думите, които не са просто думи, а 

живот! И само словата, изречени от такъв човек, имат 

действителна стойност и притежават градивна, възраж-

даща и преобразяваща сила.

За знаците на съдбата

Няма нищо случайно, нищо не се случва просто та-

ка. А дали човек ще бъде с достатъчно будно съзнание 

и отворени сетива, за да види поличбите, за да напра-

ви връзката между нещата, за да провокира знаците 

със своята вътрешна сила да се проявят – това е вече 

друг въпрос. Но е факт, че колкото повече ученикът от 

Божествената школа напредва по Пътя на своето раз-

витие, толкова повече сякаш Пътят му се осейва със 

знаци: причудливи, необичайни – знаци, които спират 

дъха или от които те побиват тръпки. Но наистина е 

необходима чуткост на съзнанието и подходяща, бих 

казал, мистична нагласа. Защото знаците се дават, но 

само на този, който ги търси и има сетива не само да ги 

открива, но и интуиция да ги тълкува.

Вярно е, че нещо, което трябва да се случи, се случ-

ва със знаци или без, но знаците не са просто знаци. Те 

са маркери по Пътя, които могат да бъдат от най-раз-

лично естество: могат да ти указват правилната посока, 

да ти помогнат да разрешиш проблем, пред който си из-

правен, да изпълниш Божията воля или да те подготвят, 

за да имаш силата да приемеш неизбежното, което има 

да се случи и което може да е зряла карма от лично, на-

ционално или общочовешко естество. Има и предупре-

дителни знаци, които ти подсказват опасности, клопки, 

които те дебнат по Пътя или вещаят трагични събития. 

А има и знаци, които просто идват като потвърждение. 

Като пример за последните бих могъл да посоча фак-

та, че много от читателите на “Мистерията Лим” са 

споделяли с мен, че по време на прочита на книгата са 

имали необичайни преживявания, подобни на описани-

те в “Мистерията Лим”, които сякаш са дошли, за да 

потвърдят истиността на описаните необичайни фено-

мени в книгата. Конкретен пример (а те не са един и 

два!): Една съученичка на три от загиналите в Лим деца 

започва да чете книгата. Стига донякъде и ляга да спи. 

Сутринта, когато се събужда, косата й настръхва, защо-

то... чергите са насъбрани на куп в средата на стаята, а 

всички обувки от етажерката са съборени на земята!
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Исус

Исус e нищ по дух – човекът такъв, какъвто е съз-

даден от Бога; първично прост, като самия живот – без 

маска, без грим, без окраска, без тоалети, без сянка от 

артистична поза или жест. Чист, естествен, неподправен 

като дете, без задна мисъл в главата, лишен от всякакво 

двуличие и лицемерие, от всякаква двойнственост. Гол 

голеничък пред света, но несрамуващ се от голотата си, 

защото, чисто и просто, няма какво да крие от другите. 

И действително – какво може да крие този, който не таи 

в сърцето си никакви егоистични и користолюбиви ми-

сли и желания? И сякаш ни нашепва: “Аз гол се раждам 

на света, родете се и вие голи, за да влезете в Царството 

Божие! Не забравяйте, че блажени са чистите по сър-

це, защото те ще видят Бога”. И действително – Исус е 

символ на абсолютната, на божествената чистота. Той 

е мярка, единица за чистота. В него няма никакви от-

лагания, никакви примеси, нищо излишно. Нищо не е 

в състояние да размъти блажения покой на душата му, 

защото той е свободен от всякакви лични амбиции и 

желания, издигнал се е над всички низши страсти.

Абсолютно прилежание и послушание, никакво 

своенравие, никакво желание да проявява собствената 

си воля, съзнавайки, че единственната съществуваща 

воля е Божията. Той е готов винаги да ù се подчини, да 

я изпълни, независимо дали от човешка гледна точка тя 

е добра или не за него. Исус проявява абсолютно упо-

вание и вяра в Бога. “Отче, не моята, а Твоята воля да 

бъде”; или “Отче, предавам духа си в Твоите ръце”. Той 

няма нищо, но и нищо не Му е необходимо, защото Не-

говото единствено притежание е Бог, а на Бога принад-

лежи всичко. Той задоволява всеки глад и всяка жажда. 

В Него всички желания са задоволени. В Него се пре-

установяват всички небожествени желания, защото Бог 

крие в себе си пълнотата на съвършения живот, а Исус 

се е слял с Него: “Аз и Отец сме едно”.

Затова Той не търпи промяна. Променя се само пре-

ходното, а Исус е вечен.

Затова Той не желае да се издига, да заема царски 

престол. Желае само този, който не е. А Исус е.

Той е единородния Син на живия Бог, светлина-

та на света. Затова не се нуждае нито от блясък, нито 

от реклама – “светилото под шиник не стои”. В Него 

винаги можеш да потърсиш подкрепа и опора, защото 

Той е основа на Божественото здание и вдъхва в прия-

телите Си сигурност, увереност, стабилност. И тих, но 

проникващ дълбоко в душата ти глас, ти нашепва: “До-

вери Му се! Той е Моят възлюбен Син и в Него е Моето 

благоволение. Той е пътят, истината и животът. Водата, 

която ще ти даде, е живот вечен; и ако пиеш от нея, по-

вече никога няма да ожаднееш. Повярвай Му, защото 

не може да лъже Този, Който е отдал живота си заради 

тебе. Добрият пастир живота си дава за овцете”.

Доброжелателно и милостиво сърце носи Исус и 

с него Той обезоръжава дори и най-големите си вра-

гове, защото ЛЮБОВТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСИЧКО. 

Любовта, която кара слепите да прогледнат, куците да 

проходят, немите да проговорят, глухите да прочуят, 

мъртвите да възкръснат. И звучат, и кънтят в ушите ни 

Неговите думи и днес: “Аз дойдох, за да имат живот 

и да го имат изобилно. Аз съм възкресението и живо-
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тът… Лазаре, стани и излез вън!”

Когато чуеш този най-близък, най-познат, най-мил 

глас, приятелю, ти, който си в гроба на невежеството, 

стани и излез! Слънцето Христос изгря за теб. Велика 

е милостта Божия! Нали “блажени са милостивите, за-

щото те ще бъдат помилвани”? И тогава ще видиш бла-

гостта на Неговия светъл лик, благостта, която е най-

дълбоката същност на Духа, благостта, от която произ-

тичат всички блага; благостта, която излива върху нас 

благодат и ни прави блажени.

– Защо Ме наричаш благ? Благ е само един Гос-

под!

Прости ми, Исусе, че Те нарекох благообразен, но 

нима е възможно да не си – Ти, Който си съвършен об-

раз на Бога? Знам, че са Ти чужди всички хвалебствия 

и славословия, макар и ежедневно да си обсипван с тях 

– Ти, Който си смирен и кротък по сърце; Ти, Който от 

човеци слава не приемаш; Ти, който не се нуждаеш от 

акламация. Все пак, и този път ще трябва да се прими-

риш със съдбата Си, защото светлината не може да се 

укрие – “И светлината свети в тъмнината, и тъмнината 

я не обзе”.

Бъди ми светлина в живота – Ти, Който Си роден да 

бъдеш светлина!

Целомъдрието

Целомъдреният е съвсем друго измерение. Първо, 

неговият ум не е сексуален. За него хората не са мъже и 

жени. Той вижда отвъд света на формите и прониква, и 

живее в и със Същността. Пред целомъдрения не стои 

проблема за потискането, защото у него няма и сянка 

от похот – липсва сексът като телесна нужда, липсва и 

сексът като психологическа потребност. За него сексът 

е отминал етап – да, било е прекрасно, но всяко нещо 

с времето си. Не можеш да изискваш едно дете като 

порасне да продължи да играе с любимата си играчка. 

Рано или късно я оставя. Целомъдрието не е за всеки – 

то е висок идеал за окултния ученик! 

Целомъдрие в същината си, за мен, е сливането на 

духа с душата. Цяла е мъдростта, единствено слята с 

любовта.

Ако у такъв човек потърсиш следи от плътска по-

хот, от сладострастие – няма да намериш, защото те 

принадлежат на низшето човешко естество, на което 

Неръкотворен образ на Христос 

по туринската плащеница
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този, който е осъществил мистичния брак между Ду-

шата и Духа, не е подвластен, защото го е надраснал. 

Целомъдреният човек е чист и непорочен в мислите, в 

думите и в делата си.

Временното въздържание от секс, по една или дру-

га причина, не може да се нарече целомъдрие. За це-

ломъдрието не е правилно да говорим като за въздър-

жание от каквото и да било. По-скоро, целомъдрието е 

качество на съзнанието – или си целомъдрен, или не си! 

Ако ти си на това ниво на осъзнаване на нещата, пред 

теб изобщо не възниква въпросът дали да правиш секс 

или не. Затова е и казано, че плът и кръв не могат да 

наследят Царството Божие. 

Сродните души

Според Учителя, сродни души са тези, които изли-

зат заедно от Бога. Но обикновено докато едната е на 

земята в плът, другата е в невидимия свят и й помага 

отгоре. Рядко, много рядко – само в 12 земни прераж-

дания те се засичат на земята, докато са в тяло. Това, 

което ми е давано по вътрешен път за сродните души 

и което допълва казаното е, че когато се засекат на зе-

мята, дори и външно си приличат (като брат и сетра), а 

числото 12 отговаря на същността на връзката между 

сродни души – като единицата символизира мъжкото 

начало, а двойката – женското. Те са като двете парчета 

от една плочка, счупена на две – така си пасват. И няма 

сръдни, караници, дисхармония, а Божествена радост 

и непресъхващ възторг. И цялото Небе празнува, всич-

ки разумни същества се сърадват заедно със сродните 

души, които са се срещнали. И няма колебание, дво-

умение: “Това ли е моята сродна душа или не е?” Ти 

просто знаеш: “Това е!” Няма нужда някой да ти го каз-

ва – душата ти знае! Просто трябва да й се довериш... 

Ето какво казва Учителят за сродните души. Извад-

ката е направена от книгата “Разговори при Седемте 

езера”.

“Сродни души са тези, които са излезли едновре-

менно от Бога.

Душите работят по двойки. Обикновено едната ра-

боти горе, а другата – долу. После те си споделят свои-

те опитности и се сменяват. През цялата еволюция само 

12 пъти се срещат на земята. Това са кардиналните пре-

раждания. Сродна душа е тази, в която човек по-лесно 

вижда присъствието на Бога. Това е пак Любовта към 

Бога. 

Какво е отношението между сродните души? Срод-

ни души са тези, които предават Божията Любов така-

ва, каквато е. Тези, които не предават Божията Любов 

такава, каквато е, не са сродни души. Те са паднали 

души.

У сродните души има голямо разбиране на Любо-

вта. Две души не могат да се съединят, ако не преда-

ват Любовта еднакво. Любовта ги свързва. Тя ги прави 

сродни души. Еднаквото разбиране на Любовта ги пра-

ви сродни.”

Сродни души са тези, които еднакво възприемат и 

проявяват Любовта. Тяхната гладна точка към нещата е 

идентична, степента на еволюционно развитие – също. 

Те са зрънца от един грозд в голямата Божествена лоз-

ница. Колкото е по-голямо сходството при тях при въз-

приемане и изявяване на Любовта, толкова са по-срод-

ни и са по-близкостоящи зърна в грозда сродни души.. 

Съответно нараства и възможността да живееят и об-

щуват помежду си хармонично, да бъдат синхронни, 
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да имат Божието благословение и връзката им да бъде 

благодатна, а не кармична. Благодатната връзка създа-

ва усещане за живот в Рая, а кармичната – за живот в 

Ада. Народът казва, че “тези, които си приличат, те се 

и привличат.” Любовта и хармонията, която могат да 

имат двама помежду си, зависи от степента на подобие, 

на съответствие, на съвпад на техните гледни точки, на 

тяхното виждане на нещата. Тогава те виждат в другия 

себе си и го обикват като себе си. Христос казва: “Да 

възлюбиш ближния си като себе си.” Но кой ни е бли-

жен в действителност? – Единствено този, който треп-

ти в резонанс с нас. Между такива души има съзвучие. 

В отношенията им намира израз Небесната хармония. 

Проблемните отношения идват тогава, когато се 

свързват същества, при които липсва съвпад на глед-

ните точки и резонансно трептене. Те нито възприемат, 

нито проявяват Любовта по един и същи или поне по 

сходен начин, което създава дисхармония в техните 

отношения, води до дразги, конфликти, отчуждение, 

непоносимост. В действителност, те никога не са били 

близки (не говоря телесно, а душевно). И както и да се 

опитват да си напаснат един друг, това няма как да се 

случи, защото трептят с различна вибрационна честота, 

т.е. степента им на развитие е различна, различен е и 

подходът им към Реалността, затова и живеят в различ-

ни вселени, които се разминават. За да избегне подобни 

кармични капани, човек трябва да има будно съзнание 

и да е чутък за Божия глас, който тихо шепти в душата 

му, указвайки му винаги спасителната пътека. Извън 

нея е тъмнина и безпътица, страх, самота и страдание. 

Сексът и ролята му в човешките 

взаимоотношения

Да, безспорно сексът с любимия човек е нещо пре-

красно, даващо ни усещане за нещо, на което той е само 

бледо отражение, защото сексът между мъжа и жената, 

сливането на телата, оргазмът е само сянка или бледо 

отражение, напомняне за необятността на Космическия 

оргазъм, при който човешката душа се слива с Божия 

дух. Проблемът идва оттам, че повечето хора акценти-

рат върху сянката и по този начин забравят, загърбват 

и пропускат същността. Когато познаеш Космическия 

оргазъм, сексът губи властта си над теб. В този сми-

съл ставаш свободен, защото сексуалното робство има 

особено тежнение за повечето от нас. Обикновено умът 

ни гледа и възприема нещата през призмата на сексуал-

ността и това деформира нашето възприятие, прави ни 

уязвими, зависими, ревниви. 

Сексът си е секс – не е лошо, но не е апогея на 

съществуването. За някои може би е – всеки гледа на 

нещата от върха на собствената си камбанария. Не би 

трябвало нито да се страхуваме, нито да се срамуваме 

от секса. Той си има своя собствена красота. Макар и 

за миг, границите ни се размиват и чрез него изпитва-

ме единството си с друго човешко същество. Сексът не 

бива да бъде подценяван, но... не бива и да бъде надце-

няван. Идеята ми е, че има и по-висши екстази от сек-

суалния. А човек винаги трябва да желае по-доброто! 

Иначе, ако сексът беше действителната кулминация, 

пълното разкритие на човешкия потенциал, то тогава 

подозирам, че поне 90% от хората щяха да бъдат прос-

ветлени . 
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Има още една окултна тайна, която, разбира се, не 

е за всеки и не всеки би могъл да я разбере... Според 

науката на посвещението не е препоръчително човек да 

води сексуален живот между 14 и 21 годишна възраст, 

тъй като в този период се формира менталното тяло и 

ако се злоупотребява с енергията за сексуални цели, 

това би могло да доведе до деформации на менталното 

тяло, което пък би ни попречило на достъпа до висши-

те ментални светове. Затова и от окултна гледна точка, 

истинско пълнолетие човек навършва тогава, когато се 

формира менталното тяло – на 21 години. Вярно е – ня-

кои истини не ни изнасят. В Новия завет е казано ясно 

и недвусмислено, че плътските страсти воюват против 

душата. Целомъдрието е едно от най-висшите качества, 

ако човек желае действително, а не само на думи, да се 

докосне до Висшето съзнание. Прекомерната злоупо-

треба и използването на енергията, която ни е дадена, за 

сексуални цели, води до деградация на човешката лич-

ност! (И това трябва да се знае и да се помни!) Добре е 

да се премине през секса като една полезна опитност, 

но още по-добре е да се отиде отвъд него. Жалкото е, че 

повечето хора затъват в блатото на сексуалната страст 

и по този начин заплащат твърде висока цена – губят 

яснотата на Божествения разум.

Целомъдрието не е нещо, което си налагаш. То се 

появява съвсем естествено, непринудено, когато съзна-

нието ти започне да функционира в по-висше поле от 

нормалното, в което функционира обикновено масово-

то човешко съзнание.

Просто сексът не бива да се издига в култ, не бива 

хората да бъдат като обсебени от него. Има и по-висши 

неща. Един от тях е за сливането на душите. Да, пре-

красно е! Но откъде идва тази прекрасност? – Когато 

се слеят две души, те изпитват единството на всичко 

съществуващо (ни повече, ни по-малко). И друго – не 

е задължително това да се случи по време на сексуален 

контакт. Не е необходимо дори изобщо да има физи-

чески контакт! Едната от двете души може и да е от 

“отвъдното”. Или двете души може да са в мъжки или 

в женски тела. Душата няма пол! Дори се стига поня-

кога дотам някои да поставят знак за равенство между 

целомъдрие и импотентност!!! Импотентният човек е 

със сексуален ум – изпълнен с похот, която няма обаче 

възможност да задоволи... И си умира с нея, а в отвъд-

ното се пържи в казана на своята похот; но това е друг 

въпрос. Така че на импотентния му се иска, но не може! 

Целомъдреният е съвсем друго измерение. Първо, не-

говият ум не е сексуален. За него хората не са мъже и 

жени. Той вижда отвъд света на формите и прониква, и 

живее в и със Същността. Пред целомъдрения не стои 

проблема за потискането, защото у него няма и сянка 

от похот – липсва сексът като телесна нужда, липсва и 

сексът като психологическа потребност. За него сексът 

е отминал етап – да, било е прекрасно, но всяко нещо 

с времето си. Не можеш да изискваш едно дете като 

порасне да продължи да играе с любимата си играчка. 

Рано или късно я оставя. Целомъдрието не е за всеки - 

то е висок идеал за окултния ученик! Не виждам такава 

опасност – цялото човечество да стане целомъдрено и 

да изчезне. По-скоро, опасността е друга – от преко-

мерна разюзданост да се стигне до нежелателни после-

дици... 

Ето тук нещо конкретно по темата от Учителя 

из спомените на Симеон Арнаудов – том 6, стр. 442 
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от поредицата “Изгревът” със съставител Вергилий 

Кръстев:

“Бях млад мъж, здрав, и ме заливаха вълни, кои-

то ме караха за съприкосновеност и сношение с жена. 

Тогава я търсех и намирах. Но винаги след това имах 

усещането, че падам в бездната на ада и че онова, кое-

то бях спечелил в духовното си извисяване, много бър-

зо го харчех, за минути в сладострастие към женската 

плът. Не можех да се справям и отидох при Учителя и 

Го питам какво да правя с този толкова важен въпрос за 

мен. Той ме гледа строго и казва: “Виж какво, Симеоне, 

когато дойдат тези сили в тебе, ще кажеш едно “Пфуй” 

така, както локомотивът изпуска парата си, за да не му 

се пръсне котела, така че отвътре ще слезеш долу и пак 

ще се качиш горе!” Учителят ми описва с пръст цялата 

окръжност във въздуха...

...След известно време се ожених. Учителят ме спи-

ра и ми казва: “Сега, Симеоне, ще ти обясня как да ре-

шиш задачата с парата на парния котел от локомотива. 

Решението е следното: “Ще спиш един път в седмица-

та с жена си.” Аз кимвам с глава и разбрах как трябва 

да се решава тази задача. Даде ми наставления, че като 

слезна долу, след като от клапана излезе парата на ко-

тела, как да се кача отново горе. Питате какви са тези 

наставления? С пост и молитва през останалото време. 

С какъв пост? Въздържание от съприкосновение с жена 

и молитви, които Учителят бе дал за учениците в Шко-

лата.”

стр.144 – “Всички мъже и жени са преплетени. По-

ловата деятелност, това са сили, които не могат да се 

разточителствуват и хвърлят наляво и надясно безот-

говорно. Природата държи сметка за всичко и за вся-

ка единица сила изразходвана чрез половия живот и 

чрез плътта, за да се разреши половата обмяна между 

мъжа и жената”... “Главата на човека се ръководи от 

Божествения свят, сърцето се ръководи от Христовия 

Дух, а Светият Дух регулира половия живот на чове-

ка”. Ето, ако се наруши някъде тази верига, нарушава 

се хармоничния живот на човека на физическо поле, на 

чувствено поле, на умственото поле и се спира неговата 

деятелност в духовния свят. Там са нарушенията при 

разкъсването на тази верига. А тя се разкъсва, когато 

половата енергия, която е Божествена енергия, се из-

разходва и пръска безотговорно...” 

Що е медитация

Нека да дадем ново определение за медитицията от 

гледна точка на Бог, Който е Любовно съзнание. Да ме-

дитираш означава да отдадеш с Любов и благодарност 

цялото си същество на Бога, без никакъв остатък, да се 

подчиниш на Неговата Воля, да нямаш собствена така-

ва и да Го оставиш да прави с тебе каквото намери за 

добре; изцяло, без задръжки да Му се довериш, защото 

знаеш, защото чувстваш, че това е най-доброто за теб и 

че това, което става, когато се отдаваш по този начин на 

Бога, трансформира цялото ти същество, открива пред 

вътрешния ти взор нови хоризонти и нови, Божестве-

ни измерения, дава ти Любовно прозрение за нещата и 

ти ги виждаш в нова светлина, недостъпна за очите на 

другите, защото само Божията Любов дарява човека с 

подобно прозрение, при което цялата Вселена пулсира 

в Любов, при което цялата Вселена и всяко същество 

е Любов, при което няма, не съществува нищо друго, 
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освен Любов и благодарност, чрез които Любовта бла-

годари на самата себе си.

Изгревът на Слънцето

Наблюдавай сутрин изгрева на Слънцето и почувс-

твай как то изпълва всички форми, всички същества с 

живот. Без него животът на Земята, а и в цялата Слън-

чева система, би бил невъзможен. Ето защо можем да 

твърдим, че на физическо поле Слънцето е Сърце на 

Живота, тъй както в духовен план Сърце на Живота е 

Бог. Слънцето е най-добрият символ за Великото Пър-

воначало, за Жизнения Център – Бог. Затова изгревът 

на Слънцето е свещен момент за ученика на Бялото 

Братство. В изгрева на Слънцето той вижда изявата на 

Бога – раждането на новия ден, – а заедно с него в сим-

воличен план и ражданнето на новия ум, на новото сър-

це и на новата воля на човека; раждането на новото Бо-

жествено съзнание и на Новия Човек, който ще сътвори 

Новата култура – Културата на шестата раса, която ще 

се съгради на основата на трите Велики Принципа на 

Битието – Божията Любов, Мъдрост и Истина. 

Когато изгрява Слънцето – Сърцето на Живота, 

– повдигам лявата си ръка към него. Тя е изпъната, а 

пръстите й сочат центъра на Слънцето. Дясната ръка е 

леко назад. Произнасям: “Така както изгрява външно-

то Слънце, така да изгрее и моето вътрешно Слънце!” 

Тогава усещам как вътрешното ми Слънце в областта 

на слънчевия сплит сякаш се събужда (но това трябва 

да бъде действително, а не предизвикано от въображе-

нието усещане). След това преминавам от външно към 

вътрешно съзерцание, т.е. затваряйки очи, вътрешно 

съзерцавам образа на Слънцето, който се е отпечатал в 

съзнанието ми, докато съм съзерцавал в продължение 

на около 3 минути външното Слънце. Опитвам се да 

задържа колкото е възможно по-продължително вре-

ме този образ. Докато се случва това, усещам как се 

събуждат висшите ми мозъчни центрове в предната и 

горна част на главата (пак не трябва да бъде представа, 

а действително усещане!). Оставам 15-20 минути при-

тихнал в мълчание, отворен, възприемчив, изпълнен с 

благодарност и готов за откровение свише (ако се даде 

такова).

Още нещо за метода. Тези, които започнат да го 

практикуват, ще забележат, че всяка сутрин, когато 

вътрешно започват да съзерцават Слънцето, то ще при-

ема различна форма и ще бъде различно оцветено. Цве-

тът е много важен, защото той подсказва кои лъчи от 

“Завета на цветните лъчи на светлината” трябва да бъ-

дат прочетени с благоговение, за да се отключи Слън-

цето максимално за теб и да получиш неговата благо-

словия, енергия и мъдрост, от които се нуждаеш точно 

днес.

“Свещена традиция на Всемирното Бяло Братство 

е посрещането на слънчевия изгрев. Посрещането на 

Слънцето е здравословно за физическия и духовен жи-

вот на човека. Това не е само един външен акт. Човек 

трябва да има онова вътрешно разположение на душата 

си, за да приеме силите, които Слънцето обилно разда-

ва. Слънцето представлява Божествения живот, който 

постоянно изгрява в човешката душа.”

Из обзорната книга “Учителят”

“Посрещането на слънчевия изгрев и паневритми-
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ята не са култ, те са почерпване на енергия от приро-

дата. По-висшите слънчеви енергии човек не може да 

възприеме. Има методи за възприемането им. За някои 

енергии човек няма сетива, и вследствие на това оста-

ват непознати. Благоприятни условия за възприемане 

на слънчевите енергии има сутрин… При изгрев слън-

це слънчевите лъчи урегулирват нервната система… За 

да приемем от Слънцето това, което то дава, трябва да 

имаме отношение към него – не само като към физиче-

ско тяло, но и към Съществата, които го населяват, и 

да се свържем с тяхното съзнание. Ако човек една цяла 

година, ден след ден, непрекъснато посреща зазорява-

нето и изгрева така, както трябва, независимо от това 

дали времето е ясно, облачно, дъждовно или с виелици 

и бури, той може да стане гениален… Слънчевите лъчи 

са живи мисли на напредналите същества.”

Из “Акордиране на човешката душа” том 2

Молитвата. За какво и как да се молим?

Ако се молим, за да получим нещо, значи молит-

вата ни не е разцъфтяла напълно. Любещият, истински 

обичащият не може да унизи любовта си, пожелавайки 

нещо за себе си. Истинската молитва (то не е и молит-

ва!) е един чистосърдечен изблик на любов, на обожа-

ние и върховна радост, при който Битието се среща със 

Себе Си и се радва на самото Себе Си.

Когато се молим за друг, молитвата ни придобива 

самоотвержен характер. Чрез нея ние заявяваме своята 

готовност да поемем върху себе си част от кармата на 

човека, за когото се молим. Ще илюстрирам с пример 

от преди години: Бяхме се събрали група млади прияте-

ли за духовен наряд. Оказа се, че Х. има сериозни про-

блеми с кръста (дископатия). Изпитваше остра болка. 

Направихме един кръг около нея и хванати за ръце из-

пяхме няколко от песните на Учителя, казахме няколко 

молитви и устремихме лечебна, изпълнена с любов ми-

съл към Х. Изцелението беше мигновено, но... за около 

15 минути след това всеки от нас – хората от кръга – се 

оказа, че е поел върху себе си част от болката на Х. в 

кръста. Това беше случай, в който пред нас се разкри 

действието на един закон. Тогава разбрах: човек, който 

се моли за изпаднали в беда, трябва да е изпълнен не 

само с любов и милосърдие, но и със самопожертвова-

телен дух! И още нещо – молитвеният пламък на сърце, 

което не е страдало, е леден! 

Молитвата със свои думи

Това, което е необходимо, е да следвате желанието 

на душата – не някакви установени молитви, форму-

ли (готови, написани), каквито и да са те, който и да 

е техният източник. Ценно е това, което може да роди 

душата ви – желанията, които произтичат от нея. И ако 

вашата душа е лишена от желания, тя остава мъртва, 

безплодна, ялова. Кои са желанията на душата? – Же-

ланията на душата вървят по Пътеката на Любовта. 

Всичко това, което можете да произнесете с любов, с 

вдъхновение, с благоговение; всяка молитва, формула, 

всяко слово, което излиза, изригва като мощен поток 

от лава направо от сърцето ви – спонтанно, естестве-

но, без да сте го обмисляли, премисляли, без никаква 

предварителна подготовка. Това е желанието на душа-

та, и ако човек иска да израства неговото съзнание, да 
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израства в богопознанието, трябва да се отдава на този 

порив, защото той отключва сърдечните му двери и 

прави сърцето му зрящо. А само зрящото сърце, само 

сърцето, окъпано и пречистено в Огнения Пламък на 

Любовта, може да вижда Бога и да Му се наслаждава. 

И това е единствената наслада, която аз признавам – да 

се наслаждаваш на живото присъствие на Бога! Всички 

други са измамни, фалшиви заместители, отражения, 

бледи копия, но единствено блажен е този, който има 

достъп до най-висшата наслада. Затова обаче са необ-

ходими условия, и първото от тях е сърцето да стане 

пропускливо за Любовта, да се разтвори като цвят под 

топлите слънчеви лъчи.

Но ти не бъди като начинаещ пианист, който, за да 

може да изсвири произведението, се нуждае от ноти. 

Бъди истински творец, музикант, виртуоз, в чието сър-

це се ражда мелодията. Законът е такъв: можеш да да-

деш живот само на това, което се ражда в теб, в сърце-

то ти – това, което се ражда от Любов. Всичко друго е 

мъртвородено. То е без значение. Следването на чужди 

желания няма да те доведе до никъде. Единствено това 

желание, което ти нашепва собствената душа, може да 

даде плод. Така че остави Любовта, която се ражда в 

теб, да сътворява твоите молитви, формули. Всеки ден 

те ще бъдат различни, защото животът е като река – по-

стоянно тече и се променя. Нищо не се повтаря. А ти 

като папагал повтаряш едно и също нещо до безкрай... 

до безкрайно затъпяване. И това не само че не те изпъл-

ва с повече живот, а напротив – умъртвява те. Остави 

Любовта да озарява съзнанието ти – и тогава формули-

те ще се раждат независимо от теб, без твоята предна-

мереност: спонтанно, естествено и затова красиво. Ще 

притежават свежест, новота. Ще бъдат живи и ще те 

изпълват с все повече Любов, живот, вдъхновение. Не 

бъди влак, който се движи по релси, в един коловоз, в 

една посока, а бъди жив човек, който може да се дви-

жи без ограничения във всички възможни и желани от 

него посоки. И нека тези посоки да ти бъдат показани 

от най-добрия регулировчик – Любовта. Който следва 

указанията на Любовта, винаги печели!

Из “Евангелие на Любовта”

За думата “АМИН”

Думите сами по себе си не са толкова важни – ва-

жен е смисълът, който влагаме в тях! Когато в края на 

молитвата казвам “АМИН”, имам предвид “Да бъде Бо-

жията воля”, т.е. независимо за какво се моля, незави-

симо от личното ми човешко пристрастие и желание, аз 

признавам върховенството на Божията воля, приемам, 

че Тя е възможно най-доброто не само за мен, но и за 

всички същества, и Я утвърждавам в живота си. Какво 

ми дава един такъв подход? – Помага ми да се смиря, 

да направя подвластни страстите и желанията си, т.е. 

да овладея астралната си същност, да придобия душе-

вен мир, усещайки постоянно радост и благодарност за 

всичко, което се случва в живота ми... защото то е част 

от възхитителния Божи план, недостижим и непости-

жим за нашия ограничен разум, до който само поняко-

га, в мигове на благодатни прозрения, нашата душа се 

докосва.
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Екстаз или разум?

Разумът си има своята роля и значение, своето 

предназначение, но и своите ограничения. Да искаш 

да познаеш Божественото с разума си е все едно да се 

опит ваш да побереш водите на океана в чаша. Екстазът 

е нещо, което те връхлита и превъзмогва ограниченията 

на разума, като те среща с безкрайността на Любящото 

Съзнание, Което зовем Бог. Бог е отвъд човешкия раз-

ум, колкото и префинен, ерудиран да е той. Арогантно 

е да си мислим, че можем да обхванем безпределното 

Божествено Съзнание със своя ограничен разум. Точ-

но тази арогантност ни пречи да Го познаем. Затова и 

Бог се открива в екстаз не на “мъдри и разумни”, не на 

интелектуалци, не на велики учени или философи, а на 

обикновени, простодушни и чистосърдечни хора, кои-

то Го носят в сърцето си. Когато познаеш Божествената 

всепроникваща същност, тогава разумът, ако е добре 

организиран, култивиран, може да ти помогне по-раз-

бираемо и достъпно да споделиш своя опит с другите.

Винаги има надежда

За тялото не винаги има надежда, а и не трябва да се 

вкопчваме в него, удължавайки агонията, защото то е 

смъртно и рано или късно трябва да се разделим с него, 

когато му дойде времето. За душата обаче винаги има 

надежда, защото Божията милост е безкрайна и няма 

грях, който да е по-силен от нея. Надежда няма само за 

безверника, но не защото няма по принцип, а защото 

той сам, доброволно се е лишиш от нея. Тъжно и скръб-

но е битието на хора, които са загубили трите основи на 

живота – любовта, вярата и надеждата.

Магията на Кръстова гора

Спомен, разказан от Светозар Няголов в том 22 

на поредицата “Изгревът”със съставител Вергилий 

Кръстев:

Учителят изпраща брат Данчо да открие местност-

та “Кръстова гора” – най-големият духовен център на 

Балканския полуостров, където са се подвизавали по-

вече от 300 монаси и постоянно са се молили и рабо-

тили за освобождението на България. Турците нападат 

черквите, разрушават ги, запалват ги и избиват всич-

ките монаси. Казва се “Кръстова гора”, понеже на вся-

ко дърво имало поставен кръст – символи на големите 

страдания, през които са минали българите под турско 

робство. Бай Данчо открива мястото. Бог му казал да 

вземе и пусне 2 бели гълъба, и където кацне първият гъ-

лъб, там да сложат един голям железен кръст, а където 

кацне вторият гълъб, там да се построи църква “Света 

троица” и олтар. Тази местност е свързана с историята 

на България, и там в бъдеще ще се подпише договора 

за “Европа без граници”. В София се разболява княги-

ня Евдокия много тежко и цар Борис изпраща сестра 

Мария Стоянова да пита Учителя как да я излекуват. 

Учителят казал: “Със самолет да я закарат на Кръсто-

ва гора и там да преседи един месец и ще оздравее от 

епилепсията, която има.” Генералът, който трябвало да 

я заведе, казал на Борис, че и неговият син страда от 

същата болест – и вземат и него. И двамата оздравяват. 

Отиват да благодарят на Учителя и Той им казва два-
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мата да направят кръст, тежък 66 кг, от бронз и мед, и 
да го занесат и сложат на определеното място за него. 
Брат Данчо помагал и услужвал на Евдокия и момчето, 
които оздравели и сложили кръста, където бил кацнал 
първият гълъб. Когато идват на власт комунистите, за 
тези прояви на брат Данчо го арестуват и изпращат на 
лагер в Белене. Там го заровили жив в земята да стър-
чи само главата му и птиците изкълвали главата му – и 
така мъченически напуснал този свят. Той бил дърво-
делец и правел дървени статуетки, кръстове и дървени 
икони. Така мъченически си отива брат Данчо, изпра-
тен от Учителя да открие и възстанови най-важния ду-
ховен център на Балканите – Кръстова гора.

Имам и някои лични впечатления: 
Две последователни години посещавам Кръстова 

гора. Първата година приятел, който беше скептично 
настроен, съвсем нелепо си счупи крака. А втората го-
дина, когато се изкачвахме нагоре към върха, където е 
кръстът, заваля силен дъжд. Скрихме се в последния па-
раклис вляво, посветен на ап. Йоан. Бяхме се приютили 
9 човека и изведнъж… гръм разтресе параклиса! Сла-
ва Богу, че под металния полилей, който се спускаше 
от тавана на параклиса, в този момент нямаше никой! 
Само ушите ни писнаха и сърцата ни се разтуптяха… 
иначе се оказахме невредими, а и на практика изпита-
хме силата на библейския стих от псалом 91 “Който 
живее под покрива на Всевишния, ще пребивава под 
сянката на Всемогъщия”. Другото нещо, което ми на-
прави силно впечатление, беше аязмото (там, където е 
побит сега оригиналният кръст), за чиято вода казват, 
че е лечебна. Не знам дали е лечебна, но няколко човека 

забелязахме, че когато отпиваме от нея, сякаш изпълня-
ва ролята на индикатор на проблемните зони в тялото, 
където се появява едно усещане за парене. Допускам, 
че е възможно при по-продължителна употреба наис-
тина да лекува болести. При всички положения обаче 
Кръстова гора е силно наситено в енергийно отноше-
ние място, от което лъха на святост!

Честен поглед върху себе си

На вратата на храма на делфийския оракул в древна 
Гърция било написано: “Познай себе си и ще познаеш 
вселената и боговете!” И действително – себепознание-
то е алфата и омегата на духовната наука, а за да има се-
бепознание се изисква наистина честен поглед към себе 
си, което означава безпристрастно наблюдение, т.е. да 
виждаме във всеки момент голия, суровия факт такъв, 
какъвто е – без интерперетации, без осъждане или одо-
брение. Само при това условие лумва и се разгаря с все 
по-голяма сила пламъка на осъзнаването, който унищо-
жава всички книги, всички свещени писания, всички 
авторитети, защото се ражда вътрешният Авторитет. 
До този момент човек се е нуждаел от опора, от външен 
авторитет, от религия или учение, което да следва, така 
както слепец се нуждае зрящ да го води в мрака... След 
този момент обаче човек сам за себе си става светил-
ник и светлина... сам за себе си става ученик и Учител... 
Вече не е необходимо да пита някого кое е добро и кое 
е зло – Пътят, по който трябва да върви, се развиделява 
отвътре, произтича от Самоосъзналата се Същност.
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Критика и критикарство

Всяка сутрин давам обет, че през деня ще се опи-

там с всички свои мисли, чувства, думи и дела да бъда 

верен на Любовта, която обединява всички неща в едно 

хармонично Цяло и няма да нараня никое същество по 

никакъв начин,. Но… трябва да си призная, че всеки-

дневно се улавям как нарушавам Закона на Любовта, 

чрез който се изграждат Божествените добродетели, 

най-вече поради склонността си да отправям критич-

на мисъл и укорителни (осъдителни) думи към дадено 

лице. (“Не съдете, за да не бъдете съдени!”) Понякога 

това става по инерция, по навик, когато съзнанието ми 

не е достатъчно будно. Обикновено се увличам от кри-

тикарството на събеседника – той ми подава тон и аз 

откликвам, без, разбира се, това да ме оправдава. Поня-

кога се улавям, че негативно се изказвам по адрес на ня-

кого, за да върви разговора, за да има тема за разговор. 

Каква “прекрасна” тема само – да нищим недъзите на 

другите, щото ние сме изправни и сме над тези неща!... 

Но в такива случаи наистина “мълчанието е злато” и 

е за предпочитане да мълчим със събеседника си, от-

колкото да одумваме трето лице. Тази склонност към 

критикарство, произтичаща от нашето високомерие, се 

проявява тогава, когато нечии постъпки се разминават 

с нашите виждания за нещата, с нашата ценностна сис-

тема. Но не си даваме сметка, че критиката, подплатена 

с негативно чувство, т.е. критикарството, е разруши-

телно и навреждащо както на душата на критикувания, 

така и на душата на критикуващия, защото ако имаме 

сетива, бихме видели пробойните, които зейват в аура-

та на критикувания (ако той няма надеждна защита) и 

потъмняването на аурата на критикуващия. Колкото е 

по-самовлюбен човек и колкото е по-голяма склоннос-

тта му да идеализира себе си и да се смята за еталон, 

толкова по-силно изразена критикарска мисъл прите-

жава, с която постоянно търси и жигосва недъзите на 

хората, опитвайки се да ги моделира според собстве-

ните си разбирания. В Школата на Учителя е препоръ-

чително ученикът да не се занимава с отрицателното, 

а само с положителното. Той знае закона, че който се 

занимава със слабостите на хората, се свързва с отри-

цателните течения в природата, а който се занимава с 

добродетелите им, се свързва с положителното при-

родно течение и става човек с изключително позитивна 

енергия и целебна мисъл. Това е атмосфера, при която 

се създават благоприятни условия да възрастват всички 

дарби и способности естествено и непринудено, а зна-

чи и безопасно. Според Учението на Бялото Братство, 

с изправление на човешките слабости и недъзи имат 

право да се занимават само духовните Учители, кои-

то са Лечители в истинския смисъл на думата. Закон 

е: можеш да критикуваш един човек с Любов само при 

условие, че твоята критика ще го направи по-добър и 

ако ти самият можеш да правиш по-добре от него това, 

за което го критикуваш. Такава критика е като хирур-

гическа интервенция – да, може да ти причини болка, 

но важното е да ти върне здравето, а понякога и жи-

вота! Намясто е учителят по литература да проверява, 

коригира, рецензира (без да спестява допуснатите сла-

бости!) и да оценява писмената работа на своя ученик. 

Само по този начин ученикът може да израства. Изоб-

що, критиката е за вещи в съответната област лица, а не 

за лаици. Направена по всички правила на изкуството, 
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тя прилича на работата на лозаря, който подрязва пръч-

ките на своята лоза, за да даде след време тя изобилен 

плод, или пък на работата на един скулптор, който от-

махва от каменния блок това, което е ненужно, за да 

остане накрая самата статуя. Само вещият, посветеният 

човек може да критикува, без да изпада от Полето на 

Любовта; а невежият, безсъзнателният човек, търсейки 

постоянно слабостите и пороците на хората с цел да ги 

уязви, изпада от Полето на Любовта или по-точно не-

достига изобщо до него и критикарства, мислейки си, 

че критикува. Но той още не е дорасъл до това и е като 

гъсеницата, която изяжда листата и лишава дървото от 

плод и живот.

Егрегори

Какво представлява егрегорът? – Мислите, жела-

нията, представите, вярванията на последователите, 

поклонниците, учениците на един религиозен водач – 

Буда, Кришна, Мойсей, Мохамед, Христос и т.н., свър-

зани с него. Те образуват колективна (групова) енергия 

или мисъл-форма (представа), която се нарича “егре-

гор”. Но тази мисьл-форма не е нещо отвлечено, не е 

някаква измислица, която няма нищо общо с Реалнос-

тта, а напротив – колкото повече хора я създават, вярват 

в нея и й се уповават, колкото повече хора интензивно 

мислят за нея, толкова повече тя придобива плътност 

и жизнена сила, толкова повече се превръща в реален 

фактор, който взема дейно, активно участие в живота 

на вярващите и създаващите я и им влияе. Така че егре-

горът е един много сложен феномен – от една страна 

възниква на базата на реален обект, лице (Буда, Криш-

на, Христос и т.н.), в същото време е сбор от субективни 

представи, но тази колективна субективна представа, 

наречена “егрегор”, е обективно или реално-действа-

ща сила в живота на тези, които я създават чрез силата 

на мисълта, волята, желанията, мечтите, представите и 

вярванията си. Егрегорът се превръща в сила – закрил-

ник, покровител, с която може да се взаимодейства, с 

която може да се влиза в общение. Ти можеш да зада-

ваш въпроси, адресирани до тази колективна енергия – 

до егрегора – и да получаваш отговори насън или наяве. 

Много често егрегорите са във враждебни отношения 

помежду си – примерно мюсюлманският егрегор по от-

ношение на християнския, както и обратно. Разбира се, 

отделните егрегори от своя страна може да са съставе-

ни от отделни по-малки егрегори, които дори в рамките 

на цялото също могат да воюват помежду си. Да речем - 

християнският егрегор си има подразделения – правос-

лавен, католически, протестантски, който пък от своя 

страна си има свои подразделения. 

Но по принцип, това са различни аспекти на един и 

същ егрегор – този на Христос, създаден от различните 

представи и вярвания на хората за него през различни-

те времена и епохи. Така че егрегорът не е константа 

– нещо постоянно и веднъж завинаги дадено, а той по-

стоянно търпи промени и развитие и представлява една 

жива същност, на която дават душа тези, които я създа-

ват и пресъздават във всеки един миг. И тя съществува 

дотогава, докато има хора, които я поддържат с мисълта 

си. Един подобен поглед върху нещата изяснява защо 

всички са прави, и са прави действително в рамките на 

своята обусловеност, на своя егрегор, от който получа-

ват отговори на зададените въпроси. Да речем, ако ти 
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принадлежиш и си във връзка с християнския егрегор 

и попиташ за съдбата на някой отстъпник от христи-

янската вяра, която ти изповядваш, или за съдбата на 

Мохамед, съвсем в реда на нещата ще бъде да видиш 

насън или в будно състояние Мохамед или отстъпни-

ка (противоречащия на “правата вяра”) в ада, предаден 

на “вечни мъки”, докато неговите последователи ще го 

видят на всяка цена в рая, в небесна слава, сред ангели, 

с ореол и т.н. Това ни навежда на мисълта, че всички 

тези отговори са обусловени от нашите предварител-

ни очаквания, от егрегора, в чието поле на влияние сме 

попаднали. Ако зададеш въпроса “Кой е истинският 

бог?”, ще получиш очаквания отговор: ако си христия-

нин – това ще бъде Христос, ако си кришнар – това ще 

бъде Кришна – и т.н. ... Зададеш ли си въпроса “Има 

ли прераждане?”, ако си ортодоксален християнин ще 

получиш отрицателен отговор, а ако си индуист – по-

ложителен. Но всичките тези отговори, колкото и удо-

влетворяващи, успокояващи или вдъхновяващи да са, 

няма да дойдат от Висшата Реалност, а ще са плод на 

твоята обусловеност в рамките на егрегора, който си си 

избрал и към който принадлежиш. Дори, ако си пре-

комерно отдаден на този егрегор, с негова помощ и 

благодарение на твоята вяра и отдаденост, ще можеш 

да вършиш чудеса, но все таки Истината ще ти убягва, 

колкото и красива да ти изглежда истината, която ще 

ти се разкрива. За да се докоснеш до Върховното, до 

Реалността такава, каквато е, трябва да се освободиш от 

всички егрегори, от всякакви влияния, да минеш отвъд 

тях и тогава... може би... 

Разбира се, това не е лесно. Човек толкова е свик-

нал да търси закрила, покровителство, сигурност, да 

се уповава на нещо, че един подобен подход изглежда 

страшен, дори безумен. Но ако човек е достатъчно про-

ницателен и може да види фалша на всичко това – на 

упованието, на сигурността, – тогава заедно с виждане-

то ще дойде и отхвърлянето, и освобождението от това-

ра на егрегорния авторитет, на който си бил подвластен 

и който си създавал с мислите си . Само когато човек е 

свободен от неверните представи за нещата (даже и за 

себе си), от вярвания, идеологии, предпоставени тези, 

очаквания, надежди, страхове, от цялата тази създадена 

и затова фалшива структура на “аза”, само тогава може 

да се докосне до Реалността!

Егрегорията дава отпечатък или окраска дори и на 

преживяванията на границата на смъртта (при кома), 

при които, в зависимост от това, съзнателно или несъз-

нателно, към кой егрегор си принадлежал, ти получа-

ваш видения, в които, наред с реалните елементи, които 

ги изграждат, има и егрегориални, които придават спе-

цифичен оттенък, за което много често дори не е не-

обходимо да си бил сериозно вярващ т.е. съзнателно и 

целенасочено да си бил подвластен на определен егре-

гор, а просто несъзнателно да си попивал влиянията на 

определената егрегориална среда, в която си живял. За 

пример – в България един обикновен човек, който не 

ходи на черква или ходи само когато всички ходят (по 

големите християнски празници), ако изпадне в кома, 

няма да му се яви Кришна или някой от неговите приб-

лижени, а Христос, Богородица или някой ангел. И това 

видение ще дойде от колективното подсъзнателно на 

българския народ, от християнския егрегор, на когото 

силно подвластна е България. Трябва да се разбере, че 
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до голяма степен нашето следсмъртно съществуване е 

проекция на нашите вярвания, страхове, очаквания, на-

дежди, представи, влияния, които сме поели съзнателно 

или несъзнателно; на аурата, която сме си изградили, 

тъй като пък аурата би могла да се възприеме като егре-

гор на нашата личност за разлика от егрегора на група 

от хора, които имат една и съща цел и стремежи и рабо-

тят в едно направление. В хода на тези мисли може да 

се отбележи, че егрегор създават не само религиозните 

организации, а има и семеен егрегор, и професионален, 

и национален. За единството и силата на един народ 

е много важно изповядването на една религия, т.е. да 

има припокриване между националния и религиозния 

егрегор. Затова и църквата в България от самото си съз-

даване до днес е водила упорита борба с идеи и религи-

озни формирования, различни от православните (и така 

е било не само в България и в това има резон, тъй като 

представете си каква ще бъде егрегориалната същност 

на един народ, която е формирана от различни егрегори, 

които са враждебно настроени един към друг – красно-

речив пример за това е Индия). По същия начин стои 

въпросът и с тъй наречения “личностен егрегор” – той 

трябва да бъде монолитен – или християнски, или мю-

сюлмански, или будистки, или индуистки или някакъв 

друг, но не и някаква амалгама (съвкупност) от всички 

тези (тъй като това би могло да доведе до психиатрия), 

или най-добрият, но и най-труден вариант – да минеш 

отвъд всички егрегори, да се освободиш от тях. Но това 

е много смела и решителна крачка, която изисква из-

ключителна зрелост и духовна сила и ще бъде съпрово-

дена със съпротива от страна на различните егрегори, 

чиито услуги си ползвал някога.

В повечето случаи вярващият контактува с егре-

гора, а не с Реалността, която стои зад него (да речем 

Исус Христос), или пък има преплитане на реални и 

егрегориални елементи дотолкова, доколкото нашето 

подсъзнание не е изчистено от тях. В повечето случаи 

отговорите на нашите въпроси идват не от Божество-

то, към което ги отправяме, а от неговия егрегор, който 

до голяма степен е автономен, без това да означава, че 

евентуалният отговор, който ще се даде, ще бъде гре-

шен или пък ще се разминава с евентуалния отговор, 

който би ни дала личността, към която отправяме мо-

литвите или въпросите си. Но разбира се, в определени 

случаи егрегориалният отговор ще се разминава с ре-

алния или ще се припокрива с него, но не напълно, а с 

частични отклонения.

Отговорът на въпроса, който сме задали, може да 

идва и от Божеството, към което сме адресирали нашия 

въпрос, но преминавайки през егрегориалната среда да 

претърпява корекции, промени, деформации, така че да 

бъде много трудно да се разграничи чистият, първич-

ният отговор от егрегориалните наслагвания.

Така че, според мен, егрегорията е може би най-

фината илюзия, и точно поради това най-трудно човек 

може да се освободи от нея по пътя си към Истината.

За да бъда по-правилно разбран, ще илюстрирам 

казаното с пример: ако започна да произнасям често 

(имал съм такива периоди) молитвата “Отче наш”, ще 

се свържа с всички хора, които я произнасят и са я про-

изнасяли, с техните представи за нещата, опитности и 

преживявания. Ще се докосна (макар и несъзнателно) 

до банката от видения, които са имали, ще получа оп-

ределени внушения, изхождащи от тяхното мисловно 
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поле. Когато след определена практика получа опреде-

лено видение, по всяка вероятност то няма да е нещо 

ново – несрещано и непознато, – а типично, често пов-

тарящо се видение: видение мостра, или пък комбина-

ция от т.нар. “видение-мостра” и други видения от тази 

информационна банка. И колкото повече се отдалеча-

ваме във времето от епохата, в която е живял Христос, 

колкото повече е казвана молитвата “Отче наш”, тол-

кова по-малка е вероятността нашето видение да бъде 

оригинално, автентично, свежо, ново, непосредстве-

но...” 

Из “Просто да бъдеш”

Кръщението

Цитирам от “Изгревът” том първи, стр. 487, спо-

мени на Борис Николов: “По времето на школата на 

Учителя в нашите среди имаше евреи. На тях Учителят 

нареди официално да приемат християнството и да се 

покръстят. Някои послушаха и го сториха. Имаше една 

сестра – Буча Бехар, учителка по професия и писателка. 

Тя официално се покръсти и прие името Божанка. Дру-

га сестра беше Лидия Аладжем. Тя също изпълни на-

реждането на Учителя, покръсти се и официално прие 

християнството. Същото стори и нейната рождена сес-

тра. Тези сестри бяха запознати с Учението и за някои 

ще бъде чудно, че те трябваше да преминат през този 

ритуал. Тук няма нищо чудно. Еврейската религия е 

едно поле, което има своя охрана и свой егрегор. Хрис-

тиянството е друго поле, което също има свои пазачи и 

егрегор. Както човек не може да премине от една дър-

жава в друга без паспорт и без виза, така също и един 

поданик от едно религиозно поле не може да премине 

в друго без съответно разрешение и без тайнството на 

покръстването. Учението на Учителя е друго поле, съз-

дадено от Словото на Всемировия Учител. Това е нов 

свят за Синовете Божии! Амин!”

А малко по-горе на същата страница Борис Нико-

лов цитира думи на Учителя: “Еврейският народ трябва 

да приеме Христа. Докато не Го приеме, ще бъде разпъ-

ван на римските кръстове.” 

Склонни сме да подценяваме кръщението като фор-

мален акт, но едва ли е случаен фактът, че Учителят 

е настоявал пред своите ученици-евреи да минат през 

християнско кръщение и е казвал, че докато евреите не 

приемат християнството, няма да могат да изкупят кар-

мата си. Смята се, че при Светото кръщение не само 

благодатта на Светия дух докосва човека, но и душа-

та му получава Ангел-хранител и пазител. Спомням 

си един случай с мой приятел. Беше към края на 80-те 

години, но преди “демократичните промени”. Та този 

мой приятел, когото ще обознача с Е., се занимаваше с 

йога и имаше огромно желание да отиде в Индия, но... 

по това време да отидеш до Индия просто така беше 

почти невъзможно. И на Рилските езера получих съно-

видение: намирам в някакъв индийски град и там сре-

щам мой братовчед, който ме пита дали моят приятел 

Е. е кръщаван в православна църква, защото ако е кръ-

щаван, никоя сила няма да бъде в състояние да му по-

пречи да отиде в Индия, и то до края на годината. Беше 

август. Разказах съня си на Е. и той беше заинтригуван. 

Не беше кръщаван, но отиде и получи кръщение в пра-

вославен храм. След това, като по чудо, му се уредиха 

скоростно нещата и той замина за Индия действително 
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до края на годината. Но когато се върна, беше разоча-

рован от това, което беше видял там. Ориентира се (не-

очаквано за мен) към православието и... стана правос-

лавен свещеник, какъвто е и днес. 

Основни форми на страх

Човек е в състояние на постоянно бягство. Ние сме 

обърнали гръб на реалността; на това, което е, на праз-

нотата, която усещаме, която зейва пред нас, и се стре-

мим да избягаме от нея, защото се страхуваме – стра-

хуваме се да останем сами със себе си, страхуваме се 

от нищото, от небитието – в крайна сметка страхуваме 

се от смъртта. Затова, когато останем сами, веднага по-

сягаме към книгата, вестника или списанието, пускаме 

касетофона, радиото или телевизора, вземаме телефо-

на, търсим нечия компания или просто викаме мислите 

на помощ – спомняме си минали събития или чертаем 

планове за бъдещето. Празнотата, нищото ни плаши и 

ние по всякакъв начин се опитваме да запълним тази 

огромна бездна, която е проекция на смъртта. Но това е 

невъзможно. Бездната се оказва бездънна, а страхът от 

смъртта – фундаментален. Той е основен движещ мо-

тив в човешкия живот. Цял живот ние се опитваме да 

обърнем гръб на смъртта или да се надбягваме с нея, но 

никой не е успял да избяга от смъртта. Тя ни преследва 

като сянка. Тя е винаги тук и сега. Ако се обърнем, ще 

я видим, защото тя е обратната страна на живота, тя е 

неговата сянка. Смъртта и Животът са двете страни на 

една и съща монета. Не можеш, макар че се опитваш, да 

пренебрегнеш едната страна – не можеш да използваш 

само ЕЗИ. ТУРА също е тук, не можеш да ги разделиш. 

Смъртта ражда Живота и Животът ражда Смъртта. Това 

са две проявления на един феномен – ЖИВОТОСМЪРТ. 

Но ти искаш да игнорираш едната част, едната половин-

ка, която изгражда този феномен, и затова животът ти 

става фрагментарен, половинчат, управляван от страха. 

Затова се намираш и в състояние на постоянно бягство, 

даже това бягство до го кичиш с най-красиви названия 

като духовно търсене, религия, любов... Но църквата 

няма да ти помогне. Тя може само да промени твоята 

фасада. Различните духовни практики няма да ти по-

могнат – могат само да направят фасадата ти по-краси-

ва, по-привлекателна – ще култивираш “его-то” си, ще 

го направиш по-облагородено, цивилизовано, фино, но 

основата му ще си остане същата – фалшива, нестабил-

на, защото все таки “его-то” ще си остане живо. Външ-

ността му може да се промени – да стане по-привлека-

телно, но сърцевината му, същността му ще си остане 

същата “ грозна, непривлекателна. Дори и т.нар. от теб 

“любов” няма да ти помогне. Тя е просто една илюзия, 

заблуда. Човек, който се страхува, който е в състояние 

на бягство, не може да обича истински. Неговата лю-

бов е фалшива. Защо се привързваш към даден човек? 

Защо се кълнеш, че го обичаш? Не е ли затова, че се 

страхуваш от самотата, от тази бездна, която се отваря 

пред теб и която искаш да забравиш с помощта на ня-

кого, на т.нар. “любим човек”? Но ако си искрен, ти ще 

признаеш, че не го обичаш, че твоята любов е просто 

страх, бягство от самия себе си, защото си наплашен до 

смърт. Затова се появява и ревността. Ревността е си-

гурен знак, че любовта не е истинска. Защо ревнуваш? 

– Защото се страхуваш, че някой ще ти отнеме “поло-

винката”, с помощта на която се опитваш да избягаш от 
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себе си и в един момент отново ще се озовеш сам – сам 

срещу тази всепоглъщаща бездна... Но така или иначе, 

рано или късно, ти трябва да се изправиш лице в лице, 

очи в очи с нея и да заживееш с нея, да бъдеш с нея, да 

усещаш всеки миг интензивно нейното присъствие, без 

да се страхуваш. Само така можеш да познаеш и дру-

гата страна на Живота, наречена “Смърт”, да познаеш 

цялостния феномен “ЖИВОТОСМЪРТ” и да преуста-

новиш страха, който непрестанно те преследва. Само 

така можеш да станеш способен да обичаш, истински 

да обичаш, без да ревнуваш, без да претендираш, без 

да се привързваш... И любовта ти ще има съвсем ново и 

различно качество – тя ще бъде споделяне, а не взаимна 

спогодба, договор, търговска сделка, математика. Лю-

бовта ти ще бъде поезия, нещо възвишено и истинско 

прекрасно, свобода, а не заробване. И този, на когото 

даваш; този, с когото споделяш, ще бъде свободен да 

си тръгне когато пожелае, а не обсебен от теб, защото 

ти вече не се страхуваш да останеш сам. Ти си разбрал, 

че самотата, празнотата е изпълнена със смисъл; ти си 

разбрал, че смъртта и животът са един и същи феномен 

– Кали – Майката-Богиня на живота и смъртта: тази, 

която дава живот, тя го и отнема. Така че ти можеш да 

бъдеш щастлив и сам със себе си, можеш да споделиш 

щастието си и с някой друг – няма проблеми, ако този 

някой друг се оттегли. Ти си просто като разцъфналото 

цвете – благоухаеш, и твоето благоухание се разнася 

надалеч. То може да достигне и до някого, който въоб-

ще не те вижда. И твоята любов-благоухание не е пред-

назначено конкретно за някого. То е за всеки – за все-

ки, който пожелае да вдъхне от него, да му се наслади. 

Ти не го налагаш на никого. То е просто твой атрибут, 

твое качество – нещо, което ти е вътрешно присъщо, а 

не нещо, което си изработил, съградил, сътворил. Не е 

нещо, което се е родило в даден момент, защото всичко, 

което се ражда, трябва и да умре, а нещо, което винаги 

ти е било присъщо, нещо вечно, изконно, непроменящо 

се, нееволюиращо, некултивиращо се – нещо, което ви-

наги е тук и сега, било е тук и сега и ще бъде тук и сега 

винаги, само че ти си бил заспал за него. Но в един миг 

си се пробудил, станал си осъзнат за своята истинска 

природа и си разбрал, че няма живот без смърт и смърт 

без живот; че за да живееш, трябва да умреш; че да жи-

вееш и да умреш е едно и също нещо. Просто животът 

представлява видимата част на айсберга, а смъртта – 

невидимата.

При такова разбиране, страхът от смъртта отпада, а 

заедно с него и всички страхове. И тогава в това ново, 

освободено пространство, се появява любовта – кога-

то вятърът издуха облаците, остава само синьото небе. 

Облаците са само временно на хоризонта, а синьото 

небе е винаги в наличност. Човекът на страха е преход-

но явление, а човекът на любовта е вечност. Но страхът 

и любовта са несъвместими. Човекът, обладан от страх, 

не може да обича. Страхът трябва да си отиде, за да 

дойде любовта. Това, което сме изградили, трябва да 

го разрушим, за да остане само това, което е – вечно, 

неръкотворно.

Всичко, което извършваме в живота си, е надстро-

ечна дейност, надграждане, породено от факта, че не 

сме открили истинската основа... и като компенсация 

строим и все продължаваме да строим без основа, за-

бравяйки, че всичко, построено без основа, е осъдено 
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да рухне. Затова животът ни е повърхностен и лишен 

от смисъл, затова рухва и се превръща в гробище, а не в 

увеселителен парк, защото инвестицията, която сме на-

правили, е била фалшива – инвестирали сме в живота, 

загърбвайки смъртта (но това е невъзможно). Инвести-

рали сме в страха, а не в любовта; инвестирали сме в 

това, което се руши, а не в несътворимото... И разбира 

се, при такъв подход провалът е неизбежен.

 Из “Просто да бъдеш”

Самотата

Човек не трябва да се страхува от самотата, а трябва 

да премине през нея така, както минава през прага на 

врата. Самотата може да бъде страшна тогава, когато 

ни е наложена, когато е принудителна, но не и когато 

е доброволно приета или търсена. Тогава тя може да 

се превърне в истински дар Божи, в благословение, в 

творчески стимул и прозрение. Едни от най-благодат-

ните ми периоди са свързани с мигове на усамотение 

– мигове, в които изкристализират моите истини за 

нещата. Самотата, периодичното оттегляне от хората, 

за да се вглъбиш в себе си, за да потънеш в тишина, 

във външно и вътрешно мълчание, за да достигнеш до 

дълбините на своето “аз”, ни изпълва с фундаментален 

мир, който хармонизира духа ни, дарява ни радост и 

светлина, яснота на съзнанието и мисълта, водещи до 

невероятни прозрения. При общуването с хората, човек 

се разплисква. При усамотението, той се събира в себе 

си. Това са две фази на човешкия живот като прилива и 

отлива, които са необходими, и човек наистина не тряб-

ва да се вкопчва нито в едната (рискува да стане по-

върхностен), нито в другата (рискува да стане саможив, 

самодостатъчен и егоистичен, упоен от себе си). Когато 

у-сам-отението се превърне в у-един-ение, тогава всяко 

нещо си идва на своето място и всички вътрешни кон-

фликти и проблеми изчезват така, сякаш никога не са 

съществували.

Опитности извън тялото

Не мисля, че ОИТ трябва да бъдат основният наш 

приоритет! Много по-съществено за човека е да разви-

ва любовта си към Бога, отколкото да овладее умението 

да напуска тялото си по желание. Това е много хлъзгава 

почва, тъй като при липса на необходимото нравстве-

но съзнание, придобиването на подобни умения е само 

в ущърб на душата – става прекомерно разрастване на 

егото, до степен на самозабрава! Първото необходимо 

условие, за да имаш ОИТ, е да овладееш умението да 

се релаксираш абсолютно. Това трябва да се тренира 

всекидневно, и то по едно и също време, минимум час! 

След като си постигнал дълбока релаксация и си запа-

зил будност на съзнанието, трябва да повикаш мислено 

своя духовен ръководител на помощ и да визуализираш 

в областта на третото око как финото ти тяло се отделя 

от плътното, като процесът започва от главата и върви 

постепенно към краката. При действително отделяне 

на финото тяло е възможно да чуеш специфичен звук 

или е възможно финото ти тяло да се завърти около 

оста си. Обикновено политаш в тъмна зона, коридор, 

тунел, който към края си започва да просветва. Дали ще 

стигнеш края на тунела, дали ще ти бъде позволено да 

прекрачиш отвъд... не е в твоя власт; още повече, че на 

Прага има Пазач! Мисля, че е въпрос както на енергиен 
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потенциал, така и на изградени добродетели. Би могъл 

да посещаваш и планети, слънца, както и хора, които 

са далеч от теб... Но нека пак повторя: това крие в себе 

си опасности, защото поглъща много време, енергия и 

сили, и като че ли ни отклонява от основната цел. А 

иначе безспорно е привлекателно. 

Свещения плач

Има един плач, СВЕЩЕН ПЛАЧ НА ДУШАТА, 

който спонтанно избликва само тогава, когато душата 

влезе в съприкосновение с Божественото, с Истинското. 

Ето – чета стиховете на Петя Дубарова. Сякаш някъде 

между думите гениалната, вечно млада поетеса, ни каз-

ва: “Искам и нека (!) всяка моя дума да бъде Открове-

ние и да въздейства като Откровение, предизвиквайки 

във вашите очи сълзи на Умиление и Възторг.” 

И действително, всеки стих на Петя за мен е Откро-

вение, чрез което откривам истинската Поезия... И пла-

ча от радост – от радост, че ТЯ ми е дала възможност да 

се докосна до същността на истинското Изкуство, пред 

което човек може само да благоговее, защото То е от-

блясък от Божественото... В озареното от вдъхновение 

съзнание на тази ЧУДНА ПОЕТЕСА всяко нещо при-

добива душа и живот и някакъв нов, неочакван, таен и 

непонятен за нас до този момент смисъл. И неусетно 

се пренасяме в други измерения на Реалността, които и 

преди са съществували, но ние сме били слепи за тях. 

Благодарение на Петя прозрях, че поезията е зрение, 

което прониква отвъд пределите на видимото и оживо-

творява невидимото. Посредством него Поетът вижда 

в обикновеното това, което ние, слепците, не можем да 

видим – необикновеното. 

За истинския Поет всяко нещо си има свое соб-

ствено битие, което е неразривно свързано с целокуп-

ното, универсалното Битие. Битие и особен, скрит за 

нас непосветените, но явен за поетите смисъл придо-

биват дори и мъртвите, бездушни вещи. Жизнената ре-

алност в поетическото съзнание има способността да 

става все по-обемна и по-обемна, да се разширява до 

безкрайност, да се уплътнява и обогатява с нови връз-

ки, отношения, измерения, значения. Истинският Поет 

е маг! Той не само че ни въвежда в нови светове, но ни 

дава привилегията да погледнем и познатия нам свят 

с “нови” очи и да го видим по нов начин. Поезията е 

Чудо, а Чудото е Откровение, в което нещата разменят 

своите традиционни, познати неща, и придобиват нови, 

извикващи удивление и почуда валенции.

Благодаря ти, Петя! Ти си за мен единица мярка за 

Поезия. Бог да се смили над душата ти. АМИН!

Провидението

Обикновено наричаме “Провидение” нещо, за кое-

то сме в неведение; но още по-голямо неведение е човек 

да смята, че е единственият творец на съдбата си. Това 

твърдение произлиза от незрелостта и арогантността 

на човешкото “его”, което възприема себе си като Вър-

ховен Повелител на света. Според това, до което съм 

достигнал, мога да твърдя, че има същества, наречени 

“Господари на Карма”, които ни предлагат, съобразно 

кармичните уроци, които трябва да усвоим; варианти 

за бъдещ живот на земята, като ни показват и основни-
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те моменти, през които трябва да преминем (т.е. сце-

нария), ако изберем даден вариант. Или с други думи 

– сценарият ни се задава (с наше съгласие), а ние, като 

актьори, трябва да си изиграем ролята по възможно най-

добрия начин. Колкото по е будно съзнанието на чове-

ка и е във връзка с неговото Свръхсъзнание, толкова 

по-подготвен за това, което има да му се случва, е той 

(т.е. знае програмата на своя живот). И обратно – ако си 

загубил или е мъглява връзката между твоето съзнание 

и Свръхсъзнанието, тогава сякаш ти се случват неща 

като изневиделица, които ти възприемаш като Прови-

дение. Всеки в живота си има такива случки, които го 

карат да се усети, че не е център на вселената и че не е 

толкова велик, колкото се е мислел. С една дума – това, 

което наричаме “Провидение”, ни кара да се смирим. И 

едва тогава става възможно нашето възлизане нагоре 

или “пътят на зазоряването”, за който говори Учителят. 

Не е важно колко книжки е изчел човек и с колко ин-

формация е натъпкал главата си. Важни са вътрешните 

опитности и смирението, защото те са нещата, които ни 

дават достъп до Висшите сфери.

Карма

Кармичният проблем може да бъде оприличен на 

заледен участък. Колкото по-дълбок е слоят лед, тол-

кова по-трудно ще се разтопи, т.е. толкова по-трудна 

е задачата с развързването на заплетения кармичен въ-

зел. Това изисква време, т.е търпение, и слънчеви лъчи 

(топлина), т.е. любов. Истина е, че колкото повече лю-

бов носи човек в себе си, толкова е по-търпелив! По-

ложителната температура, необходима за разтапянето 

на леда в човешките взаимоотношения, са позитивните 

мисли, чувства и действия (позитивната настройка), а 

отрицателната температура, която прави ледения слой 

още по-дебел и плътен, са негативните и злонамерени 

наши мисли, чувства и действия. И както ледът не може 

да бъде разтопен със студенина, така и кармичният про-

блем не може да бъде разрешен с омраза. Мнозина си 

мислят, че чрез бягство от проблема могат да го игно-

рират, но те се заблуждават, защото никой не може да 

избегне плащането на натрупан кармичен дълг – рано 

или късно ще трябва да платим! Бягството само отлага 

това плащане (обикновено в следващото прераждане), 

но при утежнени обстоятелства, защото всяко забавяне 

и отлагане трупа лихви. Освен чрез търпение и приема-

не на ситуацията, идващи от будността на съзнанието и 

разбирането, което то носи, кармата може да се прера-

боти много успешно и много по-бързо с любов, но това 

обикновено се оказва трудно и непосилно за повечето 

души с обичайно ниво на съзнание. Когато кармичният 

закон събере в един дом, като съпруг и съпруга, мъж и 

жена, има определен срок, през който двамата трябва да 

останат заедно (понякога и цял живот), за да се изчерпи 

кармата. Прекрати ли се преждевременно връзката, се 

създават нови кармични дългове и в следващия живот 

тези души отново ще се срещнат, но при още по-тежки 

условия, защото кармичната тенденция се е задълбочи-

ла. Това не означава, че кармичните партньори, каквито 

са повечето брачни двойки, до края на живота си тряб-

ва да останат заедно. Разрешава се преустановяване на 

общото съжителство, но само ако партньорите могат 

да се разделят, без да таят лоши мисли и чувства един 

към друг, т.е ако останат в дружески (приятелски) от-
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ношения. Това е сигурен белег, че кармичният проблем 

е изчерпан (изчистен)! Няма случайни връзки и взаимо-

отношения! Всички те са предопределени от Господа-

рите на Карма с оглед на нашите кармични уроци, и то 

с наше съгласие в залата за преглед на бъдещия живот 

и закодирани в нашето подсъзнание. Затова и нямаме 

право да се жалваме и да недоволстваме от съдбата си 

(така само утежняваме положението си!), а с достойн-

ство да носим кръста, който сами сме си избрали!

Свободната воля

Свободната воля е ограничена от нашите кармични 

обусловености. В същото време се забелязва, че т.нар. 

“духовни хора” често спекулират и оправдават собстве-

ната си слабост (безволие) и безотговорност с думите, 

че такава била Божията воля или че всичко е Божа ра-

бота. Да, то всичко е Божа работа, но ние сме сътворци 

с Бога на реалността, в която живеем, и не бива да 

прехвърляме нашата лична отговорност, т.е. начина, по 

който мислим, чувстваме и постъпваме, върху Бога, и 

да си измиваме ръцете с Него. Разбира се, трябва да се 

стремим към високия идеал, а той е да мислим, чувст-

ваме и постъпваме като Бога; а това означава да хармо-

низираме нашето съзнание с Божественото и да дадем 

възможност на Божественото Съзнание да се изявява 

чрез нас – нещо, което ап. Павел илюстрира с думи-

те: “Разпнах се заедно с Христа и вече не аз живея, но 

Христос живее в мен.” Трябва да се разпъне личност-

та – малкото и дребнаво Аз, за да може да възкръсне 

необятността на Божественото СЕБЕ, което изисква 

СЕБЕпознание и СЕБЕразкритие. Докато не се случи 

това, човек живее под закон – изпълнен е с предпочита-

ния и привързаности, които обуславят неговите избори, 

превръщайки свободната му воля в своеволие – процес, 

при който се подхранва личностното начало за сметка 

на Божествената индивидуалност. В истинския смисъл 

на думата, за свободна воля можем да говорим само то-

гава, когато разпнем своето низше естество, което ни е 

било господар, и дадем възможност на Христа да живее 

в нас, което пък означава, че вече не живеем под закон 

(карма), а по благодат – Христовото Съзнание, Което 

е оживяло в нас, т.е. станали сме “Първородни”, и е 

прехвърлило мост между тварната, сътворена природа, 

и нетварната, несътворена Божествена природа. В ре-

зултат на това стават възможни и невъзможните неща, 

т. нар. “чудеса” – свръхестествени явления, които са от 

друг, по-висш порядък, и разширяват нашата ограниче-

на представа за реалност. За такъв човек няма ограни-

чения – той може да получи всичко, каквото пожелае, 

но единствено за слава Божия и за полза на ближния 

– никога за егоистични, користни цели, защото тогава 

благодатта се отнема! Разширеното съзнание носи раз-

ширяване на възможностите (“Това, което е невъзмож-

но за човека, е възможно за Бога”). Докато ограничено-

то съзнание ограничава и възможностите, защото една 

е свободата на проявление на роба, а съвсем друга – на 

господаря! Когато човек не е надмогнал страстното си 

естество и то дърпа конците на неговия живот, той е 

роб на сътворената природа, подвластен на кармичния 

закон и не може да излезе от Колелото на Самсара – ци-

къла на прераждане. Когато се издигне над страстното 

си естество и личните си желания и подчини живота за 

себе си на живота за Цялото, тогава се освобождава от 
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цикъла на прераждане, и когато слиза на земята, това 

не става по силата на кармичния закон, а доброволно, 

обикновено чрез вселяване, с мисия, като Пратеник на 

Висшите Сили, изпълнен с благодат и истина и посве-

тил живота си на Себе Си – но на това СЕБЕ, Което 

включва в Себе Си всичко съществуващо (“Един съм 

Аз навсякъде, един съм Аз във всичко.”) Другото, мал-

кото себе, е само Негово отражение, сянка – то няма 

собствена реалност; или по-точно казано, неговата ре-

алност е относителна. Затова Просветлените от всички 

времена и епохи твърдят, че Бог е единствената Реал-

ност!

Черната ложа

“А как се разбира кой Учител е от Черната ложа?” 

– Учителят от Черната ложа е противник на Бога, ан-

тихрист, който се е откъснал заради своята гордост от 

Бога и иска да откъсне и теб. Първото нещо, което му 

липсва, е смирението – макар да се прави на такъв, не 

е. За него говори Христос, когато казва, че те са “вълци 

в овча кожа.” Двуличен и лицемерен е, защото се родее 

по дух с Бащата на лъжата – Дявола. Обичат да сло-

воблудства и да ласкае, като по този начин предизвиква 

приливна вълна на егото, а тя скрива от вътрешния ни 

взор Божествената същина, която трябва да бъде наш 

ориентир в живота. Учителят от Черната ложа не при-

тежава саможертвен дух – той не е готов дори и косъм 

да загуби от брадата си заради теб, камо ли да отдаде 

живота си. По-скоро, ти се превръщаш в негова жерт-

ва. Той е високо интелигетен и може да те впечатли с 

огромните си познания, но… в сърцето му няма любов. 

Цялото му същество е проядено от корист – дори тога-

ва, когато се опитва да изглежда безкористен. Във връз-

ката си с теб той е важният – не ти! Опитва се да сложи 

знак за равенство между плътта и духа, между тленно 

и безсмъртно. Опитва се с всякакви методи и прийоми 

да те вкара в заблуда, да обърка душата ти, да загубиш 

пътя, вярата си, да те доведе до отчаяние… Да скъса 

връзката ти с Бога, за да може да властва над теб… 

като ти обещава свобода – свобода дори от Бога, Който 

е Животворящият Източник. Но не ти казва, че този, 

който е свободен от Бога, е роб на Дявола. Учителят от 

Черната ложа е лишен от благодат, а само чрез благо-

датта, която ни се дава чрез Светия Дух, ние можем да 

станем съпричастни на Божествената енергия и живот. 

Словата на Учителя от Черната ложа не носят живот; 

напротив – те отнемат живот. Ако някой смята себе си 

за проводник на светлите същества, но след “проводни-

чеството” се чувства като изцеден, това е сигурен знак, 

че зад неговото “проводничество” седи Учител от Чер-

ната ложа.

За спора и за Луцифер

Знам, че древните са казали, че “в спора се ражда 

истината”. И разбира се, има известни основания за по-

добно твърдение, както и за всяко едно твърдение по 

принцип, но моето виждане за нещата е малко по-раз-

лично. За мен спорът е Луциферовско проявление. При 

него се използва не езикът на любовта, а на студения 

като скалпел и агресивен, аргументативен език на логи-

ката, която прави дисекция на нещата, в опит да докаже 

собствената ни правота, т.е. ние влизаме в прекословие, 
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за да утвърдим собственото си АЗ, да го изпишем ярко 

с червени букви, да докажем, макар и индиректно, че 

сме по-добри от другите, по-интелигентни, по-мъдри, 

по-добре виждащи нещата – изобщо, че сме нещо по-

вече от другите. Спорът е продиктуван от жаждата за 

първенство – да доминираме, да властваме. Така се за-

ражда у нас и се подхранва, за да израсте, високомерие-

то (високоумието). А от него до идеята “Аз съм център 

на вселената”, крачката е само една. И ето как човек из-

мества в съзнанието си Бога от Неговия престол, за да 

седне той на него и да се самообожестви. Затова и такъв 

тип хора нямат нужда от Бог и не признават нищо за по-

висше от себе си и никоя истина – за по-висша от сво-

ята. Така се ражда Луциферовото съзнание у човека и 

той, макар и несъзнателно, става служител на Луци фер. 

Затова твърдя, че в спора не може да се роди истина-

та – можем да изложим и аргументираме само нашата 

собствена истина, до която се е докоснало нашето съз-

нание в мигове на тишина и прозрение, според светли-

ната, която имаме, но… всяка наша истина по презумп-

ция е субективна (повече или по-малко), в зависимост 

от твърдостта на структуриране на егото, около което 

се изгражда личността, която пък ни прави користни, и 

всеки един от нас, стремящите се да познаем истината, 

е велик в трагиката си, защото сме субекти (щем или 

не щем), дръзнали да познаят обективната истина. (Но 

това е невъзможно – субективното възприятие да по-

знае обективната реалност!) Или сме сътворени съще-

ства, опитващи се да познаят Несътвореното, Което ни 

е сътворило. Това няма как да се случи с лични усилия 

– просто не ни е в природата, въпреки че сме създадени 

по образ и подобие Божие, но образът и подобието на 

дадено нещо не са самото нещо. Разбира се, между съ-

твореното и Несътвореното има мост и това е Христос – 

Единородният Син Божий, Нероденото съзнание! Зато-

ва е казано, че “никой не дохожда при Отца, освен чрез 

Сина!” И всички ние можем да бъдем богове, Синове 

Божии, ако Бог благоволи към нас, т.е. по благодат, а не 

проектирайки нашата самоувереност в лични усилия. 

Тогава нашето търсене на Бога може да е ревностно, но 

то ще бъде обречено, защото самата му ядка ще бъде 

отровна – амбицията да докажем себе си, собствените 

си способности, собственото си величие, т.е. действи-

телен център на нашето търсене ще бъде егото ни, а не 

Бог, не вярата и упованието ни в Бог, и ние ще намерим 

и припознаем за свой Учител Луцифер, а не Христос… 

за жалост! И много от нас попадат точно в този капан и 

затова е казано, че е широк пътят, който води към поги-

бел, а тесен този, който води към спасение. Който иска, 

може да отрича съществуването на Луцифер, но от по-

зицията на моя скромен духовен опит мога да споделя, 

че по Божия милост ми беше дадено да видя него самия 

и свитата му, да чуя зловещия му хихот, от който хлад 

повява в душата ти и те побиват студени тръпки… Той 

наистина е богоотстъпник, богопротивник и човеконе-

навистник! И горко на тези, които попаднат в мрежите 

на неговото лукавство и приемат фалшивата му светли-

на за животодаваща!

За мен (подчертавам!) спорът е суетно занимание, 

в което съм се впрягал и аз – толкова повече, колкото 

повече ми е липсвала зрелост. Сега смятам, че няма на 

кого какво да доказвам… или кого в какво да убежда-

вам – просто споделям виждането си по даден въпрос 
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(според своите житейски опитности, познания, откро-

вения, които съм имал по темата), без да си правя илю-

зията (вятър за егото), че (виждате ли) аз най-добре, 

най-правилно виждам нещата, и моята гледна точка е 

абсолютна, така че всички трябва да се съобразяват с 

нея и никой не трябва да ми противоречи. “Всъщност 

всеки, който ми противоречи, ме дразни” – така говори 

егото. Но… аз съм осъзнал (поне това), че всяка глед-

на точка е субективна и ограничена. И като такава, тя 

не че не е вярна, но е само частично вярна. Да, от по-

зицията, от която гледаме на нещата, те са такива, но 

ако сменим гледната си точка (а колкото е по-малко 

егоистичен човек, толкова по-гъвкаво и пластично е 

съзнанието му), ще видим нещата по различен начин. 

Затова аз се радвам на многообразието от гледни точки 

(особено ако някоя от тях ми носи нещо ново, непозна-

то), уважавам ги, като по този начин уважавам Бога в 

другия, и не се опитвам да оспорвам и оборвам никоя 

от тях. Има гледни точки, които са истинско предизви-

кателство и обогатяват моята представа за нещата – те 

са тест за мен дали мога да ги погледна и видя и от тая 

страна. Всеки един от нас е изразител на един аспект от 

многообразната Истина, защото според моето виждане 

Истината е една, но тя е многообразна, многостранна, и 

ние виждаме от нея онази част, която ни позволява ни-

вото на съзнание и гледната точка, която то ни предос-

тавя. Да абсолютизираме нашата гледна точка, нашата 

частна (частична) истина, е незряло начинание. Всяка 

истина, изразена словесно, неизбежно е едностранчи-

ва и ограничена. Затова и Христос замълчал, когато го 

попитали какво е истината. Затова и не само в Слово-

то на Учителя, но и в думите на всички мъдри хора по 

света (а и не само те), могат да се открият множество 

противоречиви твърдения, защото един път нещата се 

оглеждат от една страна, а друг път от друга. Харес-

вам една история, с която бих искал да завърша: Един 

ден Сократ присъствал на философска дискусия между 

двама опоненти. Първо единият изложил своята теза и 

привел в доказателство блестящи аргументи. Сократ се 

обърнал към него и му казал: “Да, прав си – така е!” 

Но тогава вторият опонент изложил противоположна 

теза и към нея привел също така блестящи аргументи – 

нещо, с което се опитал да обори първата теза. Сократ, 

който го изслушал с внимание, му казал: “Да, така е – и 

ти си прав!” Тогава трети човек от публиката се про-

викнал: “Как може и единият да е прав, и другият да е 

прав – та техните мнения бяха коренно противополож-

ни!” Сократ казал: “И ти си прав!” 

Божествена и демонична духовност

Божествената духовност изхожда от идеята за пър-

вородния грях и деформираната човешка природа. За 

нейното изцерение основно средство се явява покая-

нието. То води до съкрушено сърце. От съкрушеното 

сърце се ражда смирението, а на смирения се дава бла-

годат.

Обратно – демоничната духовност отрича идеята за 

падналото човечество, за деформираната човешка при-

рода и за първородния грях. Тя изхожда от идеята, че 

човешката природа е съвършена. Затова няма място за 

плач, за покаяние, за Божествена прошка, за съкрушено 

сърце... Но когато няма съкрушено сърце, няма и сми-

рение. А когато липсва смирение, липсва и благодат. 
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Тогава израства гордостта – тази гордост, за която е ка-

зано, че предхожда падението.

“Господи, дари ме с покайно сърце” – това е фун-

даменталната молитвена формула за всеки истински 

християнин, защото покаянието е крайъгълен камък 

на Христовото учение. То съкрушава сърцето, пра-

ви го смирено, а това е необходимото условие, за да 

се изпълни с благодат. Но за да се стигне изобщо до 

истинско, действено покаяние, което в дълбочината си 

извиква сълзи, е необходимо съзнание за греховност, 

съпроводено с чувство за вина и надежда за опрощение. 

Това съзнание за греховност само по себе си не може 

да съществува – то е плод на падението, на увреденото 

човешко естество, на т. нар. “първороден грях” – всич-

ко това се осъзнава след благодатното посещение на 

Светия Дух. Ето защо демоничната духовност, лишена 

от присъствието на Светия Дух, отрича първородния 

грях, падението на човека, деформацията на естеството 

му, необходимостта от покаяние, чувството за вина, на-

деждата за изправление, за опрощение, като твърди, че 

няма какво да се опрощава и изправя – не е нужно пока-

ние (няма за какво), тъй като човешката природа в своя-

та същност е съвършена, Божествена, и ние само трябва 

да я познаем, да се върнем към нея. Но основният мо-

мент е, че се пропуска покаянието, което съкрушава и 

смирява човека, и по този начин звярът (гордостта) ос-

тава жив и продължава да изяжда (въпреки усърдната 

практика и постоянството) всяка благодат. В това отно-

шение е показателен случаят със Св. Силуан Атонски, 

който, ставайки от столчето, за да прави поклони пред 

иконите, вижда пред себе си грамадната фигура на бяс, 

а цялата монашеска килия – пълна с бесове. Отец Си-

луан отново сяда на столчето и свел глава започва да 

се моли с болка в сърцето: “Господи, Ти виждаш, че 

искам да ти се моля с чист ум, но бесовете не ми дават. 

Научи ме какво трябва да правя, за да не ми пречат?” И 

в душата си чул отговор: “Гордите винаги така страдат 

от бесовете!” Тогава той попитал: “Господи, научи ме 

какво трябва да правя, за да се смири душата ми?” И 

отново в сърцето му идва отговор от Бога: “Дръж ума 

си в ада и не се отчайвай!”

Преди да израсне до Учител, самият Петър Дънов 

преживява покаяние, което е второто посвещение в пътя 

на ученика. Ето какво казва той за това свое преживява-

не: “Често ходех и разговарях с някои от Верните Братя 

относно истината, но моето закоравяло сърце не след-

ваше Христа. Тогава бях в твърде окаяно състояние, но 

Христос ми помогна. Бях поразен от болест, която ме 

доведе почти до прага на смъртта. Когато се почувст-

вах толкова безпомощен и си мислех, че скоро ще се 

явя пред Бога, аз реших да следвам Христа и със съл-

зи на очи молих за опрощение на греховете си. Скоро 

след това здравето ми се възстанови. Моето желание е 

да бъда завинаги Христов и да свидетелствам за Него.” 

(из статията “Български методистки проповедници” от 

1886 г.)

Ако умът не слезе в сърцето, човек си остава горд, 

високомерен, надменен, самомнителен и благодатта 

бяга надалеч от него.
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Новата култура

Хората заболяват, хората сами си натрисат рак, 

диа бет, левкемия, инсулти, инфаркти и т. н., защото се 

опитват да озаптяват Любовта, да поставят диги пред 

нея, да не й дават свободен израз, преграждат и проме-

нят пътя й… Но Любовта е Божествен поток и помита 

всичко и всеки, който се изпречи на пътя й. Когато се 

опитваме чрез писани и неписани укази, наредби, за-

кони, брачни договори и халки, нравствени постулати, 

изисквания, претенции, манипулации… когато се опит-

ваме чрез всичко това да задушим пламъка на Любовта, 

ние предизвикваме и се сблъскваме с другото лице на 

Бога (като “огън пояждащ”), ние задушаваме себе си, 

блокираме цялостното разгръщане на нашия личностен 

потенциал, в резултат на което подобни блокажи започ-

ват да се формират и в нашето физическо тяло, проявя-

вайки се като болестотворни изменения, а ние се чудим 

откъде ни е дошло. Но… не можеш да осакатяваш себе 

си (пък и другите) и да искаш в същото време да бъ-

деш здрав и цялостен. Затова през 1988 година, когато, 

подтикнат от ревност, се опитах да противодействам 

на една зараждаща се любовна връзка, Учителят ми се 

яви насън. Много строго ми каза: “Рекох, не пречете 

на душите, които искат да се слеят и да станат едно!” 

Тогава разбрах: връзките между душите не са от днес 

или от вчера, а Любовта изисква свобода. Тези, които 

потъпкват свободата, унищожават и Любовта. А кога-

то унищожаваш Любовта, ти извършваш посегателство 

срещу Самата Светая Светих на Живота. А това е въз-

можно най-големият грях (да скверниш Светостта на 

Живота) – грях, който не се прощава и заради който 

заплащаме със здравето или живота, докато се научим 

да не бъдем себични, нарцистични… да не проявяваме 

своенщина, да не ограничаваме, да не насилваме (нито 

вътре в нас, нито вън от нас) Любовния поток, а да му 

даваме свободен, непринуден израз. Това означава да 

уважаваш Светостта на Живота – да я чувстваш, пре-

живяваш, проявяваш – и самият ти да станеш свят. А да 

си свят, означава да си цялостен (целият свят да оживее 

в теб), здрав (тялом и духом). И само тогава можеш да 

бъдеш истински холизатор! И само тогава ставаш спо-

собен да провеждаш холистично лечение и да помагаш 

на хората! И само тогава, когато хората придобият сме-

лостта да премахнат издигнатите диги от пътя на Лю-

бовта, условията на Земята ще се променят, човешките 

души ще разцъфтят, ароматно благоухание ще се раз-

несе над цялата Земя, която ще стане благословена от 

Бога планета. Човешкият живот ще бъде пълноценен – 

красив, смислен, вдъхновен, творчески… И само тогава 

ще можем да говорим за култура на Любовта! Паролата 

на тази култура е: “Аз искам ти да бъдеш щастлив!” А 

щастието идва тогава, когато човек е в хармония със 

самия себе си – има свободата да изявява себе си такъв, 

какъвто е, да разгръща всестранно, цялостно своя по-

тенциал и да живее своя живот, по свой собствен сцена-

рий, а не по нечий чужд! Затова и Учителят казва:

“Единственото нещо, което иска Господ, то 

е абсолютно всички същества да бъдат свободни 

като Него.”

“Еволюцията е закон за свободата на духа. Свобо-

дата е право на човека. Без свобода, култура не може да 
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съществува! Да бъде човек свободен, това подразбира 

да остави Бога свободно да действа в него. За да бъдем 

свободни, трябва да бъдем в хармония с Бога, т.е. да 

мислим, да чувстваме и да постъпваме като Бога. Вър-

вим ли успоредно с Бога, ние ще придобием вътрешна 

свобода и хармония. Човек трябва да доведе своя ум 

и своето сърце в равновесие, в съгласие с Истината. 

Тогава той ще бъде свободен. Да бъде човек свободен, 

това значи да носи светлината, знанието на Мъдростта. 

Човек е способен да постъпва така или иначе, но след 

това има съдба, т.е. ще претърпи последствията на при-

родните закони. Те ще го ограничат, ако не е постъпил 

в съгласие с тях. Свободата е необходима за вътрешния 

растеж на онзи висш идеал, към който се стремим. Ко-

гато почувстваш свободата, тази тежест, която усещате 

в душата си, ще изчезне. Вие ще почувствате един мир, 

едно разширение, и всички благородни заложби на ва-

шето естество, които от хиляди години чакат благопри-

ятни условия, ще израснат.” (Методи Константинов, 

“Изгревът” том 4)

Ето като илюстрация и едно стихотворение на До-

бри Жотев. Казва се “Стриптийз”:

Да съблечем от себе си ненужното

и да застанем светло голи

като две истини

пред бялата врата на Любовта!

Да съблечем от себе си Срама!

Не трябва да напомняме с него

ни миг дори за клеветата,

че Тя е грях!

О, тъмна, стародавна клевета

на грешници, прехвърлили греха си

върху безгрешното лице 

на най-безгрешната. 

Да съблечем от себе си Срама!

Да съблечем от нас Себичността!

Че тя ще отчужди душите ни

и ние, нищо не разбрали,

ще се самообичаме до смърт

и смърт един за друг ще носим.

Така ще припознаем Вездесъщата,

защото Тя не е себичност,

а щедро всеотдаване.

Да съблечем от нас Себичността!

Да съблечем джуджето Честолюбие!

То смята се за великан,

пък Нея – украшение,

с което може да окичва

ревера си параден.

Така ще се погаврим със Небесната,

защото Тя не е бижу,

а слънце на душите.

Да съблечем джуджето Честолюбие!

Да съблечем отравящата Ревност!

На порива в самите корени

ще влива тя 

от своята отрова.

И капка подир капка,
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и глътка подир глътка
със змийско постоянство ще отравя
и нас, и Нея.
Да съблечем отравящата Ревност!

Да съблечем от нас Двуборството!
Ще ни подхрани то със Властолюбие
и ние ден и нощ
като безпаметни ще се боричкаме,
за да се знае “кой – кого”.
Това ще бъде смърт за Най-прекрасната,
защото Тя не е двуборство,
а свято двуезвучие.
Да съблечем от нас Двуборството!

Да съблечем от себе си Лъжата,
нищожното Притворство,
зеленото влечуго Подозрение,
безмозъчната Похот,
Лукавството, пресметнатата Корист,
премислените Думи – корита,
готови да затворят в бреговете си
най-волната стихия, пред която 
прекланят се и богове…

Да съблечем от себе си ненужното
и да застанем светло голи
като две истини
пред бялата врата на Любовта!
Пътят на Любовта

Когато познах Любовта като Основа и Същина на 
Битието, не мога да кажа, че това беше в резултат на 
страдание. Напротив – възприемах себе си като щаст-
лив човек, галеник на Съдбата и любимец на Боговете. 
Страданието (и то пределно човешко страдание!) ме 
връхлетя 14 години след това, за да изпита силата на 
Любовта у мен и да Й придаде още по-голяма дълбо-
чина, защото (от моя гледна точка) страданието е като 
длето, което дълбае вместилище на Любовта. Колкото е 
по-дълбоко е то, толкова изворът на Любовта става по-
дълбок. Обикновено, когато хората говорят за Любов, 
имат предвид страстта и емоцията, която я съпровожда. 
Но Любовта не е страст, не е емоция – Тя е Първоосно-
ва и Същина на Битието, другото име на Бог, Която се 
разкрива пред нас в мистични мигове на прозрения и ни 
прави съпричастни на Единното Екстазно Съществува-
не, след което се преобразяваме, превръщайки се в ми-
стици. А, според определението на Учителя, “мистик е 
човекът на Любовта”. Той е белязан от Духа и прите-
жава качеството, способността да ни прави съпричаст-
ни на тази изумителна Любов. Но е необходимо да сме 
дълбоко потопени в неговата аура, отворени, открити, 
възприемчиви, изпълнени с доверие и благодарност, 
загърбили всички съмнения, предубеждения, предраз-
съдъци, предпоставени тези и самозащитни егомеха-
низми, премахнали всички пречки, всички бариери, 
които биха могли да попречат на Енергията да тече 
безпрепятствено, изцяло посветени и отдадени чрез 
искрата на Любовта, която носим в себе си. Само чрез 
тази интимност на връзката межда Учител и ученик тя 
може да лумне в Свещения огън на Любовта! Обичайно 
интимността се свързва и отъждествява със секса, но 
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това изобщо не е задължително, защото интимността е 
преди всичко отношение на взаимност, произтичаща от 
Любовта и даваща възможност на Любовната енергия 
да циркулира безпрепятствено межда двамата интимни 
партньори. Сексът от своя страна е само един от въз-
можните начини да се изрази тази интимност. Пробле-
мът е, че сексуалният контакт, произтичащ естествено 
от желанието да се отдадеш напълно на любимия чо-
век, да се отъждествиш с него и да му принадлежиш 
изцяло, може да е израз на Любов, но не е самата Лю-
бов, а страст, и като всяка човешка страст е променли-
ва величина. Неотчитането и пренебрегването на този 
факт води до много разочарования, попарени надежди 
и мечти, болка и тъга. И тогава хората си казват: “Не 
си струва да обича човек – Любовта е жестока!” (http://
www.vbox7.com/play:4f54ea90)

Но вината не е в Любовта, а в самите нас, в не-
зрелостта на съзнанието ни, в това, че сме подменили 
стойностите и сме взели за Любов (а Любовта е посто-
янна величина, която е винаги тук и сега, независимо от 
това дали го осъзнаваме, или не) нещо, което може да 
бъде само възможен начин за изразяване на Любовта, 
но което всъщност е променлива величина, която сме 
се опитали да превърнем в постоянна. Но това просто 
не е в природата на нещата и няма как да се случи!

ХРИСТОВОТО ТЯЛО

Лий, Лий, Лий

УЧИТЕЛЮ НА ЛЮБОВТА – ХРИСТОС,
УЧИТЕЛЮ НА МЪДРОСТТА – ХРИСТОС,
УЧИТЕЛЮ НА ИСТИНАТА – ХРИСТОС,
ИСКАМ ДА МИСЛЯ, ДА ЧУВСТВАМ
И ДА ПОСТЪПВАМ КАТО ТЕБ.
НЕКА С УМ, СЪРЦЕ И ВОЛЯ,
С ДУХ, ДУША И ТЯЛО
ДА БЪДА ЕДНО С ТЕБ, 
ТЪЙ КАКТО ТИ СИ ЕДНО С ОТЦА,
И ВСИЧКИ НИЕ – БЛИЗКИТЕ
И СРОДНИ ДУШИ,
СВЪРЗАНИ ЧРЕЗ ЛЮБОВ, МЪДРОСТ
И ИСТИНА,
ДА БЪДЕМ ЕДНО НЕРАЗДЕЛНО ЦЯЛО
КАТО РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ
ОТ ХРИСТОВОТО ТЯЛО.
                                                             АМИН

Приятели мои, дойде време да споделя тази съкро-
вена молитва с вас. Нека тези, които желаят и имат вът-
решен импулс за това, да я пишат прилежно всяка су-
трин в специална тетрадка, предназначена за тази цел, 
като тук има три нива на посвещение:

Първо ниво (слушатели) – с продължителност 33 
дни;

Второ ниво (вярващи) – 66 дни;
Трето ниво (ученици) – 99 дни.
Желателно е да си водите дневник на по-важните и 



432 433

необичайни неща, които ще ви се случат през този пе-
риод, в който ние с вас сме призвани да създадем сил-
но Божествено поле, което да работи както за Общото 
благо, така и за нашето лично повдигане. Когато имате 
необичайни опитности (което е неминуемо), ще ви по-
моля да ми пишете и да ги споделяте с мен.

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!

Забележка: ЛИЙ означава “Началото на началото” 
и “Основата на основата”.

РОДЕНИЯТ ОТ БОГА 

 
Тази сутрин, по време на обичайната си медитация, 

имах необичайно посещение от ВИСОК ГОСТ, Който 
ми нашепна следните Слова:

КОГАТО ЛЮБОВТА НА БОГА ОЖИВЕЕ В ТЕБ, 
ТИ СЕ РАЖДАШ ПОВТОРНО, НО ВЕЧЕ НЕ ОТ 
СМЪРТНИ РОДИТЕЛИ, А ОТ БЕЗСМЪРТНИЯ БОГ, И 
СТАВАШ НЕГОВО ДЕТЕ. ТОГАВА ПРИДОБИВАШ 
НОВО ЗРЕНИЕ И ВСИЧКО ЗАПОЧВА ДА ИЗЛЪЧВА 
ЧИСТОТА И СВЯТОСТ, ИЗПЪЛНЕНО СЪС СВЕТ-
ЛИНА, ВЪЗВИШЕН СМИСЪЛ И НЕЗЕМНО ВДЪХ-
НОВЕНИЕ. РОДЕНИЯТ ОТ БОГА ГРЯХ НЕ ПРАВИ. 
НЕВЪЗМОЖНО Е! ТОЙ ЖИВЕЕ ВЕЧЕ НЕ ПО ЗА-
КОН, А ПО БЛАГОДАТ. И ПРАВИ СА НЕГОВИТЕ 
ПЪТИЩА, ЗАЩОТО САМ БОГ ГО ВОДИ ПО ТЯХ. 
И КАКВОТО И ДА ПРЕДПРИЕМА, ТО Е В УНИСОН 
С БОЖЕСТВЕНОТО – БЛАГОСЛОВЕНО Е И НОСИ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ. И БЛАГОДАТ БОЖИЯ ГО ИЗ-
ПЪЛВА И ПРЕЛИВА ПРЕЗ НЕГО КЪМ ВСИЧКИ СЪ-
ЩЕСТВА. НО Я ПРИЕМАТ САМО ТЕЗИ, КОИТО СА 
ОТВОРЕНИ (ЗА РОДЕНИЯ ОТ БОГА) СЪРЦА!

***
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ИЗ БЕЛЕЖКИТЕ НА РЕДАКТОРА 
ГРИГОРИЙ КЬОСЕВ – 
ХОЛИЗАТОР НА ЕЛМА

222 стр. “...а изворът на желанията пресъхнал.” 

– В никой случай не искам да те опровергавам, гово-

ря само за някои сегашни допълнения и коментари от 

твоя страна, ако решиш. Ако днес мислиш по друг на-

чин за страстта и желанието, за плътта, би могъл да 

коментираш в книгата критично предишните си раз-

бирания, дошли под влиянието на инволюционни шко-

ли.

Всички мои цитати от беседите по-долу са от 

една Диалектическа енциклопедия на Словото, която 

съставяме с приятлите от години. Тя има своя струк-

тура, отправките са по строго унифицирана система 

от цифри и съкращения, която тук няма да се помест-

ва поради големия й обем. Тя е диалектическа, понеже 

мислите от Учителя в нея се класифицират не само 

азбучно, но и по тези, антитези и синтези (съответ-

но цифрите 1, 2 и 3 след водещата дума, които дават 

възможност за автоматичното им последователно 

самоподреждане в енциклопедията, когато се даде ко-

манда в Word за азбучно сортиране по абзаци). Даже 

и досегашните само два тома играят значителна роля 

за поясняване обемността на мисленето на Учителя; 

за доказателство, че почти за всяко нещо Той е изказал 

множество тези, антитези, и синтези. Това дава въз-

можност да се опровергават съзнателните или несъз-

нателни извращения на Учението при едностранчиво 

преразказване и цитиране на мисли от беседите. Поч-

ти никой не е виновен в това отношение – повечето  

хора са искрени и вдъхновени и цитират Учителя или 

съставят цели сборници от цитати. Обаче всеки виж-

да, преписва и помни само това, което е на нивото на 

неговата собствена еволюция. В науката за редакти-

рането това се нарича “редактиране чрез подбор”, но 

това в много случаи може да измени коренно смисъла 

на едно Учение, както е станало с Библията и Еванге-

лието и с всички свещени писания на народите досега. 

В нашия случай, Учителят говори на много места 

и крайно положителни неща за страстта, желанието 

и плътта, напр.:

ЖЕЛАНИЕ, ИСТИНСКО, КАЧЕСТВА. Всяко же-

лание трябва да има четири качества едновременно: 

да бъде божествено, ангелско, човешко и животинско. 

(22.11.12н нщи ЖИГ48`098)

ЖЕЛАНИЕ И МИСЪЛ. В ума има толкова ми-

сли, колкото в сърцето – чувства и желания. На вся-

ка мисъл отговаря едно чувство или едно желание, и 

на всяко желание и чувство отговаря по една мисъл. 

Всяко желание се реализира в своята мисъл, и всяка 

мисъл се реализира в своето желание. (22.10.29н сдо 

ЖИГ48`045-046)

ЖЕЛАНИЕ И СТРАСТ. Силните желания внасят 

разширяване в човека, а силните страсти – движе-

ние, интензивност. Значи, всяка мисъл има за основа 

желание и страст. Желанието внася разширяване на 

мисълта, а страстта – сила, движение. (28.09.05о плв 

“Планински върхове” КНЖ)
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СТРАСТ. Например, у вас се развива извест-

на страст. Какво означава страстта? – Известна 

енергия, течение в природата. То не е само до човек 

– страстта прониква навсякъде и в растенията, и в 

минералите; навсякъде страстта произвежда едно 

движение. Защото всеки има известна страст: човек, 

който има известна страст, той всякога ще има из-

вестно движение. (30.12.05м пиф ПНД)

СТРАСТИ. Някои се оплакват и казват: “Да се 

махнат тези страсти!“ Вие не знаете какво говори-

те. По-добре е човек да прави погрешки и да живее, 

отколкото да е заледен. (40.01.17о ннр НОД)

СТРАСТИ, ПЛЪТ 3. Змията, като реши да служи 

на духа, захапва опашката си. Ако не захапе опашката 

си и не умре, заедно с нея и вие ще умрете. Казваш: “Не 

ми се живее вече сред тия страсти, които бушуват в 

мене” – Радвай се, змията се е събудила в тебе! Със 

събуждането й, животът се е проявил в тебе. Ще слу-

жиш на Бога, а с тебе заедно и змията ще служи на 

Бога. Тя има велико предназначение. Христос – Синът 

Божи, дойде на земята заедно със змията – с плътта. 

(2.01.06о гвж СЪБ)

ПЛЪТ 1. Плътта на хората – това е доброто в 

света; кръвта на Христа – това е Истината в света. 

(33.03.19н ввм ЖИХ97`295)

Е, ти си бил наясно с това още тогава, защото 

малко по-нататък пишеш: “Не казвам, че ученикът 

трябва да се опитва да унищожи страстите си, за-

щото в страстта се съдържа енергията на живота 

и унищожавайки страстта, ти унищожаваш живо-

та!”

228 стр. “Има ли път към покаянието без чувство-

то за вина? – Категорично: НЯМА ПОКАЯНИЕ БЕЗ 

ЧУВСТВО ЗА ВИНА!” Ти описваш прекрасно какво се 

случва със старозаветния, за да стане новозаветен. 

Не ми е удобно да се намесвам пак, но със сигурност 

и ти днес чувстваш, че би могло да се допълни това 

католическо-православно-евангелистско разбиране 

с твър дения на Учителя за покаянието и чувството 

за вина, които са крайно различни. В антитезите Му 

може би ще се открие нещо подобно, но то касае но-

возаветния, а не и ученика. В тезите и синтезите за 

тия и всички останали понятия няма и следа от езиче-

ските, старозаветните и новозаветните определения. 

Но тия елементи и в тебе са продукт на един процес, 

през който минаваме всички без изключение: закона за 

ембрионалното припомняне – еволюционния преговор. 

Както плодът в утробата минава през всички фази на 

еволюцията от клетка до висше животно, преди да 

стане човек, така и ние в един живот за няколко годи-

ни или десетилетия минаваме през основните минали 

идеологии, църкви и школи, докато стигнем до сегаш-

ното си ниво: в най-добрия случай – до съзнанието на 

Ученика. 

 И наистина, след като описваш виртуозно покая-

нието на новозаветния и ученика от Първо Посвеще-

ние, ти стигаш до едно невероятно дълбоко открове-

ние за Смирението – Второто Пентагрално Посвеще-

ние. Направо не съм срещал толкова дълбоко и точно 

описание извън беседите на Учителя! Как се изтрива 

завинаги чувството за лидерство, “отровната змия 

на измамното самомнение, което ни казва, че сме по-

добри, по-висши, духовно по-развити от другите”. С 
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тия ти думи те чувствам още по-близък, още по-оби-

чен Приятел в пътя на Най-Смирения и Най-Кроткия – 

нашия вечен Учител Иисус. Това и се излъчва в най-ху-

бавата от твоите фотографиии и в поведението ти 

на ученик от Неговата Небесна и всемирна Кошара. 

 Нямам думи колко се възхищавам от това, което 

си писал по-нататък относно прошката, страдание-

то и т.н. – колко е фундаментално! Просто пее душа-

та, като го чете! Това трябва да го прочете и осъзнае 

всеки, защото е казано по брилянтен начин, боговдъх-

новено е, несравнимо, въпреки че на тия теми са пи-

сали и говорили хиляди християнски просветители и 

проповедници.

Не знам дали не е добре да се обясни по-детайлно, 

в духа на беседите, какво представлява един Учител, 

когато говориш за Вивекананда, Рамакришна и пр. и 

въобще за преминаването на ученика в Учител. Те на-

истина са духовни учители в широкия смисъл на дума-

та, наистина с огромни постижения. Но Учителите 

в тесния смисъл на думата имат своя строго опреде-

лена френологична, физиогномична и телесна струк-

тура и именно по това се познават, че са в Центъра 

на Пентаграма. Всички останали, които не отгова-

рят на тия параметри, може да са духовни мъчени-

ци, писатели и проповедници, гении, светии, пророци, 

апостоли, мъдреци, мистици и даже бели маги, но са 

все още съответно от II до V степен обикновени хора 

(външния кръг на пентаграма) или от I до V Посвеще-

ние окултни ученици. Всеки от тия видове се разпоз-

нава по абсолютнно строго определена френологична 

и физиогномична картина. Така претенциите на про-

поведници като Висарион днес в Русия и на някои наши 

познати, че са лично прероденият Христос, Учителят 

и пр. отпадат автоматично. Трябва да се различават 

проводниците, които може да леят чисто Слово Бо-

жие и да сипят велики мъдрости, но са още външно не-

съвършени, от тия, които са съвършени физиогномич-

но и френологично и са истински Учители от Центъра 

на Пентаграма. Имах приятел преди години, известен 

музикант, който много приличаше на Христос и иска-

ше да го снимаме в съответен филм, но не разбираше, 

че има тънки физиогномични, хирологични и черепни 

разлики, както и в телосложението. Ако видим таки-

ва как изглеждат на 60, 70 или 80 години, уверяваме се 

напълно, че не са въплъщение на Христовия Дух. Може 

да са били бледи проекции на Христовия образ в мла-

достта си и в определени мигове на живота си и да 

са повеждали елементи от Словото и Делото – това 

е обяснено и обяснимо. Христос е казал и Учителят 

потвърждава в беседите Си, че “в края на века” ще се 

прояви в множеството, в много Свои проекции – и ние 

виждаме днес това пред очите си. Обаче Учителите 

от Центъра на Пентаграма имат френологични и фи-

зиогномични белези, отговарящи абсолютно точно на 

съответните елементи в центъра му и бележещи съ-

ответния Учителски Ранг. А Мировият Учител съче-

тава всичките му елементи. Всички, които твърдят, 

че са “единствено физическо въплъщение” на Христа, 

на Учителя, преди Той да се изяви отново в Кавказ след 

2026 година, са жертва именно на това възгордяване, 

което ти описваш така точно.

В частност, същата грешка (не без лична причи-

на!) прави и Вергил в сините си томове, където въведе 
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думата “Всемировият” Учител – и днес мнозина я пов-

тарят. Наставката “-ов” означава, че нещо или някой 

принадлежи на нещо или на някого или произхожда от 

него. Но ние знаем, че не Учителят произхожда от 

всемира, а е обратно. Почти вече не се среща изразът 

“Всемирният Учител”, както го знаем от класиката 

и от Учителя. Нещо повече: “Всемирен” обединява две 

значения – мирът и света. Значи, Всемирният Учител 

синтезира всички видове мир и всички мирове, всички 

светове

317 стр. Това твое виждане за пророка – че може 

да изменя събитията – е уникално и несрещано никъ-

де (поне от мене) и ме накара да се замисля дълбоко. 

От всичко, което съм прочел в беседите на Учителя и 

научил от Венно и другите най-опитни хора от Брат-

ството, съм останал с впечатлението, че Пророкът е 

от Първо Ученическо Посвещение, а Мъдрецът (истин-

ският ясновидец) – от Трето. Ти говориш (или чрез теб 

се говори от най-високо ниво) нещо абсолютно ново: 

че пророкът не само вижда бъдещи събития, но може 

и да ги моделира, изменя. Не знам дали е въпрос само 

на дума, термин, но това е по силите чак на Учени-

ка или Посветения от Четвърто и Пето Посвещение: 

Мистика (Човекът на Саможертвата и Любовта) и 

Мага (Брата на човечеството от ранга на Синовете 

Божии). Така е според Пеинтаграмиката. Формално 

етимологически, думата “пророк” излиза от “предри-

чане” и е синоним на “прорицател” – само предсказва 

събитията, но не може да ги променя както Мистика, 

Мага и Учителите. Необходими са ми примери от биб-

лията и живота, в които да се казва, че и пророкът 

може и да моделира. Но въпросът е в това, че в сама-

та Библия и свещените предания и писания на наро-

дите и по-късните примери има много представители 

на по-горни пентагрални Посвещения, категоризирани 

там като “светии” или “пророци”, тъй като писате-

лите са нямали други думи. В индийската духовна тер-

минология разграничението е много по-точно. Твърде-

нието ти, че пророкът може да изменя събитията, 

е абсолютно ново за мене и мога да го приема като 

откровение и повод за нови търсения и размисли. Тъй 

както сам Учителят разграничава два вида светии 

(светецът от V пентаграмна степен на обикновения 

човек и Светията от Центъра на Пентаграма), по съ-

щия начин би могло да има и Пророци от центъра на 

Пентаграма! Това би трябвало да са Учителите-Про-

роци – Първият Ранг Учители. Те вече би трябвало не 

само да предричат, но и да променят настоящето и 

бъдещето, даже и миналото. Но това е сложен въ-

прос, който има да сондирам тепърва. Ако изхождаме 

от формално-етимологична позиция, коренът на това 

ново понятие не би трябвало да е вече “ректи” (с ято-

вата гласна), а някакъв друг, който предполага не само 

реч, но мощ за изменяне на събития. Не е без логика 

допускането, че в корена на такъв “пророк” може да 

е и руската дума “рок” (съдба), което пряко говори за 

силата да се изменя съдбата. 

Ето до какви изненадващи варианти и нови разми-

сли води изучаването на Словото, дошло чрез брат по 

“оръжие” (т.е. по перо и лира...)!

318 стр. Кришнамурти е любимец на всички ни не 

само понеже аргументира и лично доказва вътреш-
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ната връзка на ученика с Учителя и потентциалното 
присъствие на Учителя в него, но и защото е получил 
Второ пентагрално Посвещение: разпознал е Учителя 
и отвън, когато е казал на конгреса в Холандия през 
1926 г., че Той е вече в тяло и е в България. Имал е доб-
лестта и смелостта да го обяви. Теософите са смота-
ли тия му думи и не са ги включили в протоколите от 
този конгрес – не ги намираме там! Но Джиду е чес-
тен, по този начин Джиду се вписва в “ранглистата” 
на Учениците, пробудили Втория лъч на Смирението. 
В края на живота си го получиха и Николай Райнов, 
и Ванга; получиха го и Папа Йоан XXIII, и еврейският 
равин Даниел Цион, и Айнщайн и др. Горделивият ни-
кога не може да признае превъзходството на външен 
Учител, дори Той и да е сам Господ (Бог на земята) - 
винаги ще възпява само вътрешната връзка, тъй като 
Външният Учител идва и като коректор на гениите и 
посветените. Но докато са още горделиви и тщеслав-
ни азове, които искат вече да са фактори в света и 
да им се възхищават, признаването на външен Учител 
не им изнася – трябва да продължат да бъдат учени-
ци на последния чин... Има твърдение, че сам Буда е 
избягал от Школата преди да завърши обучението си 
в Агарта, понеже го е пънело да бъде вече фактор... 
Такива недорасли “учители”, наречени в Словото “зе-
лени” има много по света и днес, но ги издава лицето 
им и черепът им, видът им на старини. Ти правиш уди-
вително точен анализ на това “съкрушаване на сър-
цето”, на необходимото покаяние, за да стане човек 
кротък и смирен и “последен”, като Учителя ни Хрис-
тос. Естествено, вътрешното е водещо, но то е бе-
лег на Първо Посвещение – вярата като самоупование. 

Второ Посвещение е Смирението, при което разпоз-
наваш Бога на земята в последното Му идване като 
Учител, Богочеловек, и тръгваш след Него, изоставяй-
ки мрежите и сечивата си и всичките си приоритети 
до този момент. За това настоява и Кришна, когато 
разкрива на Арджуна тайната на Второ Посвещение. 
Които са се покланяли на себе си или на другите авто-
ритети, след смъртта си ще идат при себе си и при 
тях, но които са разпознали Бога на Земята в послед-
ното Му въплъщение, повече няма да се прераждат и 
ще си се върнат завинаги в Него, понеже той е Бог. 
И Сведенборг настоява, че няма абстрактен и само 
вътрешен, индивидуален Бог – че Бог редовно идва и 
постоянно присъства на земята (в космоса) именно 
в човешка форма, и тогава се нарича “Господ”. Ние 
знаем и вярваме, че е идвал и съществува и като Рама, 
Кришна, Хермес Трисмегист, Зороастър, Христос, 
Боян Мага и пр. 

На тебе всичко това ти е пределно ясно и затова 
тъй точно го казваш: “Особено опасно е самоцелното 
търсене и развитие на такива способности, защото 
тогава, когато ги получи, ученикът получава заедно с 
тях и измамно самомнение – почва да се смята за ве-
лик, за по-велик от своя Учител, започва да се самообо-
жествява и... в крайна сметка започва падението”.

“Прекрасно е да си обикновен човек, защото ти 
дава възможност да израстваш в духовно отношение 
безопасно... в смирение.”

Въпреки че, все пак, и това е диалектика: Руски-
ят писател Юлиан Симеонов, напук на пролетарска-
та теория на изкуството и литературата, казва: “Не 
съществува такова нещо “обикновен човек”. Всеки е 
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безкрайно необикновен!” – Явно истината е в балан-

са между божественото самоусещане на индивиду-

алността като абсолютно уникална в Битието – и 

скромното й поведение навън. 

323 стр. “Един път, много пътища” – също фун-

даментална тема! Колцина са, които са разбрали и я 

осветили като тебе?

 Тук имам само два въпроса: разказвайки за Све-

тослава, ти отговаряш на въпроса й с известния и ве-

рен пример за слона; но не е ли добре да утвърдиш с 

няколко думи правилността на опасението й, което е 

изключително вярно? Защото по-нататък ти доказ-

ваш именно това, въпреки нашата толерантност към 

другите пътища. 

 Имам десетки цитати от беседите на Учите-

ля в полза на любовта към повече от една жена или 

един мъж (ако сме жени), въпреки че е верен и моно-

принципът в това отношение. Диалектическата ен-

циклопедия на мисли от Словото по тези, антитези и 

синтези много помага да излезем от едновалентните 

твърдения, наследени от предишни школи и идеоло-

гии. Именно поради това, не считам тази си вметка 

за опониране на тезата за моногамията, а само като 

възможност за отворени очи и уши за Словото, което 

говори и други неща, едновременно верни с първото. За 

хората подобно съчетание на противоположности е 

един абсурд, но даже за Хегел въпросът е ясен: като 

бог на философията, той въздига до абсолютен Зако-

на за отрицание на отрицанието. 

 Тук ще цитирам само няколко извадки от ДЕС (Ди-

алектическата енциклопедия на Словото). Има още 

десетки или стотици такива и ти със сигурност си ги 

срещал, затова мисленето и творчеството ти са на 

такова ниво, понеже те съвпадат с вътрешното ти 

усещане и нивото на еволюцията ти:

ЛЮБОВ 1 И ПРАВИЛА. Ние сме изопачили закона 

на Любовта – турили сме ред правила кого да обичаме. 

(2 34.06.24н нжз ПНС98`292)

ЛЮБОВ 1, БОЖИЯ, ЧРЕЗ МЪЖА И ЖЕНАТА. 

В сегашните разбирания на живота, ние препятства-

ме на един Божи закон. Жената препятства на своя 

мъж да обича друга жена; и мъжът препятства на 

жената да обича друг мъж. Туй е човешката страна. 

Той казва: “Как така, жена ми да обича друг мъж?!” 

Жена ти не е дошла да бъде жена на тебе! Тя трябва 

да бъде проявление на един [велик] аспект на Божи-

ята любов. Сам Бог се проявява чрез твоята жена – 

ти не препятствяй на Божията Любов да се прояви 

чрез жена ти! В който ден я ограничиш, ще сгрешиш. 

(34.06.03н изп ПНС98`248)

ЛЮБОВ 1, ПРИЕМАНЕ. Трябва да се обичат 

всички хора, защото са Божии проводници. Ако се съз-

даде едно общество на любовта, тогава смъртта ще 

изчезне! /.../ Не само да имаш предмета на любовта, 

но трябва да си в състояние и да приемеш любовта. 

(34.07.08н пду ПНС98`304)

ЛЮБОВ, ПРИЕМАНЕ НА ВСИЧКИ 1. В книга-

та на Любовта няма нито един кодекс, според кой-

то тя да може да изпъди някого, който идва при нея. 

(24.03.16н кдм КДМ50`006)
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ЖЕНА 2, ОБСЕБВАЩА. Жената иска да има един 

мъж – като кон да го възсяда, да му тури един гем. Не, 

не! Подкопаваш ли мъжа, туряш ли му гем и самар, 

ти си създаваш най-голямото нещастие в живота. 

(34.09.02н дсм ПНС98`387)

ЖЕНА 3, ЛОША И ДОБРА. Онази жена, която 

обича един мъж и се жени за него, тя не е добра. Тя 

нека му помогне да се ожени за друга. (34.04.22н твз 

ПНС98`145)

ЖЕНИ, ЧУЖДИ 1. Казват: “Той прегръща чуж-

дите жени...” – Ти, като прегръщаш хората, те тряб-

ва да оживеят, да станат добри! След като я прегър-

неш, тази жена да ти каже: “Много ти благодаря!” 

И мъжът ù да каже: “Много ти благодаря, че откак 

я прегърна, много е мека, много е добра – вкъщи все 

шета, всички ни обича!...” (34.05.27н имв ПНС98`237)

ЖЕНИТБА 2, ЗА КРАСИВА МОМА 2. Ако аз бих 

се женил, никога не бих се оженил за красива мома. 

Защо? – Защото щеше да стане нещастна, и аз щях да 

стана нещастен. И тя щеше да изгуби своята свобода, 

и аз щях да изгубя своята свобода. В ума ми щяха да 

влязат ред мисли: къде ходи тя, какво прави, какво го-

вори със своите приятели – все за нейните срещи щях 

да мисля... А така, нека си бъде свободна. Красивата 

мома е царкиня! Казвам: не се женù, за да бъдеш сво-

бодна. Ти си красива – нека всички те обичат, да ня-

маш господар над себе си. (33.03.05н мтд ЖИХ97`266)

МЪЖ 1, ОБИЧ КЪМ ВСИЧКИ ЖЕНИ 1, НЕ 

САМО КЪМ ЕДНА. И мъжът няма отношение само 

към една жена /.../. Един мъж, който обича всички 

жени, не може да направи престъпление. Той може 

да направи престъпление, когато има работа само с 

една жена. /Та нали/ ако са събрани всичките жени, 

те ще имат вдъхновение, а той ще им бъде като един 

отличен слуга? Той ще живее за тях! (34.04.22н твз 

ПНС98`146)

МЪЖ И ЖЕНА 1, ДАВАНЕ НА СЪВЪРШЕНА 

СВОБОДА. Мъжът няма защо да възпитава жена си. 

Да я остави свободна, стига той самият да не вна-

ся нещо лошо в нея. Да я остави съвършено свободна 

да върви по онази вътрешна интуиция на любовта, на 

знанието и свободата. (34.05.13н спт ПНС98`205)

ЖЕНА, НАПУСКАНЕ НА МЪЖА СИ 1. Казвам: 

всеки мъж трябва да напусне жена си и всяка жена 

трябва да напусне мъжа си! Ще кажете: “Ето, хва-

нахме го сега. Виж, какви работи говори!” – Пак пов-

тарям: мъжът трябва да напусне жена си, а жената 

трябва да напусне мъжа си. Ако спра дотук, ще каже-

те: “Какво учение е това?...” /.../ И тъй, всеки, който е 

изгубил Божията Любов, е мъртъв, и жена му трябва 

да го напусне. Всяка жена, която е изгубила Божия-

та Любов, е мъртва, и мъжът й трябва да я напусне. 

В това се заключава спасението на човека! Закон е: 

всеки мъж, който изгуби Божията Любов, е мъртъв, 

и жена му трябва да го напусне. Същото се отнася и 

до жената. /.../ Само Любовта развързва човека и го 

освобождава. Единствената сила, която освобожда-
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ва човека, е Великата Истина. Дето е Истината, там 

е и Любовта. Вън от Любовта, никакво развързване не 

става. /.../ Жената казва: “Искам да се освободя от 

мъжа си!” – Само един начин има за това – да приемеш 

Божията Любов. Това значи да пожертвуваш всичко 

за Любовта. И мъжът може само по този начин да 

се освободи от жена си. При това положение, мъжът 

може да напусне жена си, да излезе от дома си, но да ù 

даде своето благословение, да ù създаде всички условия 

за добър живот. Това значи мъж с характер, със силна 

воля. (22.11.26н лмс ЖИГ48`142-143)

МЪЖ И ЖЕНА, СЪЖИТЕЛСТВО 2. Докато мъ-

жът е на слънцето, а жената на земята, те ще се 

разбират. Съберат ли се на едно място, никакво раз-

бирателство не може да има между тях. Сега мъжът 

казва на жената: “Ти ще дойдеш при мене!” Жената 

казва на мъжа: “Ти ела при мене”. /.../ Остане ли мъ-

жът да живее при жена си на земята, работата му 

не върви добре. Остане ли жената на слънцето, при 

мъжа си, и нейната работа остава назад. Жената ще 

живее на земята, а мъжът – на слънцето. (22.10.29н 

сдо ЖИГ48`50)

321 стр. – “Трудностите на духовния път” – на-

истина, едно от най-точните изложения на новоза-

ветната ортодоксална представа за V-та степен на 

обикновения човек – тази на светеца. Но това е само 

едно от преддверията към пътя на Ученика (към пет-

те вътрешни степени на Ученичеството). Ученикът 

отдавна не е нито езичник, нито старозаветен, нито 

новозаветен или праведен, но много ученици са пре-

минали във Вътрешния Път именно по пътеката на 

покаянието, скръбта, мълчанието, молитвата и ас-

кетизма. Има и други, които са следвали Христа по 

пътя на радостта, веселието, служенето, любовта, 

смесването с грешниците, чувствеността, потъване-

то в тинята на света и пр. Сам Христос е дал лич-

но и такъв пример, а висши посветени като Николай 

Лесков, Анатол Франс и Толстой описват уникални 

подвижници, най-милни Богу именно по тези причини 

(“Скоморохът Памфалон”, “Дъщерята на Лилит”, 

“От какво живеят хората”, “Отец Сергий” и др.). 

Анатол Франс и Толстой са били отлъчени от църк-

вата именно поради тази причина. Силни случаи при 

Учителя потвърждават това (когато е казал на един 

виден пуританин от братството “Осра се!”, понеже 

си е позволил да коригира Божественото, и е предви-

дил печалната му съдба по тази причина; или когато е 

приел в горницата единствено най-“прегрешилия” бр. 

Петко Гумнеров. По тази причина, Учителят не би дал 

и примера с онази презряна проститутка, която била 

съпроводена за погребението й само от едно детенце, 

което я обичало, и то видяло как от тялото й излиза 

душата й - един прекрасен и светъл ангел. Идеята за 

потискането на страстите, за да се върви нагоре, е 

църковно-новазветна философия и е останала в дъл-

бокото минало на Ученика. Той знае, че с това може 

да се възлезе в духовния, но не и в Божествения свят, 

където се иска саможертва и отказване новозаветни-

те подвизавания и даже от спасението на душата си. 

Но всички тия неща ти ги знаеш по-добре от мнози-

на и ги изяснаваш на много места в творчеството си, 

понеже си надрасъл старозаветния и новозаветния и 
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си в Пътя на Ученика. Ако цитираш новозаветни све-
тци и праведници от външната сфера на Пентагра-
ма, то е само за да заостриш вниманието на тия, на 
които това тепърва предстои, понеже са още плът-
ски, тщеславни и горделиви хора, нестигнали даже до 
Скиптъра (Петата степен на обикновения човек, оп-
исана така интересно от автори и подвижници като 
Св. Йоан Лествичник).

338 стр.“Егото ми (усещането ми за индивидуално 
съзнание)” – Ти и другаде споменаваш егото като сино-
ним на индивидуалното съзнание, и това, общо взето, 
е вярно. Обаче би могло да се поясни, че его и индивид 
(себе) са и различни същности – не само в най-дълбоки-
те духовни и божествени текстове, а и в съвременна-
та психология, особено в лицето на Юнг. Астрологиче-
ски, индивидуалността се символизира от Слънцето, а 
егото – от Сатурн. Религиозно-мистически, Бог като 
Индивид и като Его се изявява като “Алфа и Омега” 
– “Аз съм Алфа и Омега”. Индивидуалността (себе-
то) е проекция на Бог Отец, на нашата искра Божия 
- еднùната, монадата, която е абсолютно различ-
на от всички останали и затова това, което прави и 
може да направи в Битието, е тотално неповторимо 
от създание-мира до края на вечността. Егото (Бо-
жественият Характер) е скелетът и най-външната 
обвивка на Себето – Кристализирал Индивид. В най-
висша степен е проявено като Христос. То е изхвър-
лило всички илюзии за себе си и света и представлява 
Бога в кристализирал вид: съвършено е и на земята, 
а не само на небето. Затова “Алфа и Омега” се въз-
приема като “Бог и Господ”. Господ е Бог на земята 

като човек – като Богочовек. В най-голямата Си фор-
ма е Космическият Човек; в най-малката – Человекът 
на земята, Христоподобният човек. Затова ратува и 
Сведенборг, казвайки че всякога и навсякъде в Битието 
Бог е бил същевременно и Господ: Велик Учител, съ-
вършен Богочовек в човешка форма – както на небето, 
така и на земята. Затова Второто Пентагрално Пос-
вещение изисква разпознаването Му в последното Му 
въплъщение на дадена планета, в даден свят. Който 
няма Христовия Образ и тяло (разбира се – с тънки ин-
дивидуални различия), още не е Божествено Его, няма 
Божествен Характер. Може да е ултрауникален ин-
дивид, но все още го веят неадекватности, гордости, 
мании и илюзии. Христовият човек, съвършеното Бо-
жествено Его се натоварва със социална отговор-
ност – и от отец и гений става Служител. В епохата 
на Кали Юга, най-съвършената му проява е Мъченик 
– поема кармата на човечеството или на народа си, 
на определена група души. От монадите по линия на 
Отца, Бог иска уникално творчество; от Христовите 
монади иска плътно съпричастие, саможертва, съ-
страдание, служене, страдание. Затова, именно, от-
ците и гениите на земята не се отличават с Христов 
образ – те са или по своему силно впечатляващи, или 
се деформират. Истинските Служители и Мъченици 
стават подобни на Христа. Това се дължи на постиг-
нато Смирение и се изразява чрез Служенето и Кро-
тостта. Геният е мощен дъб, в чиято сянка слабите 
същества линеят – дъбът (силното себе) и орехът 
(силното его) не се интересуват от околните, освен 
от възхищението им. Егото, което още не е минало 
през персонализацията – съвършената Божествена 
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Личност, – се изражда в чепат, особен, неприятен ха-

рактер. То плоди характеропатиите, така типични 

за много духовни общества. Пропадналият индивид е 

аутик, несоциален, некомуникативен – той може да 

е божество за някои, велик авторитет, невероятен 

автор или буйно луд за връзване; може и да е кротък 

като агне или идиот, непречещ никому. Пропадналото 

его се вре навсякъде в социото и боде с неадекватното 

си и агресивно поведение. Характеропатията не е пси-

хоза или психопатия, затова характеропатите (чепа-

тите его-та) рядко са за клиника – по-скоро са вечни 

терористи на околните или клиенти на полицията...

Затова ги наричаме “чворове”... Значи, персоналица-

цията (когато духът става душа или индивидът – бо-

жествена личност) се отличава с търсене и намиране 

на общ език между различията. Истинската персона е 

гениален комуникатор и преводач на чуждите истини 

и потребности и умее да се приспособява в добрия сми-

съл на думата – поема адекватно социално участие в 

рамките на нормативното общество, владее чудесно и 

неговия език. Божествената личност се интересува не 

само от собственото творчество и от собствената 

си изява и живот, но и от тия на другите. Родена по 

линия на Майката Божия, божествената Личност е 

Майка: трепти и за творчеството и потребностите 

на другите, милостива и услужлива е, умее да бъде в 

сателитно положение, да полага балсам в раните, да 

се отказва временно или задълго от собствената си 

линия, да лансира чуждите творения, да служи безко-

ристно и всеотдайно на слабите и различните. За духа 

и егото има едно непонятно нещо, ако не са минали 

през горнилото на персонализацията: не могат да бо-

готворят, да благоговеят, да се отдават на чужд план 

и потребности. Могат – но само пред един невидим и 

абстрактен Бог или идеал, както и пред самите себе 

си. За маниака и аутика благоговетието пред ближ-

ния и отстъпването, служенето, приласкаването 

е непосилно, за характеропата – много трудно. Ето 

защо трябва да изучаваме детайлно науката за духа, 

душата и егото (характера), проектирани в индиви-

да, личността и тялото и техните социални прояви. 

Оттук нататък можем да вървим и към универсал-

ното съзнание (универсализацията на личността), и 

към холистичното, цялостното – богоравността. Ни 

най-малко не бива да се стряскаме от последното по-

нятие, познато в религията и мистицизма. За тита-

ните и демоните то е само претенция и плод на лу-

достта и манията на “свръхчовека”, но в реален вид се 

постига от съвършения Учител и съвършения Ученик. 

Инак нямаше да имаме формулата, дадена ни от Учи-

теля: “Сърце, чисто като кристал; ум, светъл като 

слънцето; душа, обширна като вселената; и дух, мо-

щен като Бога и едно с Бога”. Нали знаем как започва 

тази формула? (“Ученикът трябва да има:”) – Значи, 

богоравенството е постижимо и за ученика, въпреки 

неговата абсолютна скромност – и именно поради 

нея! За Учителя си Теофан, големият френски мистик 

и окултист Седир казва, че всички негови превъзходни 

божествени качества, равни на тия на Исус, и всич-

ки изумителни чудеса, които е извършвал, произлизали 

от едно необяснимо за нас чувство: чувството за соб-

ствено нищожество. И при нашия Учител виждаме 

абсолютно същото. На едно място Той казва: “През 

живота си през цялата вечност аз не съм извършил 
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нито едно добро и не съм проявил нито един акт на 

любоовта. Защо? – Защото не съм аз, а Бог.” 

373 стр. – По същата логика съм добавил и “небо-

жествени” към думата “желания” в текста ти тука, 

понеже в старата религия има тенденция да окачест-

вяват желанията изцяло като отрицателни, а Учите-

лят утвърждава и животинските, и човешките, и ан-

гелските желания, когато са в изпълнение на Волята 

Божия. Малко по-горе в текста също имаш твърдение, 

което по принцип е вярно, но би могло да се редакира 

или допълни, тъй като Бог ни е дал и лична воля, коя-

то в даден момент може да е различна от Божията, 

понеже сме творци с монада, но Бог в този момент да 

се съобрази с нея и да я приеме и благослови, да й даде 

ход, ако е в хармония с Неговата. То всичко пак си е 

Неговата воля, но Той ни е дал и илюзията за лична, 

за да ни подари чувството за творчество и индивиду-

алност. Твоята невинна и чиста представа за тотал-

ното превъзходство на Божията воля над човешката 

произлиза от абдолютно ти смирение и преданост 

от много векове. Това е обяснимо и възхитително, но 

принизяването на желанията, плътта и личното след 

един усилен период на ектремален субективизъм и ин-

дивидуализъм е един малък остатък от подвизаването 

ти в Асизи някога...: 

“Свети Франциск Асизки е един от най-знамени-

тите християнски светци; може би най-привлекател-

ния и безусловно най-популярния сред некатолиците и 

– което е най-удивително – дори сред атеистите.

В продължение на 800 години образът на свети 

Франциск Асизки е бил силно притегателен за хора с 

най-различни възгледи: църковни йерарси и мислители, 

крале и революционери; в него виждали родоначалника 

на субективизма и индивидуализма, предвестника на 

Ренесанса, реформатора, социалиста, първият аут-

сайдер, бореца за опазване на природата и романтич-

ния герой. И това при условие, че в живота на самия 

Франциск Асизки по същество не е имало нищо, освен 

точното следване на християнския идеал и подража-

ние на Христос.”

Мнозина знаят прекрасната молитва на св. Фран-

циск от Асизи:

Докато съществува светът

и съществата живеят,

нека съм и аз,

за да разпръсна страданията.

Господи, направи ме инструмент

на своя мир:

където има омраза,

нека сея любов,

където има рана – милост,

където има съмнение – вяра,

където има отчаяние – надежда,

където има тъма – светлина

и където има тъга – радост.

О, Боже Всемогъщи, дари ме

да не търся утеха, а да утешавам,

да не търся разбиране, а да разбирам,

да не търся обич, а да обичам,

защото когато даваме, получаваме,
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и в прошката ни прощават,

и в смъртта се раждаме за вечен живот.

375 стр. – За съжаление или не, лично аз имам по-

друга представа за целомъдрието и съм готов да цити-

рам десетки мисли от Учителя за това понятие, кои-

то нямат нищо общо с църковния и монашески мисти-

цизъм, с разбирането за брахмачария. Щом Той казва, 

че майката си остава всякога девствена и че девстве-

ност и целомъдрие значи да изпълняваш волята Божия, 

базалното определение е дадено. Не че няма дяволска 

и плътска похот и малки и големи грехове в този план, 

обаче абсолютната божественост на половата връз-

ка и нейните радости и удоволствия, както подчерта-

ва Сведенборг, и това се потвърждава от Учителя, си 

остава един от върховете на целомъдрието. Посвете-

ните и Учителите, и сам Учителят, които са девсте-

ници в полов план при дадено идване на земята, понеже 

в тях вече се е извършил мистическият брак между 

духа и душата, са един неоспорим и велик факт. Но че 

има Велики Посветени и Учители на тантризма, кой-

то е антиаскетичен в това отношение, също е факт 

от хилядолетия: Рама, Кришна, Зороастър и т.н. са 

имали и свободни връзки, и семейства, и интимен жи-

вот, и много физически деца. Важна е волята Божия 

във всеки отделен случай, а не пълното отричане на 

секса като “нецеломъдрен”. Да, тези Велики Посвете-

ни не изпитват това желание, но когато Бог поиска 

това от тях, са способни на всичко. Не само създава-

нето на физически деца изисква сакралното сливане на 

мъжа и жената, но и извикването на невидими съще-

ства от най-високите сфери. Те не могат да слязат 

нито с молитви, нито с медитации, нито с постене и 

песнопения, паневритмии и посрещане на изгреви или 

с така наречения “чист живот”, безполов (упорита 

стара представа). Всички тия методи са духовни, не 

по-високи. Божественият метод за въплъщаване и ид-

ване на Божествени същества от Божествения свят 

изисква изпълнение на волята Божия такава, каквато 

е конкретно за всеки отделен случай, а не с предпоста-

веното определение, че “целомъдрието е отказване от 

секса”. “Цялата мъдрост” за Любовта я знае и може 

само Бог; но даже и Той не дръзва да дава канонич-

ни определения за нея, тъй като това е грях. Любовта 

даже и за Бога, макар и Негова Втора Проекция, е не-

познаваема – тя е най-тайнственият обект на агно-

стицизма. Най-големияят грях, истинското загубване 

на целомъдрието и девствеността и съответното 

грехопадение е нагонът да се дават рецепти и опреде-

ления за любовта, валидни за всички. 

Съжалявам, но духът на главата ти за целомъ-

дрието сякаш излиза от твоето минало, а ние те по-

знаваме от Небето и от книгите ти в нова светлина. 

Хората се учат от тебе на друго мислене, а тук се 

връщаш с векове назад. Както Учителят, така и ня-

кои много напреднали бели братя като Нийл Доналд 

Уолш отдавна не употребяват думата “целомъдрие” 

с елементарния клерикално-калугерски смисъл – не го 

третират като полово въздържание. Твоят дух е раз-

брал това по същество, въпросът е че водим битка за 

спасяване на свещени думи – не искаме да ги оставим с 

пълнежа на езичниците, старозаветните, новозавет-

ните и праведниците. Ако те се проврат в този вид 

в новите ни книги и проповеди, хората ще се чудят 
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защо се причисляваме към Христа и Учителя, а не сме 
съвсем адекватни на учението им, говорим като цър-
ковници. Божественото отношение към сакрала, ли-
бидото, отдавна е разбрало, че моделът за издигане на 
Кундалини към Сахасрар чрез затваряне на Муладхар 
е идея на Четвъртата Раса и пропадналите индивиди 
и учения на Петата. В случая не е важно дали ще тече 
тази свещена творческа енергия нагоре или надолу – 
важно е дали изпълняваме Волята Божия във всеки от-
делен случай. Това сам ти го казваш на някои места. И 
в този случай е валидна молитвата от Учителя: “Гос-
поди, не ми е приятно това, което искаш от мене за 
това същество, но заради Тебе, Господи, и заради него, 
ще го направя”. Тантра има своя славянски и български 
вид, а един автор на книга за Тантра пише в увода: “Не 
съм сигурен дали ще се справя перфектно с обяснени-
ето на това, що е Тантра, но в едно съм абсолютно 
сигурен: Тантра не е Йога”. Според този автор, ако 
Йога се базира на инволюционното учение за субли-
мация на либидото чрез духовни практики и неговото 
затваряне за нормална природна функция, то съчета-
нието “Тантра-Йога” е недопустимо.

Произходът на думата “йога” в санскрит може 
да се изведе от 3 корена, описвайки 3 различни основни 
значения. 

* Първо е значението, произтичащо от преходния 
глагол юджир (yujir) – свързвам, обвързвам, съединя-
вам, сливам, обединявам, впрягам (yunakti). Среща се 
примерно в Rg-veda X.CXIV.95.

* Вторият произход на думата се свежда до 
преходния глагол юдж (yuj) управлявам, контроли-

рам (yojayati) – yuj-samyamane. Среща се в Manu 7.44, 
Mahābhārata III.2639.

* Третото значение идва от непреходния глагол 
юдж (yuj) със значението на концентрация, юдж-са-
мадхау (yuj samādhau). Вяса (Vyāsa) правилно опре-
деля Йога като самадхи (yoga samādhi), а Вачаспати 
(Vācaspati) определено посочва и извеждането на сми-
съла от по гореописания корен.

Трябва да се отбележи, че с времето думата Йога 
придобива допълнителни значения, често свързани с 
конкретната практика. Известни са поне 40 значения, 
в които думата Йога се употребява.

Не че трите основни значения на “йога” не са вер–
ни и фундаментални в духовния път, но първото по-
начало съвпада с това на думата “религия” (re-lrgdre 
– ”отново свързване”). Етимологията и сематника-
та на “тантра” е също “връзка”, но и “изтъкавам”, 
“цялост”. Във втория смисъл, тя би трябвало да е 
възлизане от духовния в божествения свят, към холи-
вселената, цяловселената – и при нас има упражнение 
“Тъкане”, процес на обединение, синтез, интеграция. 
Най-базалният синтез е този на Свещения Мъж със 
Свещената Жена, за да се роди Свещеното Дете. 
Според някои, напълно тантрическа по етимология и 
семантика е и свещената мантра “Ом Мани Падме 
Хум”. Второто значение на “йога” е “управлявам”, 
“контролирам”. Тезата за управляването и контроли-
рането на нисшето от страна на висшето е базална и 
при Учителя и тя има своето твърдо определено мяс-
то, но само в рамките на Петата степен на обикно-
вения човек, според Пентаграма – това е Жезъла или 
Скиптъра, степента на Светеца. Светецът минава 
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задължително през пълно полово въздържание и строг 

контрол на тия енергии, за да изгради съответната 

чакра и духовно тяло. При много светци обаче съ-

ществува опасност, както и при интелектуалците и 

гениите, да се възгордеят и да почнат да разиграват 

властническата си драма над божесвените органи и 

системи, които са им дадени от Бога и Природата, за 

да се чувствуват робовладелци, господари, духовни ко-

чиаши и каруцари. Това насилие принуждава Карма да 

ги въплъти в следващи прераждания неизменно като 

инвалиди, проститутки, извратени или насилвани сек-

суално мъже и жени още от деца. В Божествения Път 

– Вътрешните Пентагрални Посвещения на Ученика и 

Централните Посвещения на Учителите – въпросът 

за управлението и контрола е съвършено друг. Там се 

осъществява самоконтрол да не излезем от Цялото, 

Цялостта: да не пренебрегнем един орган или една сис-

тема, за сметка на други. Там разбирането е божест-

вено, синтетично, интегрално, холистично: всички ор-

гани и системи в нас са от Бога; грях е да намалиш или 

увеличиш функцията на един извън параметрите му и 

по този начин да причиниш вреда на цялото, на здраве-

то, на организма. Най-висшите ученици и Учителите 

реализират този принцип не само вътре в себе си, но 

и социално, във взаимоотношенията и взаимообмена. 

Когато е по Волята на Бога, те не могат да пренебрег-

нат същество, което е част от Цялото, понеже ще 

нарушат психофизиологията на Цялото. Тази обмяна 

става едновременно на всички полета, на няколко, или 

на само на едно поле – няма значение на кое. Майторът 

е благоволил да дойде пак да ни говори самата Истина, 

а ние, калфите и чираците, проповядваме стари идеи. 

Майсторът казва: 

“Когато кажа, че обичам някого, аз зная вече, че 

тази обич е реализирана някъде. Тя може да е реали-

зирана на физическия свят, може да е реализирана в 

духовния, а може да е реализирана и в божествения 

свят. За разумния човек не е важно къде и в кой свят 

се реализират нещата. “

“Религиозните спъват пътя към Царството Бо-

жие! Те са застанали насред пътя и не отиват по-на-

татък. Светските хора им казват: “Вървете наред! 

Искаме да разберем какво нещо е Бог.” А религиозни-

те, застанали напреко на този път, искат да наложат 

своите разбирания на света. Как може това? Та, най-

напред, те нямат образ за Бога!”

“Любовта не се ограничава! Когато някой иска 

да ограничи Любовта, той ще се намери в голямо 

противоречие със себе си. Това противоречие пък ще 

предизвика мрак, тъмнина в съзнанието му. Любовта 

не може да се ограничи, понеже не изтича от едно 

същество. Тя е колективна проява на всички разумни 

същества, които са завършили своето развитие и са 

станали едно с Бога. Любовта на едного е колектив-

ната Любов на всички тия същества. Ако любовта на 

едного не е проява на колективната Любов на всички 

разумни същества, то тя не е Любов.

И тъй, Любовта е проява на всички същества, ко-

ито са завършили своето развитие и са дали път на 

Божественото в себе си. Ще кажете, че не разбирате 

тази Любов. Това ни най-малко не значи, че не трябва 
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да обичате! Ще обичате колкото и както можете.”

“Минаването във висшия живот трябва да бъде 

последователно. Да няма крайности. Калугерството 

не е разрешение на въпроса. Бягането в горите – това 

чувство е допринесло нещо, но не е разрешение на въ-

проса. Тепърва трябва да се разреши въпросът!”

“Вие трябва да знаете, че личните чувства са не-

обходимост както за Космоса, така и за човека спе-

циално.”

“Любовта е сила, която се проявява навсякъде по 

един и същ начин. Тя не може да бъде “велика” или 

“малка”, “свята” или “порочна”, “чиста” или “не-

чиста”. И в най-глупавите си прояви, тя е по-умна от 

най-великите философи и по-мъдра от най-големите 

мъдреци в света!”

“И най-безумната постъпка на Любовта е по-раз-

умна от най-разумната постъпка на Мъдростта!”

“Всички същества – от единия край на живота 

да другия – са носители на Любовта. Който разбира 

този закон, той придобива съвършенството […]. Бо-

жествената Любов е голям, вечен извор, който тече 

непрестанно. Празните съдове пълни, а до пълните не 

се докосва.”

“Ангелите са същества на Любовта. Когато сли-

зат на земята, ангелите трябва да намерят поне една 

сродна душа, в която да се влюбят. Докато не се влю-

бят, те не могат да се върнат на небето. Защо е необ-

ходимо ангелите да се влюбват? Влюбването е придо-

бивка, печалба, която трябва да се занесе в божестве-

ната каса. Какъв е моралът на съвременните хора по 

отношение на Любовта?[…] Какво лошо има в това, 

ако всички души, излезли от Бога, се влюбят в някого? 

Момата, в която някой момък се е влюбил, е неговата 

сестра, излязла от Бога от хиляди години насам и днес 

той я среща, хваща я за ръка и я завежда при родите-

лите си, като им казва, че е намерил своята сестра. 

И родителите трябва да се радват, както синът се 

радва. Какво лошо има в това? Оставете вашите за-

блуждения, вашите изопачени вярвания настрана и 

живейте както Бог е определил!”

“Щом се влюби в някоя мома, момъкът предва-

рително трябва да остави свободна врата в себе си, 

през която момата може да излезе – т.е. да се влюби 

в друг момък. Човек се освобождава от своите лични 

чувства чрез закона на смаляването. Те представля-

ват змията, която го е обхванала и здраво го държи. 

Когато търси Любовта, човек трябва да отиде при 

голям извор, който навякъде тече и дава на всички из-

обилно. Докато намери големия извор, той ще ходи от 

един извор на друг, ще обиколи всички по-малки извори. 

Ако търсите извор, който тече само през едно място 

и дава вода само на един човек, вие сте в стария жи-

вот още, в старите закони. Според законите на новия 

живот, вие трябва да знаете, че силната енергия про-

тича от много места и дава живот на много съще-

ства; слабата енергия протича от едно място и дава 

живот само на едно същество.”
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“Който добре разбира и прилага човешката любов, 

той ще разбере и божествената. И, обратно, който 

разбира и прилага божествената Любов, той още по-

вече ще разбира човешката. Всеки трябва да мине през 

човешката любов и после да стигне до божествената. 

Няма нищо лошо, когато човек минава от човешката 

към божествената Любов. Опасността е само в това, 

че когато човек заспи в човешката любов, остава там 

за по-дълго време, отколкото трябва.”

“От теб не се изисква да създадеш някаква голяма 

вселена. Ти ще създадеш в себе си един малък свят и ще 

го поддържаш. Не го ли поддържаш, както Бог под-

държа големия свят, ти ще влезеш в разрез с него. Ако 

ти не обичаш и не поддържаш живота на милиардите 

същества в себе си – клетките, – ти не си в съгласие с 

Бога.Човек трябва да знае, че всички клетки в тялото 

му, както и всички органи, имат желание да обичат. 

Който не разбира тези нужди, той им забранява да 

обичат. Днес им забранява, утре им забранява, докато 

един ден всички органи в него е атрофират и той каз-

ва: “Утвърдих се вече, станах правоверен.” Той мисли, 

че се е утвърдил в идеите си!… В такова “утвърдява-

не” няма никаква философия, никаква наука!”

“Днес хората не успяват, защото се намират под 

влиянието на учения с различен морал, с различни ста-

новища. Едни забраняват на човека едно, други – друго, 

и той вече не знае какво да прави и какво да не прави. 

Всичко, което Природата е създала, е разумно! Иска 

ли да се прояви, човек трябва да дава ход на ония свои 

желания, които произтичат от дълбочината на него-

вата душа.”

“Колкото и да се мъчи човек да отдели в съзна-

нието си физическия от духовния живот, ще види, че 

това е невъзможно. Тези два живота са тясно свърза-

ни и взаимно се преплитат.”

“Единственото нещо, което човек познава, е Лю-

бовта. Това трябва той да изучава на земята: да въз-

приема и предава Любовта!”

(Горните цитати от беседите на Учителя също 

имат точни отправки откъде са взети, но тук няма да 

ги изнасям, за да не се претоварва текстът)

393 стр. – “Честен поглед върху себе си”. Нещата 

отново си ги казал по един най-откровен и точен начин, 

но има известна тенденция да излиза пак на повърх-

ността предишният ти субективен индивидуализъм. 

Това е разбирането, че в даден момент човешкият дух 

започва да плава съвършено сам, упопвавайки се 100% 

само на вътрешната си връзка с Бога, и че връзката с 

външен Учител и Св. Писания вече е напълно излишна 

(“...пламъка на осъзнаването, който унищожава всич-

ки книги, всички свещени писания, всички авторитети, 

защото се ражда вътрешният Авторитет.”) Стру-

ва ми се, че в този пункт също би трябвало да има 

диалектика: партньорството между Учител и Уче-

ник с голяма дистанция между тях не се прекратява, 

то е вечно. Известно е, че дори и когато ученикът се 

свърже тотално с Бога вътрешно и вече може да знае 

чрез Бога всичко, в същото време Учителят Му също е 

извършил един “главоломен” скок напред в богопозна-

нието и богоравенството. Това може да звучи пара-
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чийто изпит и постижение са били именно да отхвър-
лят всички външни авторитети без изключение и да 
открият Вътрешния си Авторитет. Ала това е само 
Първо Посвещение. То е още нарцистично, но създава 
илюзията за цялостно богопознание и сливане с Бога, 
понеже е една тяхна мощна проекция – човек има вече 
Първия лъч над главата си и е на две степени над Ге-
ния и на една – над Светеца. Обикновено той излиза и 
навън в света като авторитет и привлича множество 
жадни души, обаче в творчеството и поведението му 
не си личи обожаване на някой над него – чак до сълзи! 
Все още в него има сянка на Съдията, на Титана, на 
Свръхчовека – това е типично за почти всички ста-
розаветни и новозаветни Пророци. Те имат само един 
лъч – могат да бъдат апостоли само на себе си и на 
собствения си вътрешен глас, на собстените си книги 
и лекции. За този вид посветени народът казва: “Праз-
ният клас стърчи, пълният е наведен”. Не че зеленото 
жито не е сладко и полезно, но то е в млечната си въз-
раст и затова придава на себе си и на последователи-
те си субективистични, индивидуалистични, нихилис-
тични и анархични тенденции. Истинският Апостол 
– Златният Ученик от Второ Посвещение и Златни-
ят Учител от Втори Ранг – изпитват неукротимата 
жажда да разпространяват учението на Господа на 
Земята или поне на някой по-напред от тях: Над тях 
грее Вторият Лъч на Разпознаването, Влюбеността и 
Смирението. Стърчащият клас не може да изпита та-
къв импулс, понеже възприема себе си като точка от 
холограмата, която може да възпроизвежда цялата 
холограма. И наистина, при зелените ученици и учите-
ли е точно така, обаче те още нямат понятие за мощ-

доксално, но е изяснено в Словото: богоравенството 
също е на степени, тъй като САМ БОГ СЕ РАЗВИВА. 
Така че когато ние сме на дадена степен на богора-
венство, нашият вечен Учител е винаги на пистата с 
много светлинни години или манвантари пред нас и е 
на много по-висока степен на богоравенство, в срав-
нение с нас. Свещената двойка Учител-Ученик е не-
разрушима, това е главен закон на Йерархията. Дори 
и когато самите ние станем Учители, над нас винаги 
ще има души, по-напред от нас в богоравенството, а 
най-напред – Единственият Учител. Това е предвидено 
и устроено така, понеже душата ни би трябвало да 
бъде не по-малко силна и прекрасна от духа ни, а доми-
нантата на душата е нуждата да обожаваме, да бла-
гоговеем, да се прекланяме и да служим по чужд модел. 
Както е известно, вътрешното обожаване на Бога и 
благоговеенето пред Него във всемирния Му всекосми-
чен вид е доминанта на учениците от най-ниското, 
Първо Пентагрално Посвещение, и на Учителите от 
Първи, най-нисък ранг в Центъра на Пентаграма (“Зе-
лените Учители”). Узряването на “зеления ученик” и 
“зеления Учител” за следващото стъпало изисква влю-
беност не в себе си и в Невидимия Бог, а влюбеност в 
Господа – Учителя на земята като Богочеловек и пти-
ците от Ятото му, които са по-напред в клина. Това е 
въпрос именно на влюбване – вечната нужда на душа-
та да е в орбитално положение около Любимия. Това е 
потребност на душата, затова Второто Посвещение 
на Смирението е разцъфване именно на душата, след 
като в предишния цикъл се е самоутвърдило себето. 
Не казвам “духът”, но “себето”, субективността, ин-
дивидуалността на зеления ученик или зеления Учител, 
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вътрешния си глас и духовните фотографии на Бога, 

които снемат, имат своите реални основания, но наис-

тина нямат понятие за резолюция. В самото им холи-

ческо тяло има много по-малко холоточки, отколкото 

в по-напредналите учениции и Учители, поради което 

възпроизвеждат Божественото на нивото на своята 

актуална разделителна способност. В богопознани-

ето и богопроявлението също има еволюция и иерар-

хия, базиращи се на умножаването на индивидуалните 

холокристалчета или холоточки (това вече идва от 

кондензацията на Аза, Божественото Его). Изводът е 

същият: преклонението пред Първия Бегач и Бегачите 

пред нас е израз на възхищение, на любов, на Смирение. 

Ние ще станем оптимално богоравни и равни на Пър-

вия едва в най-последната степен на еволюцията си, 

когато преминаваме в преволюция (еднаква резолюция 

с тази на Първия и на Първите, макар и пак всяка холо-

точка и холограма с индивидуални обертонове). Едва 

тогава се стига до пълния обем на положението “дух, 

мощен като Бога и едно с Бога”. Добрата новина е, че 

това е постижимо още на нивото на ученичеството. 

Обаче то става едва на Голгота – при Петото Пента-

грално Посвещение. Там се явява не само Христовият 

Образ, но и Христовото Поведение. Там си първи пред 

Бога, понеже лансираш себе си и собствения вътрешен 

глас на последно място. Безименно, некомпенсирано по 

никакъв начин – и последно по ред. Ние познаваме та-

кива хора. Ландшафтът има такъв закон: които са 

близо до върха, не могат да го видят. Те виждат само 

себе си и близките могилки и връхчета – изглеждат 

най-внушително. 

 Но при навеждащи се вече класове като тебе се 

ност на точката, мощност на индивидуалния кристал. 

Възпроизвеждат Цялото и даже творят като Него, 

но с по-малка мощност – с по-ниска резолюция. Като 

ги четеш или слушаш, наистина виждаш “фотогра-

фията” на Цялото – тя е истинска, прекрасна, чиста, 

вярна като колорит и основни очертания, но размаза-

на, замъглена. Те си имат кръг от фенове, които ха-

ресват точно тази разделителна способност. На този 

етап, поради необходимостта от самоутвърждаване 

пред себе си (най-ниската точка в инволюцията), те 

приличат най-много на Гения, който е на две степени 

под Пророка, и на Светеца, който се бори за “чисто-

та” и “целомъдрие” . Геният се храни от блестене и 

самоутвърждаване пред другите, Светецът – от са-

модостатъчността, а Пророкът – Зеленият Ученик 

– от самоутвърждаването пред себе си и пред Бога 

вътре в себе си, от собствения си вътрешен глас като 

най-меродавен. Пламне ли Вторият, Златният лъч на 

Зрелия Житен Клас, резолюцията рязко се повишава и 

ние виждаме същата картина много по на фокус. Сми-

рението диктува на зрелия да постави собствената 

си холоточка в резонанс на най-мощната или някоя по-

мощна точка и в нейна услуга, поради което Посвеще-

нието на планината Морея дава много по-високо и ясно 

богопознание и богоравенство, отколкото на това на 

планината Арарат. Същото става и с Учителите от 

Втори Ранг в Центъра на Пентаграма – Златните, 

– но с невъобразимо по-висока “разделителна способ-

ност”. Различието в черепа и лицето, в поведението 

на отделните категории Ученици и Учители е обект 

на особена божествена наука, която дава съвършено 

ясни критерии. Опиващите се от богоподобието на 
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вежда в области като Етрополската – не в църква със 

свещеник, а с мистични ритуали на Новата Школа на 

особени места сред природата (там има етерни хра-

мове на Бялата Ложа). Имах случай в Рига, когато ме 

помолиха да проведа подобен ритуал – и съответните 

хора, които бяха вече ученици над правед-ника (проро-

ка), получиха “печата” на Новия Път чрез Кръщение 

за Второ Пентагрално Посвещение и съответните ан-

гели и богове-пазители. В такива особени случаи едно 

католическо, православно или евангелско кръщение би 

било пагубно, понеже праведник или ученик може да 

бъде увреден сериозно от съответните егрегори и да 

се върне в еволюцията си. В България и духовете с бъл-

гарска небесна националност узрелите се превръщат 

от езичници в хора на Тайния път първо чрез няколко 

вида орфическо, нестинарско, богомилско и адамит-

ско кръщение (провеждат се и до днес от съответ-

ните Посветени в Рила, Родопите и Странджа и ние 

имаме връзка с тях). После някои минават през ста-

розаветно мистическо или клерикално кръщение, но 

само чрез свещеник от Бялата Ложа. След това някои 

минават през християнско кръщение, но еволюционна-

та последователност изисква да се мине от католиче-

ско в православно и от православно в евангелско (и то 

зависи точно кое евангелско), обаче пак през живите 

църкви със свещенослужители от Бялата ложа. Има 

юдомасонско православие на черната ложа – ако ти 

направят такова кръщение дори и в църква, ясно къде 

отиваш... Има и евангелисти от черната ложа – и те 

търсят клиенти за ада. Всички те се отличават с вер-

ската си нетърпимост, с тоталитаризма си, с бяс-

ната самоувереност, че само те са от Бога и всички 

отваря и зрението за Водача и Ятото – амалгамата 

на огледалото ти се лющи усилено и през съклото те 

се виждат...

402 стр. – По въпроса за кръщението има изясне-

ни и други положения и съответни немалко примери. 

Задължително езическо кръщение от Бялата Ложа 

трябва да получи всеки сатанист и всеки атеист, ако 

иска да си спаси душата. Задължителното староза-

ветно кръщение в синагога или със старозаветен риту-

ал трябва да приемат почти всички езичници, за да се 

спази еволюционният ред и последователност – вклю-

чително всички мохамедани, индуисти, йоги, будисти, 

тантристи и пр., дори и да имат ранг на гуру. Ошо, 

например, въпреки че даде на света теоретически 

едни от най-брилянтните и верни уроци за истинско 

християнство, не можа да получи Христово Посвеще-

ние, понеже в края на живота си говореше абсолют-

ни глупости и цинизми за Христос. Има смекчающо 

вината оправдание, понеже по това време Ошо беше 

вече жестоко зомбиран и натровен от сатанистите 

в Америка, но духът му не беше на ниво да се справи с 

това. Църковно-християнското клерикално кръщение 

важи само в някои специални случаи при старозаветни 

(независимо дали са юдеи или по еволюционна степен), 

обаче в други случаи и езичник, и старозаветен, и ново-

заветен могат да минат през свето кръщение без кле-

рикален ритуал от известните на земята. В Школа-

та и Църквата на Всемирното Бяло Братство си има 

строго специални процедури и за това. Праведният е 

над новозаветния и за него си има специално кръщение 

за Първото Пентагрално Посвещение, което се про-
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се допълни с пояснения от Словото за взаимната им 

диалектическа неразделност и обусловеност – въпре-

ки че духът и безсмъртното са субординаторите, а 

плътта и тленното – субординираните. В беседите и 

осиянията се говори и за божествена плът; а твърде-

нието, че колкото и да се опитваме да откъснем духа 

от плътта, това е невъзможно, се среща неведнъж в 

Словото. Имаме разбирането, че Дяволът се отличава 

със сблъскването на духа с плътта и желанието му да 

изкорени изцяло едното или другото, за сметка на про-

тивоположното. По това именно, велики посветени 

като Рудолф Щайнер разграничават Луциферически-

те от Сатанинските религии. Божественото Учение 

през всички времена не е религия, а повик за разумен и 

любовен баланс между пречистената плът и прими-

рения дух. Ако нямаше “Божествена плът”, нямаше 

да има и израз в библията, че един ден “всяка плът ще 

види Бога”. Затова най-високите Посветени се борят 

за спасяването на още една дума от определеното й 

място в ада от страна на Луциферическите религии 

– свещената дума “плът”. Тленното също е един ипос-

тас на Бога и цяла една Божествена вселена – то има 

своето велико предназначение. 

417 стр. – “Той наистина е богоотстъпник, бо-

гопротивник и човеконенавистник!” – Дали е наистина 

така – или като любим Божий Син, брат на Христос, 

Дяволът перфектно играе ролята си на лошия герой? 

Не държа да го добавиш, казвам го само за тебе, защо-

то това твърдение го има и в беседите, и в осиянията 

[“За Христос и брат Му Дявола” – 4.03.121(1985г.]. 

Разбрали са го и зрящи души като Достоевски, Н. Лес-

други са от дявола. Но по усмотрение на Бога, на Учи-

теля, на Братството и на личния ангел-ръководител, 

някои души не са длъжни да минават през клерикални-

те кръщения, понеже са подпалили съответните ча-

кри и центрове в минали прераждания и те работят. 

Минават само през Петте Кръщения на Вътрешните 

Пентагрални Църкви, които имат своите координати 

и географски – не само в България. Всеки човек, всеки 

ангел или божество в човешка форма от дадено Посве-

щение, получил съответното Кръщение, има абсолют-

но строго определени френологични, физиогномични, 

хирологични и телесни черти – строго специфичен вид 

на генома. Разбира се, с окраската на индивидуалната 

монада. Така че никой никога не е излъгал Бога къде се 

намира в тая Стълба, какви са мотивите му и какви – 

делата му. 

416 стр. – За Учителя на Черната ложа. Ако же-

лаеш, тук би могъл да допълниш това много точно 

опи сание на този Учител с едно твърдение от нивото 

на Божествените Школи, не само на духовните и кле-

рикалните. Не само в Учителя и осиянията на Елма, 

но и в други източници и от други автори узнаваме 

тайната, че Дяволът и Черният Учител всъщност са 

велики космически актьори, които по същество не са 

зли и противници на Бога. Те са преизпълнени с любов 

и преданост към Него, но имат гигантското смире-

ние да играят роля, по върховната молба и с върховния 

контрол на Отца, поради някаква най-тънка страте-

гия. Твърдението, че Черният Учител се опитва да 

сложи знак за равенство между плътта и духа, между 

тленно и безсмъртно е напълно вярно, но би могло да 
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НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 69

“О ти, който предаваш ключовете на тая плане-
та! Нямам още какво да ти кажа – благодаря ти за 
неприятната служба. Такова смирение никога не съм 
виждал: да поемеш в ръцете си скиптър; да покриеш 
главата си с черно!

Нощта Ми сега те покрива – почивай си. Много, 
много бяха нашите срещи и разговори. Нямам нищо 
против тебе, както мнозина очакват. Ти Ме познаваш 
от още тогава; Аз те зная от много по-рано. Никой не 
знае колко много съм плакал всеки път, преди да те по-
моля да Ме предадеш. Никой, освен тебе, нямаше тъй 
безпределна преданост – преданост на любимия Син, 
по-любим и от онзи, който не вкусва смърт от ония го-
дини донине (става дума за ап. Йоан)! Но наградата си 
е награда: затова и чрез неговото Евангелие приемам 
в дома Си мнозина.

Но – лоша беше зимата; тежка – епохата. Преда-
тели колкото искаш; но да се намери един от Летя-
щите, който да се съгласи да играе роля, не беше тъй 
лесно.

Ако има някой да се е скитал тъй много немил, 
клет и недраг – нека дойде да Ми се обади! Праведен 
до мозъка на костите си; неправеден по Моя молба – 
заради Пиесата… Дори и лицето, и фигурата си прие 
да измениш – и те мразят милиарди от толкова много 
хилядолетия! Не се спря пред нищо, за да повдигнеш 
нож над човечеството – само за да изпълниш молбата 
Ми. Не приема сърцето ти кръв и стенания и гробове, 
но ти се наемаш с това представление. Пред очите на 
всички вселени, само ти си смиреният, който отнемаш 

ков, и Марк Твен и др. Тук и на други места отношение-
то ти към Дявола съвпада с църковно-ортодоксалното 
разбиране на старозаветните и новозаветните, даже 
на праведниците, а днес има вече много ученици и те 
са запознати с беседите на Учителя; хиляди хора в ин-
тернет четат и новите откровения от този род. Така 
че би било добре да се отчете в книгите ти и този ас-
пект, за да не кажат, че си на стари позиции по този 
въпрос, след като другите ти откровения са на най-ви-
соко ниво. Абсолютно вярвам във високата ти духовна 
евоспособност (способност за еволюция), понеже от 
години не само казваш, но и доказваш думите си: “...
но ако сменим гледната си точка (а колкото е по-мал-
ко егоистичен човек, толкова по-гъвкаво и пластично 
е съзнанието му), ще видим нещата по различен начин. 
Затова аз се радвам на многообразието от гледни точ-
ки (особено ако някоя от тях ми носи нещо ново, непо-
знато), уважавам ги, като по този начин уважавам 
Бога в другия, и не се опитвам да оспорвам и оборвам 
никоя от тях. Има гледни точки, които са истинско 
предизвикателство и обогатяват моята представа за 
нещата – те са тест за мен дали мога да ги погледна 
и видя и от тая страна. Всеки един от нас е изразител 
на един аспект от многообразната Истина, защото 
според моето виждане Истината е една, но тя е мно-
гообразна, многостранна, и ние виждаме от нея онази 
част, която ни позволява нивото на съзнание и гледна-
та точка, която то ни предоставя”.

А в “Новогодишни картички” от 26-31.12.120г.
(1984) г. има директно послание на Елма до Брата на 
Христос – другия любим Син на Бога:
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Аз – на единия полюс, а ти, братко, на другия. Зная: 
хиляда години ти ще почиваш в неизмерим покой и бла-
женство, понеже скръбта ти не беше по-малка от 
Моята. Сега Аз те “връзвам” – по думите на сцена-
рия… Тези бедни създания не разбират от друго, освен 
от “престъпление” и после – “възмездие”…

Само една Моя въздишка – и стотиците хиляди 
сенки в душите на хората, с които ти ги насели от ми-
лост, мигновено ще хвръкнат на Запад, на Залез, и ще 
отидат и те да почиват. Не вампири и дяволи, а живи, 
печални искри от самата ултравселена ще се възвър-
нат в родината си, за да представят във филми своя-
та опитност. О, скъпи Мои наставници и презрени от 
хора и църкви създания – получете и вие заслуженото! 
Подтиквайки, подстрекавайки, изкушавайки, вие на-
казвахте после душите, обичащи себе си – показахте 
им на дело какво значи да оскърбиш ближния…

Когато слугите ти предават ключовете на “Но-
вия Йерусалим”, ще те повикам, за да присъстваш. Си-
лата ти, както и Моята сила, преминава на страната 
на кротките. Наистина, домовете, които приготвях 
милиарди години, пръснати из всички райски звезди и 
планети, най-после ще приемат стопани!

На добър път – и приятно отлитане!
Братко Мой, никога вече няма да те моля за така-

ва услуга! След хиляда години по Абсолютното Време 
отново ще те повикам, за да направиш ревизия. Но то-
гава няма да слагаш генната маска. Хората ще бъдат 
културни – ще разбират от най-малък намек.

Жилав – но праведен; лукав – но най-истинен; ехи-
ден – но най-деликатен; наказващ – но справедлив; иг-
раещ неотразимо, сякаш напълно наистина, в сцени на 

надежди, за да ги връщам Аз; изтръгваш вопли – за да 
ги утешавам Аз; погубваш животи – Аз за да ги об-
новявам; души даже погубваш – Аз за да ги спасявам! 
Най-голям талант и най-страшна саможертва – ето 
какво си ти, Злият Гений на нашата Драма.

Само Аз зная с каква пламенна обич и с колко ри-
дания посрещаш ти всяка осиротяла душа, която се 
е отрекла от себе си при изпитанията. Само Аз знам 
как адски се мъчи сърцето ти, когато влагаш нож в 
ръцете на всекиго, с надеждата, че ще го хвърли! Само 
Аз, а с Мене и цялата ултравселена, наблюдаваме как 
изпитваш същества и народи, цели природни царства 
и супервселени – за да минат през Пещта на Великото 
Самоотречение!

От колко айòна и с колко еòни покъртителни сцени 
попълваш паметта Ми с опит? Не си ли единствен ти 
оня, който знае, че сам Аз взимам живо участие като 
Добрия Герой в Моята Космическа Драма? Само ти си 
наясно, че ние играем пиеса, неписана предварително 
никъде; неизмислена –и все пак измислена. Само ти и 
Аз сме способни да приемем ножове на живо в сърцето 
си, да се оставим да ни разпъват, да се оставим да ни 
разстрелват; да се оставим да ни съдят и благосла-
вят…

С милиони и милиарди, душите, подобни на блесна-
ли капки от скръб и сияние, се прецеждат през нашата 
Драма – една по една, – през стотици години, в Съвър-
шения Свят на Найанда! Самата най-чиста есенция на 
Битието – самоотреклата се човешка душа напълно 
от себе си – прозвучава, подобно паднала капка в ти-
шината на Езерото, в очакване на хилядолетията…

Такава е засега нашата тъжна и истинна Драма: 
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лото разбрах, че Райкенборг и последователите му не 

познават Хегел, въпреки че са европейци с образование. 

Просто човекът (лидерът им) се е подвел от думата 

“диа-лектика”, не знаейки за най-върховното й значе-

ние, абсолютен триумф на философията в истори-

ята на човечеството, и я е запомнил с най-старото 

й значение “изкуство на спора”, въвел е и собствено 

значение в нея – раздвоен свят, чиято нисша, матери-

ална половина, е под властта на Дявола. Получава се 

извънредно дразнещия, остарял дуализъм, типичен за 

ортодоксалните религии на залязващата пета раса – 

не само езическите, но и католицизма, православието 

и евангелизма. Непознаващите богомилството и про-

изхода му от Учителя (Боян Мага преди 1100 години), 

изкараха и него дуалистично! И до днес окултисти и 

мистици на запад от голяма величина, уж последова-

тели на Учителя (напр. Прекрасният Филип Кар-Гом), 

прокарват в лекциите и книгите си тази теза и от-

блъскват търсещите от богомилството – принизяват 

го до манталитета на римския и гръцкия ортодокс. И 

до днес цяла Русия е все още под похлупака на визан-

тийския чернокапски ортодокс, който изтъква като 

първа и единствана крачка към спасението именно 

идеята за първородния грях, нуждата от покаяние и 

съкрушаването на сърцето, за да се стигне до смире-

ние. Княз Бениамин въстана рязко срещу налагането 

на тази идея и този метод като първи и единствен. 

Като Велик Учител, той даде съвършено ново учение. 

Това лиши егрегора на православна Византия от мили-

они жертви – той и до днес ги смуче чрез вярата им в 

“единствено верни и правилни” църковни технологии. 

Тук не е мястото да правим този анализ и това разгра-

ярост, порок и физическо изтребление, ти ни спести 

милиарди години изследвания! По новия метод – “кос-

мическа драма” – всяка монада показва дефектите си 

до последната шупла – само защото не знае, че я на-

блюдават.

Почивай в мир – до момента на Празника!”

421 стр. – “Божествената духовност изхожда от 

идеята за първородния грях и деформираната човеш-

ка природа. За нейното изцерение основно средство 

се явява покаянието. То води до съкрушено сърце. От 

съкрушеното сърце се ражда смирението, а на смире-

ния се дава благодат.” – Извинявам се, че пак се намес-

вам с едно допълнително мнение, което съвпада с това 

на много по-мъдри хора от мене. Както е в примера 

ти със Сократ, и тук тезата ти може да се допълни 

с друга, която не съвпада с нея, но и двете да са ве-

рни – именно това е диалектика. Тук в скоби мога да 

разкажа за раздразнението на брат ми и недоумение-

то на ръководителите на Лекториум Розикруцианум, 

когато им зададох един “неудобен” въпрос. В София 

бяха дошли да изнасят лекции и провеждат духовни 

служби едни от най-високите посветени от холанд-

ския клон на розенвкройцерството, основан от Ян Ван 

Райкенборг. Брат ми внесе това учение у нас, преведе 

и му отпечатаха няколко дебели труда на Райкенборг, 

спонсорира построяването на луксозния им триета-

жен център в Люлин. Моят прост въпрос беше: “Защо 

майстер Райкенборг навсякъде счита диалектиката 

за нисша проява на адския и преходния човешки свят, 

след като богът на философията и мъдростта Хегел 

я въздига на равнобожествен трон?” – Още от нача-
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го получи един от най-скромните им и възвишени ръ-
ководители – известен обоист по професия. Той обяви 
публично името и ранга на Учителя. Всички ученици 
от планината Морея се обединяват от разбирането, 
че има и други методи за спасение, много по-високи и 
ефективни от покаянието; че покаянието не е един-
ствената Тясна Врата и не е валидно и задължително 
за всички. То е неизбежен метод само за тщеславните 
и горделивите – именно на тщеславните, горделивите 
и самомнителните то е необходимо повече от всичко 
и затова леят тъй много искрени сълзи, когато го пос-
тигнат. Чувството за вина и греховност е “крайъгъ-
лен камък на християнстввото” и неизбежна пролука 
в скалите само за такива. Те се изтриват напълно и 
се считат за голям грях от Второ Посвещение нагоре. 
Те са основни инквизиторски инструменти в ръцете на 
опитните християнски егрегориарси и проповедници 
от Черната ложа – чрез тия две чувства те са мани-
пулирали и все още манипулират милиони хора, дока-
то ги зомбират безнадеждно и ги вкарат в лудницата 
и гроба. Чрез “Помилуй меня грешнаго” са вкарани в 
ада много повече нещастници, отколкото са спасени: 
това е акашовата статистика! Ясновидецът в ака-
шовите записи би казал, че съветът “Дръж ума си в 
ада и не се отчайвай!” е бил даден на св. Силуан не от 
Господа, а от един от най-черните православни егре-
гориарси, изпаднали в адската зона. Те имат въпиюща 
нужда от точно такова съзнание на жертвите си, от 
които смучат. 

Големият руски мистик и ясновидец от ранга на 
Данте – Даниил Андреев, син на известния писател 
Леонид Андреев – обяснява детайлно в уникалното си 

ничение, но искам да подчертая, че споменатият ме-
тод е въведен от църковните отци, които са окастри-
ли и изменили сериозно истинските Слова на Учителя 
още преди Никейския събор и са създали егрегориални 
евангелия, в услуга на съответните егрегори. Трябва 
да се знае, че идеята за първородния грях и нуждата 
от покаяние и съкрушаване на сърцето, за да се стигне 
до смирение, важи само за една малка част от души-
те и е валидна като метод единствено за преминаване 
от IV към V степен на Обикновения човек от външ-
ния кръг на Пентаграма. В отделни случаи работи и 
за минаване от V към VI и от VI към VII (броени от 
най-ниската степен нагоре). Истинското, неортодок-
сално Смирение, се добива едва в VII степен (Второто 
Посвещение на планината Морея) и пътя към него е 
съвършено друг. От старозаветните и новозаветните 
глави досега са го получили само равинът Даниел Цион 
и папа Йоан XXIII (Ронкали). Православен патриарх и 
евангелски духовен глава досега няма с Втори Лъч над 
главата, понеже още не са започнали да проповядват 
и печатат Словото на Бога от последните Му изяви 
на земята, но има хиляди Негови тайни ученици в съ-
ответните вери, манастири и църкви. Това важи за 
водачите и авторитетите на всички останали църкви 
и идеологии, с някои известни изключения. В Тибет и 
Хималаите също има – доли езичници – с Второ Пен-
тагрално Посвещение; някои от тях идват в Бълга-
рия, за да получат повече от 2 лъча. От българите, 
с Второ Посвещение е известният евангелист Стоян 
Ватралски (първият българин, завършил Харвардския 
университет), от теософите – Николай Райнов; но 
има и много други. От райхенборговите розенкройцери 
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петдесятника и той да се прекръсти ужасèн срещу 

нас, но е факт. Този манталитет и такова мантру-

ване или дърдорене на духовете през егрегорния пра-

вославен, кришнар или евангелист изменя лицето му по 

особен начин, деформира веждите и клепачите и из-

кривява устата му както на всички подобни, а в очите 

му се появява нещо съвсем не божествено. Исус още 

преди 2000 години даде като основен методът на от-

стъпването, саможертвата, служенето, благостта, 

прошката, тоталното забравяне на лошото в себе си 

и в другите, абсолютната слепота за недостатъци-

те, злото и греха – първо вътре в нас; практикуване-

то на щастието, радостта и веселието. Мисленето 

за греха и предпазването от него, особено с повтаряне 

на съответни молитви и мисловни латерни, просто го 

възпроизвежда в милиони мисълформи. Това е черна 

магия! Ясновидците виждат тежки и миризливи ог-

ромни слоеве от ментални паяжини, нещо като лепкав 

пашкул около “покайващите се” по този начин. Пока-

яние без саможертва е нищо, вяра без дела е мъртва. 

Един авторитет, минал през истинското покаяние, 

публикува книгите на други Божи хора на първо място, 

а неговите обнародват приятелите му. В Рига такъв 

човек беше Валерий Сергеевич Бабаев – лидерът на аг-

ни-йогистите. Той слезе от катедрата в салоните с 

хиляди негови последователи и смирено я предостави 

на човек, когото разпозна като проводник на Новото. 

Седеше няколко месеца като ученик в залата и запис-

ваше какво се говори, какво става в аудиториите (има-

ше и изцеления пред очите на всички). В залите, по 7, 

8, 9 часа на ден можеше да падне и топлийка и да се 

чуе. Такова нещо у нас е напълно невъзможно: понечи 

съчинение “Роза мира” какво представляват “урицра-

орите”, един от еквивалентите на понятието “егре-

гор”. Днес вече това е широко известно, но по него-

во време хората не са знаели за тия ултравампири. 

По същия начин и римско-византийският религиозен 

егрегор фанатично настоява за държането на ада, 

вината и греха в съзнанието, като базален метод да 

дърпа живот и енергия от жертвите си. Покаяние-

то включва този елемент, но са необходими изключи-

телни духовни познания от нивото на Бялата ложа, 

за да не се присламчи къв вярващия в тая му практика 

пипало на религиозен “урицраор”. В повечето случаи 

последният се представя за “Светия Дух” и имитира 

очистително присъствие, но после си взима парсата 

с лихвата: “осенените” от него стигат още по-едно-

валентно мислене, даже до делириуми и припадъци. 

Лично познавам не един и двама такива, за които се 

твърдеше, че са получили “Светия Дух” и даже леку-

ваха, ясновиждаха и пророкуваха, обаче три случая 

бяха много страшни: две от “осенените” стигнаха до 

неспирно проповядване, крясъци и припадъци, а един 

удари по главата възрастен човек в парка с желязо и 

го уби, понеже го бил подразнил, че е плешив... Взеха 

го в психиатрията – и досега е с чертите на “осене-

ните”. Случаите с наследствена или придобита ши-

зофрения и циклофрения или хистерия са доминиращи 

сред осенените от “Светия Дух”, особено при някои 

евангелисти. Тия, които са действително свързани с 

Него, се броят на пръсти и имат друго поведение. Не 

само акашовата, но и официалната статистика кон-

статира повишения брой печални случаи в такива сре-

ди. Такова твърдение може да изуми православния или 
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– и съответно дава нови методи за 4000 години на-

пред. Ние правим и честотни (фреквентни) речници на 

Словото: в него думите “покаяние”, “грях” и “вина” и 

особено “съкрушено сърце” са много далече от първи-

те места, имат много по-малка честота, отколкото 

в “Църквата”. Слагам църква в кавички, понеже има и 

Небесна, Истинска църква, в която тия понятия днес 

не са крайъгълен камък. От началото на Епохата на 

Водолея и Шестата Раса – не са! Но 2150 години в 

епохата на Риби – бяха. Това важи само за егрегор-

ния календар от 12 месеца или знака (периода), кой-

то е измислен, не е верен астрономически, но дейст-

ва – егрегор е. Исинският, прабългарският, е 13-орен 

и една прецесийна под-епоха по него е 1984.6 години. 

Толкова е продължила космическата епоха “Океан”, 

до началото на 1926 г. По него, днес сме в епохата 

на Делфина. “Океан” започва 32 години преди новата 

ера, което съвпада с етерното рождение па Христос 

на Земята. Телесното не винаги съвпада с етерното. 

Днес нямаме право да изтъкваме като приоритетни 

методи от изминала епоха. Те важат само за хората, 

които психически са още в миналото и не са защитили 

съответните подвизавания. Такива изостанали души 

обаче са вече значително по-малко от преди. Днес дой-

де едно ново божествено и ангелско, безгрешно поко-

ление, в чиито уста думите “Господи, Иисусе Христе 

Сине Божий, помилуй мя трижди грешнаго” не могат 

да се поберат по никакъв начин. Днес се опитват да 

реставрират подобни реликви на исихазма с най-добри 

намерения, без да подозират, че той беше най-върлият 

противник на богомилите и адамитите и насъска вла-

стите срещу тях (не говорим за най-чистите и невин-

ли да се изкаже някой, даже и мед да тече от устата 

му, мигновено някой го контрира или продължава ре-

пликата му, за са се изкаже – нали и той е умен?! След 

секунди, вече всички духовни българи се надвикват с 

всичка сила (имаме десетки аудиозаписи...), понеже 

всеки иска да говори, без да слуша другия. Чужденците 

се потрисат от тази картина и се питат това ли е 

“Братството”... По време на беседа, сам Учителят е 

бил прекъсван от видни Свои “ученици” – те са влизали 

в спор с Него или са искали да “пояснят” думите му... 

Той търпеливо е замълчавал или си е излизал огорчен 

от салона – умници бол. Поясняват Го и в мъдрите си 

лекции и книги, на 500 хиляди нива под Словото Божие 

– пълни с черупки от егрегорни, стари учения. Изслед-

ванията Му 11 години констатират най-дебелата 

фонтанела в света – българската... Тук е валиден анек-

дотът как се вари шопска глава, даже и когато даден 

българин не е шоп: вари се в тенджера заедно с един 

камък. Като омекне камъкът, шопската глава се вари 

още три денонощия. Но Господ е решил последния път 

да слезе именно сред такова население; казва: “Така е, 

но ако успея да пробия поне една такава глава и тя да 

стане смирена, ще направи чудеса в света!”

Това, че сам един Миров Учител е минал през пока-

янието в познатия му вид, е било един необходим акт, 

за да отбележи, че то има фундаментално място на 

един от етапите на духовна еволюция в края на преце-

сионната епоха на Рибите. Според Пентаграмиката, 

то обаче не е Второто Посвещение на ученика, освен 

в отделни случаи. Но дали е за всички случаи или един-

ственият начин, Той после обяснява в 7 хиляди беседи 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отдавна, още когато бях между 25 и 27-годишна 

възраст, благодарение на моя любим Учител Беинса 

Дуно (Петър Дънов), познах Божествената Същност 

като Любов, която прониква всичко съществуващо… 

като Любов, Която е единственото съществуващо нещо. 

Оттогава тази Любов, Която беше у моя Учител, преля 

и у мен и започнах да работя с Нея, или по-точно, Тя 

започна да работи с мен, чрез мен. И тази Любов не 

се дели на висша и нисша, на Божествена и човешка, 

а е цялостна и неделима… просто Любов – не са необ-

ходими никакви определения към нея. Усещайки инту-

итивно това, много чутки, будни души се устремяват 

към мен като към бликнал извор Любов, за който коп-

неят човешките души. И аз, според копнежа им, според 

действителните им нужди, според Божието предначер-

тание за тях, им въздавам. Целта на това въздаване е да 

ги направи съпричастни на тази необятна Любов и Тя 

да прелее и да оживее и в тях така, както на времето 

преля от Учителя към мен. За да се случи този процес 

на преливане, тази душа, която е привлечена от магнита 

на Любовта, е необходимо да ми се довери безусловно, 

да се отвори за мен, да не се страхува да ме допусне в 

себе си… Всъщност, не мен, а Любовта, на Която съм 

само един от представителите, проводниците и изрази-

телите. И според степента на отдаване, на доверяване, 

на Любов… на всеки ще му бъде въздадено, защото за-

ни исихасти). Тази измислица за изначална греховност 

е кощунство срещу Истината, тъй като първата 

вълна от 8000 напълно безгрешни човешки и ангелски 

души слезе още веднага след 1950 година. Това факти-

чески важи и за всички останали, стига да имат дух и 

душа, т.е. искра Божия или “монада”, тъй като духът 

и душата са безгрешни. Грешат само умът, сърцето 

и физическото тяло, но формулите и молитвите за 

тяхното очистване и методите, дадени на етапи след 

1898, 1914 и 1926 година и имащи корен още отпреди 

1000 и 2000 години, използват положителни думи. Из-

ключенията са малко и второстепенни. Това, разбира 

се, важи само за Христовите монади, а жертвите на 

псевдохристиянските негативистични и самоокайва-

щи се егрегори имат шанс само дотолкова, доколкото 

имат смирение и интуиция. Останалите трябва да по-

лучат опита си от повтарянето на отрицателни думи 

и твърдения (при това неверни!). 

Посещението на ВИСОКИЯ ГОСТ при тебе е било 

за да потвърди именно тази истина и ти си го напи-

сал: “РОДЕНИЯТ ОТ БОГА ГРЯХ НЕ ПРАВИ. НЕВЪЗ-

МОЖНО Е!” – Това прави излишно по-нататъчното 

самоокайване “Грешен съм”...

Край на редакционните бележки от Г. К.
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И рече Учителят на Любовта:

“Бориславил, ето защо преди години ти казах на 

няколко пъти да не се жениш и знаци ти давах – не за-

ради друго, а защото този, у когото е бликнал изворът 

на Любовта, не е препоръчително да встъпва в брак, за-

щото бракът е опит да се каптира извора и да се ограни-

чи така, че водата му да утолява жаждата само на една 

душа. Но никой извор не се създава за това да утолява 

жаждата само на един човек. Предназначението, стре-

межът на всеки извор е да удовлетвори жаждата на кол-

кото се може повече същества. Затова от Божествено 

гледище е недопустимо един извор да принадлежи, да е 

монопол на някого. Изворът принадлежи на всеки, кой-

то е жаден. И всеки пие от него според степента на сво-

ята жажда. Това е Божествената мярка. Проводникът на 

Любовта няма право своеволно, заради лични вкусове и 

предпочитания, да ограничава достъпа до Извора! Все-

ки жаден има право на достъп! И това е Божественото 

конът е такъв, че ние получаваме толкова, колкото и 

даваме, но… това съвсем не означава, че когато тръг-

нем да даваме, трябва да го правим с идеята какво и 

колко ще получим в замяна на това. Защото, вмъквайки 

търговията, ние разрушаваме самата основа на Любо-

вта и магията на Любовното общение между душите… 

В действителност, то няма и как да бъде друго, защото, 

за да има общение между души, трябва Любов да ги 

свързва, качеството на Която е в зависимост от степен-

та на сродство. А Любовта ни прави безкористни. Тя 

“не дири своето си”, не иска нищо за себе си. За Нея 

върховно щастие е да прави хората щастливи. В Лю-

бовта няма ревност, няма болезнено фиксиране върху 

един (и само един!) обект, няма желание за обсебване 

(защото Любовта е немислима без свободата), а само 

желание да бъде споделена и умножена. Само Любовта 

е насъщна храна за душите човешки! Само Тя може да 

бъде техен Спасител! Затова нека заедно да произнесем 

скрижалите на Новата епоха:

ДА БЪДЕ ЛЮБОВ, ЗАЩОТО БОГ Е ЛЮБОВ

ДА БЪДЕ ЛЮБОВ, ЗАЩОТО ГОСПОД 

Е ЛЮБОВ

ДА БЪДЕ ЛЮБОВ, ЗАЩОТО УЧИТЕЛЯТ 

Е ЛЮБОВ

ДА БЪДЕ ЛЮБОВ, ЗАЩОТО АЗ СЪМ ЛЮБОВ

ДА БЪДЕ ЛЮБОВ, ЗАЩОТО ВСИЧКИ НИЕ 

СМЕ ЛЮБОВ

АМИН



490 491

поливат зеленчуците и плодовете си. Като полеят до-

бре градината си, те отново пускат водата да потече във 

вашите корита. Който няма вода, с която да услужва на 

другите, той трябва да почива, временно поне. Няко-

га сте скръбни, защото някой ваш брат е отбил малко 

водата ви. Не се сърдете за това, но бъдете будни, да 

не оставяте мотиката си да попадне в негови ръце и да 

отбива водата ви. Не се карайте с хората, че ви правят 

понякога пакости. Вие никога ли не сте отбивали чужда 

вода? Фактът, че някога сте радостни, показва, че сте 

отбили водата на съседа си и се радвате, че ще напоите 

градината си. Докато сте радостни, вие не мислите, че 

сте причинили на някого вреда. Обаче, щом сте скръб-

ни, тогава започвате да плачете и да мислите. В това 

отношение, хората приличат на онзи руснак, който каз-

вал: “Есть деньги, Христос воскрес; нет денег – смер-

тию смерт.” (“Радостни и търпеливи” , неделни беседи, 

21.07.1918, София)

След час-два, Учителят отново продължи:

“И когато Пламен за пръв път те нарече “Борисла-

вил”, това не дойде от него. Аз го подтикнах, защото 

прозрях потенциала в теб, който беше само въпрос на 

време, за да се разгърне. И за целта те прекарах през 

многобройни трудности и изпитания, прекарах златото 

през огън, за да го изпитам, заставих те да надникнеш 

в бездните на ада, да се докоснеш до дъното на човеш-

кото страдание, да загубиш мили и скъпи неща и хора, 

за да станеш способен в пълна степен да се отказваш 

от личното, като се жертваш, когато е необходимо, за 

да защитиш слабия, да помогнеш на изпадналия в беда, 

разбиране за нещата. Другото са човешки приумици. 

Но Любовта не се интересува от човешките предубеж-

дения (писани и неписани правила и закони). Тя търси 

достъп до човешките души и начин да проникне в тях, 

да ги възпламени, да ги възроди и оживотвори, защото 

ако не се случи това, ако Любовта не е проникнала и 

изпълнила душата ти, може всичко друго да имаш, но 

ще ти липсва най-същественото – това, заради което се 

ражда човек на земята и придава смисъл на живота му 

– да се новороди душата му в Любов, да стане Божие 

дете – дете на Любовта.”

След тези думи, за потвърждение реших да прибе-

гна до стар, изпитан неведнъж метод – след молитва 

отгърнах томчето с беседи на Учителя “Сила и живот”, 

том трети:

“Ако съм странник, предпочитам да се спра в коли-

бата на беден човек, който поне един път през седмица-

та плаче, отколкото да вляза в къщата на човек, който 

само се смее и никога не плаче. Така и Бог постъпва. 

Той посещава скръбния, обременения, нещастния чо-

век. Защо? Защото плаче, полива изсъхналите си цве-

тя. 

– “Дали, наистина, Бог ни е посещавал?” – Той е 

влизал много пъти в сърцата ви. Той ви е посещавал 

и когато сте били радостни. Щом си отиде Той, и ра-

достта ви изчезва. Не се обезсърчавайте. Щом ви е по-

сетил веднъж, Бог ще ви посети пак. Една българска 

поговорка казва: “Дето е текла вода, пак ще тече.” Защо 

понякога вашето корито изсъхва? Някои ваши братя, 

градинари, са отбили вашата вода в своята градина, да 
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служиш без любов. Помнете: Никога не ограничавай-

те силите на любовта и силите на доброто в себе си. 

Ограничите ли ги, ще се натъкнете на злото в себе си. 

Влезе ли Любовта да действа в тебе, остави я свобод-

на, да се прояви, както тя знае. Не давай упътвания на 

Любовта как да действа, ако искаш да бъдеш далеч от 

злото. Който дава упътвания на Любовта, той се поста-

вя по-горе от Първата Причина на нещата. Не спъвай 

Любовта, в каквато форма и да се проявява. Ти мислиш, 

че Любовта прави зло, затова искаш да я спънеш. Пом-

ни: Единственото нещо, което никога не прави зло, е 

Любовта. Тя гледа към всички същества еднакво. Дайте 

пълна свобода на Любовта в себе си, да се прояви, как-

то тя желае.”

http://www.borislavil.com/

да изцелиш болния, да нахраниш гладния… И в край-

на сметка, да станеш възприемчив за Любовта и в теб 

да бликне с пълна сила Изворът на Любовта, Който е 

Извор на Живота. Това означава “-ИЛ”, прибавено към 

твоето рождено име: ИЛ – Извор на Любов! Борислав е 

Извор на Любов – Бориславил. Как ще тече този Извор, 

как той ще утолява жаждата? Божественият принцип 

е да откликва според нуждите на тези, които искат да 

пият от него. Тук има една особеност – колкото по-спо-

собен и възприемчив е един окултен ученик, толкова 

е по-малка необходимостта да има плътна физическа 

връзка със своя Учител. И обратно – нараства необхо-

димостта от такава, поради несъвършенството на при-

емника. Поради тази причина, някога дадох чрез сън 

откровение на М.Д., че трябва да има физически кон-

такт с теб, за да стане достъпна за Божествената енер-

гия на Любовта. Според новото разбиране в епохата на 

Водолея, целомъдрието не е аскетизъм. Целомъдрен и 

чист може да бъде само човекът на Любовта! Аскетът е 

отминала епоха, отживелица, която няма място в бъде-

щия век, защото той не иска да споделя Любовта – иска 

да я задържи в себе си, за себе си… А самото естест-

во на Любовта изисква Тя да бъде споделяна. И това е 

отличителният знак на хората-предвестници на Новата 

култура – Културата на Любовта!”

След тези думи, отново след молитва, отгърнах за 

потвърждение томчето с беседи на Учителя – “Събуди 

се”:

“Какво изисква новата философия от човека? – Да 

служи на Бога. Новата философия е Божествената. Тя 

подразбира служене на Бога с Любов. Страшно е да 
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От издателя

Да надзърнеш в интимния свят на един наш съвре-

менник винаги е интересно. 

Да бъдеш допуснат в света на жив български мис-

тик, да станеш съпричастен с неговите мисли, чувства, 

изпитания и поуки, извлечени от десетилетен духовен 

път – това е шанс, който не бива да се подминава.

Бориславил (Борислав Русанов) е учител и в жи-

тейския, и в духовния смисъл. Свързан е със Школата 

на Бялото братство, а негови учители са Беинса Дуно, 

Исус Христос, Ошо и още много от духовните водачи 

на човечеството.

В книгата, която току-що прочетохте, е показан 

един впечатляващ Път, стъпил на различни духовни 

практики. Път, съчетал в себе си медитацията и йога, 

християнския мистицизъм и тантриските техники на 

Ошо, осъзнато сънуване, и най-вече – здраво стъпил на 

уникалните методи на Беинса Дуно – българското съ-

кровище в световната духовна традиция.

В “Изворът на Любовта” изкушените от духовна-

та работа читатели непременно ще намерят страници, 

в които ще познаят себе си, ще познаят свои те болки и 

разочарования, своите изпитания и свои те търсения. И 

ще пият глътки мъдрост и любов от извора...
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