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Влад (Владимир) Пашов е роден в с. По-
ибрене, Панагюрско, през 1902 г. Изу-чавал 
идеите на Кропоткин и други анар-хисти, 
докато Боян Боев, учител в пана-гюрската 
гимназия, го свързал с Учителя Петър Дънов 
(Беинса Дуно). Започнал работа като печа-
тар в София. През 1923 г. заедно с още двама 
младежи, последо-ватели на Учителя, осно-
вал Братска печатница на ул. “Оборище” 14, 
в която работил до 1951 г. До края на дните 
си живял на Изгрева край София, следвайки 
Школата на Учителя Беинса Дуно, изуча-вай-
ки задълбочено древния и западно-европейски 
езотеризъм. Запазените ръко-писи на негови 
сказки и лекции, статиите му във вестник 
“Братство”, списание “Житно зърно” и осо-
бено неговите редак-торски версии на беседи 
от Учителя сви-детелстват за забележите-
лен интелект и духовна прозорливост. Споме-
ните на съвременниците му го описват като 
тих, добър, самовглъбен и спокоен, влюбен 
в планините и в звездното небе. Завършил 
земния си път на 5 февруари 1974 г. 

Влад Пашов е автор на първия труд по 
астрология на български език, публикуван през 
1943 г. от издателство “Братство”, София. 
На читателите са познати и още две негови 
книги: “Необикновеният живот на Учителя 
Петър Дънов”, ИК “5Ф”, 1992, София и “Ис-
торическият път на Бялото Братство през 



вековете”, том 1, ИК “Логос”, 2000, Варна.
“Имам дом неръкотворен” е един-ствено-

то пълно ръководство за методи и практики 
за духовно себеизграждане, със-тавено от не-
посредствен участник в Шко-лата на Бялото 
Братство, която Учителя Беинса Дуно про-
вежда от 1922 г. до 1944 г. Тази книга включва 
всички модели и "архитектурни" закони, по 
които съвре-менното човешко съзнание може 
да строи своето духовно тяло – дома на бъде-
щите хора и на бъдещата култура. 



Пътища в Живота има много, но един е Пътят към 
Посвещение. Нарядите, които ви давам, са методи в 
този Път. Трябва да схванете вътрешния смисъл на 
всеки наряд и да го изпълнявате точно. Само тогава ще 
се свържете с течението на Бялото Братство.

              Учителя
Работете за Цялото, за да въз п ри еме те енер ги ите на 

Цялото, ко ито ще съг ра дят във вас ду хов ни те органи.



Новата фа за в развитието, то ва е фа за та на Любовта, то ва е 
фа за та на еволюцията, в ко ято ра бо ти Любовта ка то принцип. В 
миналото, в про це са на ин во лю ци ята е би ло об рат но – Мъдростта 
е би ла глав ни ят прин цип на работа, а Любовта е би ла по мощ но 
средство. Дойде ли Любовта, тя ще ни организира.

Човек е ка то ед но растение. Той тряб ва да из пол з ва Светлината, 
Топлината и влагата, за да рас те и да се развива. Човек тряб ва да 
из пол з ва енер ги ите на Любовта, Мъдростта и Истината, за да рас те 
и да се развива. При се гаш но то раз ви тие на чо ве чес т во то най-доб-
ри ят ме тод за раз ви ва не на пси хич ни те си ли е Любовта.

Повдигането на бъл гар с кия на род за ви си от ва ша та ра бо та 
ка то ученици. Ако вие работите, той ще се повдигне. Ако вие не 
работите, дру ги ще свър шат ва ша та работа, но за то ва вие ко лек-
тив но ще бъ де те отговорни.

Духовното раз ви тие на чо ве ка за ви си от връзката, ко ято има с 
Бога и с Възвишените същества. Но за да се под дър жа та зи връзка, 
пър во то ус ло вие е хар мо ни ята – външ на и вътрешна. Защото хар-
мо ни ята съз да ва бла гоп ри ят на сре да за про яв ле ние на Възвишения 
свят. Наруши ли се хармонията, връз ка та се прекъсва.

Учителя



За да рас те и да се раз ви ва в ду хов но отношение, чо век тряб ва 
да има на раз по ло же ние из вес т ни методи, ко ито да прилага, за да 
сти му ли ра скри ти те сили, вло же ни как то в не го вия организъм, 
та ка и в не го во то съзнание, ко ито щом се събудят, из г раж дат 
Духовното тяло, ду хов ния чо веш ки ор га ни зъм с всич ки те не го ви 
органи, за ед но с ко ето ду ша та се про буж да и ста ва съз на тел на 
в Духовния свят. Някои ав то ри поддържат, че не са не об хо ди ми 
ни как ви ме то ди за развитие, за що то про це сът на рас те не то е 
ес тес т вен про цес и ко га то чо век израсте, Духовното му тя ло се 
ор га ни зи ра и раз ви ва и ду ша та се пробужда. Но то ва не е пра-
вил но схващане, за що то виждаме, че и във фи зи чес ко отношение, 
чо век за да се раз ви ва правилно, тряб ва да пре ми не през из вес т на 
шко лов ка – въз пи та тел но то вли яние на ро ди те ли те или училище-
то, къ де то се ра бо ти с раз лич ни ме то ди за не го во то физическо, 
ду шев но и ум с т ве но развитие. По съ щия на чин и в ду хов но то 
раз ви тие силите, ко ито ще из г ра дят чо веш ко то Духовно тяло, 
са в са ма та душа, в са мо то Духовно тяло. Последното съ щес-
т ву ва ка то зародиш, но то зи за ро диш тряб ва да бъ де по са ден в 
поч ва та – в Любовта, тряб ва да бъ де из ло жен на бла гот вор но то 
вли яние на Светлината, Топлината и влагата, ко ито са рес пек-
тив но си ли те на Любовта, Мъдростта и Истината, за да мо же 
да рас те и да се развива, да се ор га ни зи ра ка то един организъм, 
чрез кой то да се про яви душата, да вле зе във връз ка с Разумните 
Същества на Космоса и са ма та да ста не граж да нин на Космоса. 
Защото пре ди гре хо па де ни ето чо век е имал без с мър т но тяло, с 
ко ето е бил граж да нин на Космоса и е бил във връз ка с Разумните 
Същества. Но под вли яние на гре ха то ва тя ло се раз ру ши ло и се га 
чо век тряб ва от но во да го съгради. Тогава то му е би ло да де но 
от Бога, но се га той тряб ва да го из г ра ди сам. От не го е ос та нал 
са мо един зародиш, вър ху кой то тряб ва да се работи, за да расте, 
да се развива, да си въз вър не пре диш но то ве ли ко ле пие и блясък, 



как ви то е има ло в миналото, и да мо же да слу жи ка то про вод-
ник на душата, за да вле зе в съз на тел но об ще ние с Разумните 
Същества на Космоса.

В раз лич ни те епо хи на чо веш ко то раз ви тие са би ли при ла га ни 
раз лич ни ме то ди за ду хов но то развитие, в за ви си мост от кос мич-
ни те принципи, ко ито са ра бо ти ли в да де на епоха. Учителя Беинса 
Дуно казва, че в миналото, ко га то е ра бо ти ла Мъдростта ка то 
принцип, кой то е ор га ни зи рал све та и Живота, ме то ди те са би ли 
едни, а сега, ко га то Любовта вли за ка то принцип, кой то ра бо ти за 
ожи вот во ря ва не и оду хот во ря ва не на света, ме то ди те са други. 
Това не значи, че Мъдростта е изключена. Не, но Мъдростта е 
по мо щен ме тод – Мъдростта се включ ва ка то ме тод за про ява 
на Любовта. Защото в слу чая под “Любов” раз би ра ме съ щи на-
та на Живота, ко ято е Бог, а Мъдростта е ме тод за про ява на 
та зи същина.

Мъдростта е съз да ла све та с всич ки форми, ко ито съ щес т-
ву ват в него, и е внес ла хар мо ния и ред навсякъде. Мъдростта е, 
ко ято ин ди ви ду али зи ра чо веш ки те души. Всичко то ва ста ва в т. 
нар. ин во лю ци онен период. Сега, в про це са на еволюцията, ко ято 
за поч ва от ид ва не то на Христос (и то ва е глав на та ми сия на 
Христа – да обър не ин во лю ци он ния про цес в еволюционен, т. е. от 
низ хо дящ във въз хо дящ), вле зе в дейс т вие прин ци път на Любовта, 
кой то но си Живот, кой то тряб ва да вне се без с мър т ния Живот 
във всич ки форми, съз да де ни от Мъдростта. Любовта тряб ва 
да обе ди ни всич ки ду ши в ед но цяло. След ка то са ста на ли ин ди-
ви ду ал нос ти под вли яние на Мъдростта, се га в тях тряб ва да се 
про бу ди съз на ние за един с т во то на Живота и да се по чув с т ват 
ка то удо ве*  на ед но цяло. В то ва се със тои про буж да не то на ду-
шата. Това ста ва под вли яние на Любовта ка то принцип. Но ка то 
ме то ди за про ява на Любовта вли зат и Мъдростта и Истината. 
В то зи сми съл Любовта е семката, зародишът, кой то тряб ва да 

* Уд (арх.) – орган, част от тяло (бел. ред.)



се по са ди и да се развие. Мъдростта е са ми ят про цес на из рас-
т ва не то и развиването, а Истината е пло дът на то зи процес.

В след ва щите редове ще из ло жа редица методи, ко ито Учи-
теля Беинса Дуно да ва за ду хов но то раз ви тие и ор га ни зи ра не 
на Духовното тя ло и за про буж да не на душата. Това, ко ето ще 
изложа, е са мо ед на мал ка част от всичко, ко ето Учителя е дал, 
но то все пак мо же да пос лу жи за ра бо та на ученика, за що то 
прин цип но то включ ва всичко.

                                                                               
                                                                               Влад Пашов





ОБЩИ БЕЛЕЖКИ  

Преди да започна изложението на методите, ще цитирам ня-
колко мисли на Учителя за разцъфтяването или пробуж-дането на 
човешката душа, изнесени на Първия младежки събор през 1923 г.

• 1 • Разцъфтяване на човешката душа. 
Отделянето на чо веш ка та ду ша от Бога със та вя един от най-
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ве ли ки те мо мен ти в Битието. Това от де ля не в Ангелския свят е 
из вес т но под име то “Зазоряване на Живота”, а в све та на хо ра та е 
ед но ди ха ние на Бога. Защото във вся ка вдиш ка и из диш ка на Бога 
се за раж дат ра зум ни те души. И тъй, при вся ка ед на Божествена 
из диш ка или при из ли за не то на ед на ду ша от Първоизточника тя 
из ли за под пра ва ли ния ка то един Божествен лъч, вли за в об шир-
ния Космос, в об шир на та Вселена на сво ята еран да или на сво ята 
пре доп ре де ле на работа, ко ято има за за да ча да завърши. Досега 
чо веш ка та ду ша е би ла ка то ед на пъпка. Едва се га чо веш ка та ду ша 
е за поч на ла да се разпуква. Разпукването на та зи пъп ка е за бе ле жи-
тел но ка то един от най-ве ли ки те мо мен ти в то зи Космос, на ре че но 
“Разцъфтяване на чо веш ка та ду ша” или “Пробуждане на чо веш ка та 
ду ша”. И всич ки Възвишени Същества в Божествения свят очак ват 
раз цъф тя ва не то на чо веш ка та душа. Чашката, в ко ято ще се про яви 
та зи душа, ще по ка же сво ята красота, сво ята ху бост и Бог ще вло жи 
в нея сво ята Светлина и сво ята Любов.

Всички вие се на ми ра те пред ед на от най-ве ли ки те епо хи в 
све та - раз цъф тя ва не то на чо веш ка та душа. И всич ки вие тряб ва 
да знаете, че сте ду ши и тряб ва да цъфнете. Като цъфнете, то га ва 
ще из ле зе от вас оно ва благоухание, ко ето ще се раз не се из це лия 
свят. Само по то зи на чин ще дойдат във ва ша та чаш ка оне зи мал-
ки бу бо ле чи ци и пчелички, за що то ще има сокове, с ко ито да се 
хранят. Щом се раз цъф ти чо веш ка та душа, то га ва всич ки Ангели 
и слу жи те ли на Бога ще дойдат. Те от ми ли они години, от не за-
пом не ни вре ме на ча кат раз цъф тя ва не то на чо веш ка та душа, на 
Божественото у човека, за да съ бе рат от нея те зи сокове. А с тях но то 
ид ва не те ще вне сат Новата култура, ко ято ние на ри ча ме “Култура 
на Божествената Любов”.

Искам да ос та не у вас след на та съ щес т ве на мисъл: да знаете, 
че сте ед на пъпка, в ко ято ва ше то съз на ние тряб ва да бъ де тъй 
сил но съсредоточено, за що то то ва е един от най-важ ни те мо мен ти 
в жи во та ви. Няма ни що по-ве ли ко от това, след ка то се раз цъф ти 
ду ша та ви, да ви ди те Божествения свят и възможностите, ко ито 
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лежат, скри ти в него. Това не е ед на илюзия, вие ще го опитате. 
Затова казвам, че всич ки тряб ва да бъ де те тъй чис ти по сърце, 
тъй чис ти по стремеж. Човешката ду ша е за че на та в Любовта. Тя 
е за че на та на дру го място. Вие сте души, а не тела. Вие сте души, 
за че на ти ня ко га в Божествения Дух, и се га ви се да ва въз мож ност 
да цъфнете, да се разцъфтите, да при не се те плод и пло дът ви да 
бъ де бла гоп ри ятен пред ли це то на Бога. Искам та зи съ щес т ве на 
идея да за лег не у вас ка то ед на основа. Не за лег не ли та зи идея във 
вас, сми съ лът на Живота ня ма да бъ де разбран. Каквато фи ло со фия 
и да имате, как ва то на ука и да изучавате, вие ня ма да се до бе ре те 
до она зи ве ли ка Истина, ко ято търсите. Един е Пътят. Схванете ли 
това, ня ма да има у вас ко ле ба ние на къ де сте - на ля во ли сте или 
надясно, на го ре или надолу. Във вас ще има един с т во и ще знаете, 
че Бог е навсякъде. Щом схва не те тъй мисълта, то га ва ня ма да ви 
е страх, че има ад. Не, де то е душата, там е Раят. Душата об ра зу ва 
Раят. На местото, от къ де то се от тег ли душата, се об ра зу ва адът. И 
тъй, адът е мес то на бездушие, а Раят е мес то на душите.

При то зи ве лик ден, кой то иде се га в света, ва ши те не дъ зи ще 
из чез нат изведнъж. Когато вие се раз т во ри те на Божествената свет-
ли на и вле зе та зи Божествена топлина, всич ки те ви ми на ли недъзи, 
всич ко туй ще из чез не и по мен ня ма да ос та не от него. И то га ва вие 
ще по чув с т ва те в се бе си един осо бен аро мат на цвета. И ще ста не те 
тъй сил ни и мощни, тъй ра дос т ни и весели, тъй мла ди и пъргави, 
как то ни ко га до се га не сте били, в ни кое свое съществуване, в ни-
кое свое раж да не и прераждане. Туй раз цъф тя ва не ще бъ де в он зи 
момент, ко га то ще скъ са те всич ки връз ки на робството, с ко ито 
ду ша та ви е би ла свързана. Щом ги скъсате, то га ва Божественият 
Дух ще се все ли в ду ши те ви и ще об ра зу ва ед на връз ка меж ду вас 
и Бога, меж ду Бога и човека.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ





Понеже при окул т но то раз ви тие чо век пос те пен но вли за във 
връз ка с един ор га ни зи ран свят, свят на Чистота и святост, за-
то ва пър во то нещо, ко ето чо век тряб ва да придобие, вли зай ки в 
то зи Път, е Чистотата. Ето как во каз ва Учителя по то зи въпрос:

• 2 • Абсолютна чистота. 
Чистотата би ва външ на и вътрешна. Външната чис то та все ки 

я виж да и разбира. Вътрешната Чистота тряб ва да се придобие. 
Контраст на Чистотата е нечистотата. Докато чо век жи вее и до-
ка то е здрав, той се от ли ча ва с чистота. Започнат ли еле мен ти те 
на не чис то та та да вли зат в Живота, смър т та ви на ги пра ви крач ка 
напред. Колкото по ве че се уве ли ча ва нечистотата, тол ко ва по ве че 
смър т та нав ли за в Живота. Смъртта и не чис то та та се на ми рат в 

ЧИСТОТАТА - ПЪРВА СТЪПКА
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пра во про пор ци онал но отношение. Значи не чис то та та е свър за на 
със смъртта, а Чистотата е свър за на с Живота, тя е ка чес т во на 
Божествения живот.

Щом се знае това, пър во то пра ви ло е да пре чис ти чо век сво ята 
мисъл. Пречисти ли чо век ми съл та си, той ще има яс на и чис та 
пред с та ва за Бога. Но Бог не е ня как ва фор ма вън от нас. Той е из-
точ ник на Живота. И има ме ли яс на пред с та ва за Бога, пър вич ни ят 
Живот, кой то но си Чистотата, ще по те че в нас и ние ще при до би ем 
пър во на чал на та си чистота. Ето за що до ка то не си със та ви яс но 
по ня тие за Бога, чо век не мо же да се облагороди, не мо же да при-
до бие ис тин с ко знание. Ако не при до бие та зи оп ре де ле на идея за 
Бога, всичко, как во то придобие, в ско ро вре ме ще го изгуби.

Външната и вът реш на та чис то та вър вят ръ ка за ръка. Който не 
па зи фи зи чес ка та чистота, той не мо же да има и ду хов на Чистота. 
От всич ки се ис ка чис то та във вся ко отношение: чис то та физическа, 
чис то та духовна, чис то та умствена. Искате ли да бъ де те здрави, 
не ка вся ко ва ше чувство, вся ка ва ша ми съл и вся ко ва ше дейс т вие 
бъ дат про ник на ти от иде ята за Чистотата. Само по то зи на чин вие 
ще има те Божието благословение. А се га как во то Господ ви изпра-
ти, вие го раз ва ля те с ва ша та не чис то та и се из ла га те на яв на смърт. 
Нечистият чо век не мо же да бъ де във връз ка с Бога и с Възвишените 
същества. Онзи, на ко го то Бог и Възвишените съ щес т ва говорят, е 
чист във вся ко от но ше ние и за то ва е и силен, и мо щен и мо же да 
пра ви чу де са как то Мойсей и Христос.

Когато чо век при до бие Чистотата, ще поз нае Истината, за що то 
Истината е най-чис ти ят свят, в кой то Любовта се проявява. Исти-
ната е най-чис ти ят об раз на Любовта. Тя е веч ни ят Живот. Значи 
Истината е най-чис ти ят об раз на Любовта, а Любовта е най-чис то-
то съ дър жа ние на то зи образ. Истината е най-вис ше то про яв ле ние 
на Любовта. Най-го ля ма та Свобода се при до би ва чрез Истината; 
най-го ля ма та Светлина се при до би ва чрез Мъдростта; най-го ля ма та 
Топлина се при до би ва чрез Любовта. В окул тен сми съл Любовта се 
за мес т ва с Правдата. Ако ис ка те Топлина, горещина, тър се те Пра-
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вдата. Правдата е най-го ля ма та Топлина на Любовта, а Любовта е 
съ щи на та на Живота. Дойдете ли до Живота, знайте, че по-ви со ко 
не що от не го няма. Следователно Любовта, Мъдростта, Истината, 
Правдата и Добродетелта са области, светове, чрез ко ито Животът 
се проявява.

Като се раз бе ре зна че ни ето на Чистотата в най-ши рок смисъл, 
тя тряб ва да се пос та ви ка то ос но ва на фи зи чес кия и ду хов ния жи-
вот на човека. Идейна, ду хов на Чистота се ис ка от човека. В то ва 
отношение, ка то казваме, че чо век не тряб ва да се за ни ма ва с не дъ-
зи те на хо ра та и да ги критикува, подразбираме, че той не тряб ва да 
на ру ша ва Чис то та та на своя живот, да не вна ся нечисти, изо па че ни 
об ра зи в съз на ни ето си и да се из ла га на смърт. Да се за ни ма ва чо-
век с не дъ зи те на хората, то ва е зараза, ко ято раз ру ша ва организма.

След ка то чо век при до бие Чистотата, т. е. пре чис ти съз на ни ето 
си от всич ки от ри ца тел ни образи, то га ва мо же да му се го во ри за 
идей ни и ду хов ни работи. След ка то чо век при до бие Чистотата, 
иде светостта. След све тос т та иде служенето. Ако чо век не е чист 
и свят, той не мо же да служи. И най-пос ле след слу же не то иде 
Любовта. Ако чо век не знае да служи, той не мо же и да люби. Ако 
не знае да люби, той не мо же и да учи. А кой то не знае да учи, той 
ни ко га не мо же да при до бие Свободата. Тези въз мож нос ти са тяс но 
свър за ни ед на с друга. 

Който е за поч нал с Чистотата, той е нап ра вил пър ва та крачка. 
Този е естественият, нор мал ни ят път на ду хо вен живот, на ду хов но 
развитие. Когато чо век нап ра ви пър ва та крач ка и при до бие Чис-
тотата, то га ва той ще при ло жи след ни те три ме то ди за работа: на 
Бога ще служи, се бе си ще почита, ближ ния си ще обича. Да слу жи 
чо век на Бога, то ва зна чи всичко, как во то вър ши в жи во та си, да го 
вър ши в име то на Бога. Да оби ча ближ ния си, зна чи да се раз то вар-
ва от не пот реб ния товар, кой то но си на гър ба си. Да по чи таш се бе 
си, зна чи да схва неш сми съ ла на Живота. Почита се са мо чистия, 
красивия, ум ния човек. Това не що чо век виж да пър во в се бе си, 
а след то ва в другите. Ако виж даш доброто, ин те ли гент нос т та и 
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ра зум нос т та в се бе си, ще ги виж даш и в дру ги те хора. Това зна чи 
туй, ко ето виж даш в се бе си, се от ра зя ва и в останалите.

Човек ува жа ва хо ра та за съзнанието, ко ето има в се бе си. Той 
оби ча хо ра та за хубавото, въз ви ше но то и благородното, ко ето виж да 
в се бе си. Види ли го и у другите, той ги оби ча вече. Значи обич та 
е да виж даш се бе си в другите, а по чит та е, да съз на ваш дос тойн-
с т во то си ка то човек. А да слу жиш на Бога, зна чи да съзнаваш, 
че всич ко иде от Бога и ня ма ра вен на Него. И всичко, как во то 
вършиш, да го вър шиш в Негово име. На Бога мо же да се слу жи 
са мо идейно. Под ду ма та “слу же не” се разбира, че всичко, как во то 
пра виш в име то на Бога, е възможно.

Така че ис ка ли чо век да се раз ви ва правилно, тряб ва да се на-
учи да слу жи на Бога, да по чи та се бе си и да оби ча ближ ни те си. 
Същата фор му ла чо век ще при ло жи към се бе си по след ния начин: 
ще слу жиш на Духа си, кой то те ръководи, ще по чи таш ду ша та си, 
ко ято съ дър жа всич ко цен но в се бе си, ще оби чаш тя ло то си и всич-
ки съ щес т ва за ра ди ве ли ка та идея, ко ято жи вее в тебе. Отнасяте ли 
се към се бе си така, вие ще има те яс на пред с та ва за Бога и то га ва 
всич ко ще бъ де въз мож но за вас.

Човек тряб ва да ра бо ти за ос ве тя ва не Името Божие - то ва е 
слу же не на Бога, слу же не на Любовта. Човек тряб ва да ра бо ти за 
въд во ря ва не на Царството Божие в се бе си и на Земята - то ва зна чи 
да ра бо ти с ме то ди те на Мъдростта за въз с та но вя ва не на хар мо ни-
ята как то в се бе си, та ка и в света. Това зна чи да по чи таш се бе си, 
да по чи таш ду ша та си. И най-пос ле чо век тряб ва да ра бо ти за из-
пъл не ние на Волята Божия – то ва зна чи да при ло жи Истината, за да 
при до бие сво бо да та си. Това зна чи още чо век да оби ча ближ ни те си.

За уче ни ка на Окултната шко ла са пот реб ни две неща. 
Първото не об хо ди мо ус ло вие е Абсолютна чис то та на сърцето. 

Тази Чистота тряб ва да бъ де жива, тъй как то е жи ва чис то та та на 
он зи извор, кой то пос то ян но бли ка и сам се чисти. Тъй под раз би рам 
жи ва та Чистота. Не пос та вяй те в ума си след ни те мисли: “Мога или 
не мо га да бъ да чист?” Тези два въп ро са тряб ва да бъ дат из к лю че ни 
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от ума ви. Който ис ка да бъ де ученик, тряб ва да бъ де аб со лют но 
чист, да бъ де жив извор. В Писанието се казва: “Сине мой, дай ми 
сър це то си”. Следователно, за да бъ де сър це то ви чисто, тряб ва да 
го да де те на Господа. Под ду ма та Господ под раз би ра ме то ва Велико 
Бяло Братство, чрез ко ето Господ се га ра бо ти в света. Тези Бели 
Братя са се гаш ни Учители на ця ло то чо ве чес т во – и на мъже, и на 
же ни – и от се га на та тък ще се за поз на ете с тях.

Второто не об хо ди мо ус ло вие за уче ни ка е пъл но са мо об ла да-
ние на ума и сърцето, т. е. да вла де ете ума и мис ли те си, да вла де ете 
сър це то и же ла ни ята си. 

И тъй, Абсолютна чис то та на сър це то и пъл но са мо об ла да ние 
на ума и сър це то са аб со лют но не об хо ди ми за уче ни ка на Окултната 
школа. Ако ня ма те Абсолютна чис то та и пъл но самообладание, как-
во то и да ви кажат, ни що ня ма да използвате, то ще ми не и замине, 
без да ос та ви ня как ви последствия. Тези от вас, ко ито ня мат чис то та 
и само-обладание, ка то вля зат в та зи Школа, ще за поч нат да мислят, 
че имат те зи ка чес т ва и ще из пад нат в лицемерие, ще из пит ват ед на 
тягост, ко ято ще им пречи. Който вле зе в Школата, тряб ва да бъ де 
чист. Ако не ис ка да бъ де чист, не ка стои вън, за да не ца па другите. 
А аз казвам, че всич ки има те въз мож ност да бъ де те чисти, за що то 
Чистотата не за ви си от вас, а от Бога, кой то е един извор. Ученикът 
тряб ва да бъ де смел и решителен, да не се страхува. Страхът мо же 
да дой де отвън, но ти ня ма да го при емаш в се бе си, а да бъ де ка то 
гостенин. Ако чо век е чист, ако има самообладание, Белите Братя, 
Небето ще прис тъ пят към не го и ще му помогнат.

Така че, Чистотата на сър це то и пъл но са мо об ла да ние на ума 
са две съ щес т ве ни ус ло вия за уче ни ка на Окултната Школа. Без 
тях ни що не мо же да се постигне.

Сега, вие, ка то ученици, чес то казвате: “Защо ме спо ле тя то ва 
зло?” Такива раз съж де ния в Окултната шко ла не се позволяват. 
Ученикът тряб ва да работи, да ре ша ва за да де ни те задачи, без да 
за да ва въп ро си те “за що и за как во”. В Окултната шко ла на шап ки 
и обу ща не се об ръ ща внимание. Бъдете сво бод ни и знайте: вся ко 
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не що е на вре ме то си. Вие ня ма да ос та не те в то ва положение, в 
ко ето сте. Не мислете, че всич ко мо же да ста не набързо. В та зи 
Школа за вся ко не що се изис к ва из вес т но време.

Някои мо гат да кажат: “Ние жи ве ем в един гре шен свят, за то ва 
не мо жем да бъ дем чис ти”. Светът мо же да си е грешен, но ти жи-
ве еш ка то уче ник в Школата, за то ва ти тряб ва чис то та на сърцето. 
Не казвам, че сър ца та ви са нечисти, но каз вам ка къв е законът: за 
най-мал ка та не чис то та и за най-мал ко то ле ке те из пъж дат за хи ля ди 
го ди ни от та зи Школа.

Та вие сега, ка то Ученици на Окултната школа, тряб ва да 
има те та ко ва смирение, как во то е имал Христос в све та и да бъ-
де те пос луш ни ка то раби. Послушни ли сте, Белите Братя ще ви 
бъ дат полезни; не сте ли послушни, те ще ви по ка жат вратата. Но 
не мислете, че вие сте ве че в Школата. Във вът реш на та Школа се 
изис к ва самопожертване, от ри ча не от се бе си - това, ко ето вие не 
мо же те да направите. И тъй, вие сте да леч от Школата, се га се при-
го тов ля ва те за Школата.
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• 3 • Висше Аз – Божествена душа. 



Вашата за да ча ка то уче ни ци е да схва ща те Бога ка то Любов 
и Мъдрост и чрез тях да всаж да те във ва ши те ду ши всич ки дру ги 
добродетели. Само по то зи на чин мо же да се раз ви ете и по диг не те 
и да се про бу ди ду ша та ви. За да бъ де чо век си лен в света, тряб ва 
да за поч не с Любовта. Добродетелта пред с та вя са мия човек, ми нал 
през Любовта. Чрез Мъдростта чо век е на учил Божиите изяв ле ния 
към него.

Не мо жем да из пъл ним Волята Божия, ако не Го любим. Во-
лята Божия е да бъ дем всич ки добродетелни. Да бъ дем доб ро де-
тел ни - то ва са от но ше ни ята на хо ра та ед ни към други. Трябва да 
бъ дем доб ро де тел ни не са мо към сво ите ближни, но и към всич ки 
създания.

Първото правило, за да при до би ем Любовта, е неп ре мен но да 
има ме смирение. Любовта е качество, ко ето поз на ват са мо смире-
ните, слабите; тя е тех ни ят дар. Силните хора, ко ито упо ва ват на 
се бе си, не зна ят как во не що е Любов.

Всеки от вас тряб ва да ра бо ти ис к ре но вър ху се бе си и ка то 
работи, да счита, че ра бо ти за всич ки и че всич ки ра бо тят за него. 
То е Божествен закон, кой то тряб ва да ра бо ти и в нас. Окултната 
на ука го на ри ча “Висше Аз”, но по-пра во е да се на ре че “Божест-
вена ду ша”. В нея са вло же ни всич ки ус ло вия за нейно то развитие. 
А ко га то е об ра зу ва на връзката, ко ято съ щес т ву ва меж ду всич ки 
създания, всич ки спо соб нос ти и чув с т ва растат. Трябва да по чув-
с т ва те при със т ви ето на Висшето Аз, на Божествената Душа у вас, 
да по чув с т ва те го тов ност по не вед нъж в не де ля та или в го ди на та 
да се по жер т ва те за всички. И Христос казва: “Който из гу би жи-
во та си за бла го то на другите, той ще на ме ри своя жи вот”. Това е 
точ ни ят пре вод на ду ми те Христови и в тях се крие същността. В 
състоянието, в ко ето вие по нас то ящем се намирате, та зи вът реш-
на връз ка още не е об ра зу ва на и вслед с т вие на то ва ва ша та нис ша 
душа, низ ше то Аз, низ шият Манас, как то го на ри чат теософите, 
се стре ми към про ти во по лож ни движения. Тази ду ша вър ши това, 
не за що то има ня как ва ом ра за към човека, но стре ме жи те й са 
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различни. Трябва да се бо ри те с та зи ва ша нис ша душа, по не же в 
нея са вло же ни всич ки от ри ца тел ни неща.

Така че в чо ве ка има не що по-дъл бо ко от това, ко ето вижда-
ме. Това е Божественото, Висшето Аз, Божествената Душа, ко ето 
мис ли в него. То е същественото. Специфичното във вся ка ду ша е 
това, че ко га то ми на ва Божествената свет ли на през нея, ду ша та я 
пре чуп ва по осо бен начин. Затова все ки но си не що особено, не що 
спе ци фич но кра си во в се бе си. В ду ша та са скла ди ра ни и скри ти 
всич ки бо гатс т ва и за ко ни на Битието. И чо веш ка та ду ша мо же 
да се про бу ди и да си при пом ни всичко, как во то е вло же но в нея. 
Процесът на окул т но то раз ви тие е имен но в то ва - чо веш ка та ду ша 
да се про бу ди и да си при пом ни всич ко то знание, ко ето е вло же но 
в нея. За та зи цел чо век тряб ва да се вслуш ва и да вни ма ва в гла са 
на Духа, кой то му го во ри отвътре. Слушането е вън шен процес, а 
вни ма ни ето - вът ре шен процес. Това се постига, ко га то чо век раз-
ви ва спя щи те в се бе си ду хов ни сили.

Духовните си ли в нас мо гат да се развият, но за та зи цел се 
изис к ва пра вил на мисъл, чув с т во и действие. Не е дос та тъч но са-
мо пра ва ми съл или чувство, но мисълта, чув с т во то и пос тъп ки те 
тряб ва да бъ дат пра вил ни и в хармония. Онова, ко ето чо век же лае 
дъл бо ко в ду ша та си, ще го постигне, но тряб ва да чака. Има вре-
ме за всичко. Не мо же от де те да ста неш мъдрец. Докато стиг неш 
от де те до мъдрец, пос те пен но ще израстеш, ка то ми неш през ред 
фа зи на развитие. Така вър ви и ду хов но то раз ви тие на човека: 
най-пър во чо век е мал ко дете, пос ле пос те пен но пораства, до ка то 
ста не мъдрец. Всеки мо же да раз вие в се бе си те зи заложби, с ко-
ито да вле зе във връз ка с жи ви те ра зум ни Сили, ко ито дейс т ват в 
Живата Природа. В пла на на Битието вли за да вле зем във връз ка 
с Разумността, ко ято е в Природата. За та зи цел чо век тряб ва да 
се на учи да ра бо ти с ми съл та си. Вие още не зна ете как ви мощ ни 
си ли се кри ят в мисълта. С кон цен т ри ра не на ми съл та е въз мож на 
и левитация.

Първото нещо, ко ето тряб ва да нап ра ви човек, вли зай ки в Пътя 
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на окул т но то развитие, е да про учи се бе си, да знае как ви за лож би 
има и как во се крие в него, да пре це ни въз мож нос ти те си, да пре-
ме ри си ли те си. След то ва да си из ра бо ти пра вил но раз би ра не за 
Живота. Между ма те ри ал ни те и ду хов ни те ра бо ти тряб ва да има 
ед но пра вил но съгласуване. Трябва да се раз би рат законите, по 
ко ито мо же да ста не това. Най-пър во чо век тряб ва да се за поз нае 
с Любовта, ко ято дейс т ва във фи зи чес кия свят, с нейни те фор ми 
и закони; пос ле – с Любовта, ко ято дейс т ва в Духовния свят, и с 
нейни те фор ми и закони. Във фи зи чес кия свят тряб ва да се изу ча ва 
Любовта от гле ди ще то на Надеждата, в Духовния – от гле ди ще то 
на Вярата, а в Умствения - от гле ди ще то на са ма та Любов.

Ученикът тряб ва да вър ви от ви ди мо то към невидимото. Човек 
тряб ва да впрег не не до вол с т во то и всич ко от ри ца тел но в се бе си 
на работа. Ученикът тряб ва да бъ де силен, да из дър жа скръбта. 
Скръбта гра ди в човека, как то и ра дос т та гради. Но чо век тряб ва 
да но си съз на тел но и скръбта, и радостта; то га ва те гра дят в него. 
Организмът на уче ни ка тряб ва да се на го ди към но ви те вибрации. 
Това мо же да ста не чрез хар мо ни зи ра не на мислите, чув с т ва та и 
пос тъп ки те с всич ки доб ри хо ра на Земята, чи ето съз на ние е будно. 
Те по ма гат да ста не хар мо ни зи ра не то с Бога, с Небето, с всич ко 
живо. Това на го дя ва ор га низ ма за по-вис ши треп те ния и прежи-
вявания. Тогава има ус ло вия Напредналите съ щес т ва да помагат.

Така ние ще дойдем до идеята, че в пос лу ша ни ето и раз би ра-
не то на Любовта Христова се ди си ла та за ре али зи ра не за да ча та на 
чо веш ка та ду ша - да мо же тя да раз вие не об хо ди ми те качества, ко-
ито са пот реб ни за про буж да не то й, за из г раж да не то на Духовното 
тя ло и за след ва щия по-об ши рен живот, кой то й предстои.

За да мо же чо век да работи, тряб ва да има съ дейс т вие отгоре. 
Когато чо век е готов, ед но нап ред на ло Същество ид ва и ра бо ти чрез 
него. Тогава дейнос т та му е ползотворна. Най-пър во чо век тряб ва 
да гле да да се ос во бо ди от користолюбието, ко ето не е негово, а е 
чуж да присадка.

Когато чо век е ве рен на приз ва ни ето си, Духът ще дой де и ще 
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се все ли в него. Той ще про ник не в чо ве ка ка то слън че ви те лъчи. 
Но трябва, ко га то дой де Духът, чо век да е готов. Духът ид ва перио-
дически. Когато об ра зу ва връз ка с Духа, на чо ве ка се да ва про пуск 
за вли за не в Храма на Тайното познание. Затова чо век тряб ва да 
от во ри ума, сър це то и ду ша та си за Божествения Дух - Той ка то 
слън це да ог рее не го ва та зе мя и то га ва ще се ро дят най-доб ри те 
плодове. Когато Божественият Дух дойде, чо век ще за поч не Вели-
ката Божествена на ука и очи те му ще се отворят. Божественият Дух 
неп ре мен но тряб ва да дой де вър ху ученика, за що то Той е но си тел 
на Божествената Истина. Само Той мо же да оза ри ума и сър це то 
на ученика. Ако ня кой казва, че без при със т ви ето на Божествения 
Дух мо же да при до бие ня как ва наука, ня как во знание, той не го-
во ри Истината. Ученикът тряб ва да бъ де об ра зец на чистота, на 
свет ли мисли, на въз ви ше ни чув с т ва и бла го род ни постъпки. Това 
са силите, ко ито гра дят в него. 

В чо ве ка пос то ян но се гра дят не го ви те органи. В Шестата ра са 
хо ра та ще имат но ви ор га ни и ще виж дат све та разширен. Тези но ви 
ор га ни (се ти ва) се раз ви ват под вли яние на Божествените си ли на 
Любовта, Мъдростта, Истината и на всич ки добродетели. Затова 
чо век тряб ва да да де път на те зи Божествени си ли в се бе си – да 
ги про яви в сво ите мисли, чув с т ва и постъпки.

В тялото, в мо зъ ка се кри ят сили, ко ито тряб ва да се разрабо-
тят. Всеки мо же да ги раз к рие и разработи. Достатъчно е да упот-
ре бя ва чо век по един час на ден за раз миш ле ние вър ху ве ли ки те 
ду хов ни въп ро си, за да прогледне. Ако чо век не мо же да из ме ни 
сво ята мисъл, ако не мо же да вне се ед на но ва ми съл в ума си и ако 
не мо же да я за дър жи в се бе си по не за ед на минута, от не го ни що 
не мо же да стане.

Човек има раз ни цен т ро ве в се бе си, чрез ко ито мо же да се 
съ об ща ва с Възвишените същества. Но той тряб ва да ор га ни зи ра 
сво ето Духовно тяло. В то ва фи зи чес ко тя ло се ор га ни зи ра Духов-
ното. Когато Христос каз ва “Имам дом не ръ кот во рен”, раз би ра 
то ва Духовно тяло. Новото тя ло се гра ди сега. Новите ни чув с т ва 
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и спо соб нос ти ще се вло жат в но во то тяло, ко ето се га се гради. В 
ня кои то е още в на ча ло то си, у дру ги - още на един месец, у дру ги 
– на два месеца, на три, на пет ме се ца и т. н. Плътта е тяло, къ де-
то вре мен но жи вее Духът, а Духовното тя ло е тя ло на вечността. 
Физическото тяло, ко ето имаме, е ве ли ко леп но здание. То е мо дел 
за бъ де що то тяло.

• 4 • Духовно тяло. 
Организирането на Духовното тя ло ста ва по след ни те методи: 
1. Чрез при ло же ние на Любовта. 
2. Чрез слу же не на Бога. 
3. Чрез молитва. 
4. Чрез размишление, концентрация, ме ди та ция и съзерцание. 
Това са раз лич ни ви до ве методи, чрез ко ито се ор га ни зи ра 

Духовното тяло. 
По как во се познава, че Духовното тя ло на ня кой чо век е ор-

ганизирано? Ако чо век не из губ ва рав но ве си ето си, ми ра си при 
раз лич ни те про ти во ре чия на живота, то ва е ед но мерило, по ко ето 
се поз на ва до как ва сте пен е ор га ни зи ра но Духовното му тяло.

Сега ще изнеса изказвания на Учителя върху тези и други 
методи. 

• 5 • Любовта носи Чистота. 
Най-сил на та кре пост про тив всич ки бо лес ти е Чистотата. И 

ка то уче ни ци на Окултната школа, не об хо ди ма ви е Чистотата. 
Без Чистота ни що не мо же те да извършите. Абсолютна вът реш на 
чис то та трябва. Аз го во ря за вът реш на та Чистота - чис то та та на 
сърцето. За да мо же Учителят да пре да де пра во сво ето уче ние на 
сво ите ученици, той тряб ва да бъ де аб со лют но чист. Не е ли чист, 
той ще ги за ве де в ле вия път. Чист ли е абсолютно, той ще ги во ди 
в Правия път, надясно. Това е по от но ше ние на Учителя. Също та-
ка и уче ни кът, ако не е аб со лют но чист, не мо же да вър ви в пра вия 
път, ня ма да бъ де спо со бен да вър ви в то зи път и да въз п ри еме 
Божествената Истина.

И ако вие ис ка те да пре да де те Божествената Истина ко му то и да 
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е в да де ния момент, вие тряб ва да бъ де те аб со лют но чис ти и този, 
кой то ви слуша, неп ре мен но ще въз п ри еме та зи Истина и сър це то 
му ще се обър не към Бога, ще поз на ете Господа.

Сега аз ви го во ря за Абсолютната чистота, а не го во ря за обик-
новената. Абсолютната чис то та ви е ед на не об хо ди мост за за ко на 
на Любовта, тя ви е пот реб на и при за ко на на Свободата. И ко га то 
вие, два ма бра тя или две сестри, се съ бе ре те и меж ду вас има ед но 
на тег на то състояние, то ва показва, че сър ца та ви не са чисти. Щом 
не мо же те да се търпите, показва, че сър ца та ви не са чисти, ни що 
повече. И вед на га ще тряб ва да пре вър не те ва ше то състояние.

Имайте предвид, че без Чистота не мо же те да впрег не те ни коя 
при род на си ла да ра бо ти за ра ди вас. Вие мо же да я впрегнете, но та-
зи си ла ще про из ве де об рат ни кар ми чес ки резултати, ко ито с ве ко ве 
тряб ва да изкупвате. И за туй от всич ки уче ни ци на Бялото Братство 
се изис к ва Абсолютна чистота, за да мо гат си ли те на Природата да 
ра бо тят за тях но то издигане. Това е аб со лют но правило, то е не об-
хо ди мо при за ко на на Свободата. Не спаз ва те ли то ва правило, ще 
оти де те в ле вия път; спаз ва те ли го, ще бъ де те надясно.

Сега Христос, който е гла ва на то ва Велико Училище, изис к ва 
та зи Чистота от вас. Христос, който е гла ва на Всемирното Бяло 
Братство, изис к ва та зи Чистота от уче ни ци те на Бялото Братство 
в България.

Чистотата, то ва е ед но произведение, един продукт или, мо га 
да кажа, един ат ри бут на Любовта. Само Любовта но си Чистотата 
и за туй без Любов не мо же те да бъ де те чисти. Туй тряб ва да го 
съзнаете. Влезе ли ве че Любовта, про из ве де ли Чистота, вие ще 
има те най-ве ли кия импулс. И аз ис кам да вне са един нов им пулс във 
ва шия ум ка то ученици. Този им пулс вие не мо же те да го до би ете от 
ни коя книга. Каквото и да правите, не мо же те да го добиете. Сега 
е един момент, кой то тряб ва да използвате, вто ри път то зи мо мент 
ня ма да го има. Всяко не що в Природата, в Божествената кни га си 
има оп ре де ле но време, спе ци ал но вре ме и ако се използва, добре, 
ако не се използва, из гу бен е моментът, тряб ва да се чака. Един 
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све щен им пулс тряб ва да има в ду ша та ви, в сър це то ви, в ума ви, 
за да мо же те да се до мог не те до Божествената Истина.

Аз съм сля зъл от Божествения свят, за да вне са то зи Божествен 
им пулс във ва ши те души, за да се пробудят, да се раз цъф тят и да 
по емат све ще ния Път към Бога. Един све щен им пулс тряб ва да 
има те към Великата Истина, ко ято ще ви нап ра ви свободни, ще 
ви ос во бо ди от робството, в ко ето сте би ли досега, и ще ви въ ве де 
във Великия Божествен свят на Любовта, Мъдростта и Истината.

ПРОБУЖДАНЕ НА ДУШАТА
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• 6 • Любовта ка то Сила.
 Има ед на жи ва ра зум на Сила, ко ято спло тя ва и свър з ва всич ки 

хо ра и всич ки същества. Наричаме я Любов. Тя е за кон на ця ло то 
ор га ни чес ко царство. Нейният път до се га е пред с та вян за на й- 
мъ чен и непостижим. Обаче той е на й- лес ни ят Път, ко га то бъ де 
разбран. По-лесен Път от не го няма. Бог ис ка да го познаваме, за 
да учас т ва ме в Любовта му. Любовта прев ръ ща всич ко в добро. Тя 
е Силата, ко ято ор га ни зи ра све та и човека. Любовта тряб ва да ид ва 
от Живота, кой то е вът ре в човека, а не от външ ни стимули. Това 
се на ри ча Любов без външ ни стимули.

• 7 • Любовта гра ди Духовното тяло.
 Бог ка то Любов е ос но ва на Живота. Затова човек, ка то обича, 

не тряб ва да дър жи смет ка да ли го оби чат и ни ко га да не го во ри за 
Любовта си. Така ка то оби ча човек, Любовта в не го из г раж да не-
го во то Духовно тяло. Най-хубавата Любов е тази, за ко ято хо ра та 
не знаят. Ти да зна еш и Бог да знае. Тогава Любовта ня ма ли чен и 
ко рис тен еле мент и тя гради.

• 8 • Връзката на Любовта.
 Когато има ме връз ка та на Любовта меж ду нас и Възвишените 

същества, то га ва те се ин те ре су ват от нас и им е при ят но да дойдат 
при нас и да ни помагат. А щом сме из вън за ко на на Любовта, ни кой 
не се спи ра при нас и ни кой не се ин те ре су ва от нас.

• 9 • Любовта на Великия.
 Когато чо век схване, че Бог е нав ся къ де и жи вее ед нов ре мен но 

във ви ди мия и в Невидимия свят и във всич ки съ щес т ва (Ангели, 
хора, животни, растения, минерали, в свет ли на та и във въздуха, 
във во да та и в гръмотевиците, и в бурята) и нав ся къ де ка то виж-
да Бога, то га ва в не го ще нас та не дъл бок Мир и ще има вер ност 
и ста бил ност в жи во та си. По та къв на чин той се свър з ва с Бога и 
Бог тво ри в него. Обичайте Бога вън от вас и вът ре във вас, за да го 
поз на ете и да се свър же те с Него. Човек тряб ва да тър си Бога чрез 
вся ко свое же ла ние и чрез вся ка своя мисъл. Например чо век има 
же ла ние да яде; не ка си каже: “Чрез хра на та ще на ме ря и поз ная 
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Бога”. Да лю би чо век Бога, то ва зна чи да цъф ти и на да леч да из да ва 
благоухание. Познаването на Бога се ди в това, да по чув с т ва чо век 
Любовта на Бога. Тогава ще дой де Животът. И на й- мал ки ят жи вот 
про из ти ча от Онзи, който лю би всич ки съ щес т ва без изключение. 
Не се съм ня вай те в Любовта на Великия. И в най-тъмните, бур ни 
и страш ни не ща на Живота дръж те в ума си мисълта, че Бог ви 
люби. И в най-светлите, ти хи и кра си ви дни на жи во та си дръж-
те мисълта, че Бог ви люби. Божията Любов е све ще на та канара, 
вър ху ко ято е пос та вен Жи во тът на всич ки същества. И вър ху та зи 
ка на ра мо же да съг ра ди те сво ето бъдеще. Изгубите ли упо ва ни ето 
си в та зи канара, жи во тът ви се обез с мис ля и разрушава. Ако раз би-
ра те Божествените за ко ни в тях на та дълбочина, вие ще раз ре ши те 
важ ни те и съ щес т ве ни въпроси, ко ито ви измъчват. Това зна чи да 
раз би ра чо век Божията Любов, ко ято е хра на за душата, и Божията 
Мъдрост, ко ято е хра на за чо веш кия Дух.

• 10 • Огънят на Любовта.
 Любовта е све ще ни ят Огън в света, за кой то ня ма прегради. 

Тя раз то пя ва всич ки прег ра ди и про ник ва навсякъде. Излъчвайте 
свет ли те струи на Любовта – та ка ще при до би ете мекота. И то га ва 
ще разберете, че:

Бог е Любов и Божията Любов съ жи вя ва и но си Живот;
Бог е Мъдрост и Божията Мъдрост ос ве ща ва и но си Светлина 

за чо веш кия ум;
Бог е Истина и Божията Истина ос во бож да ва и но си сво бо да 

за чо веш ка та душа.
• 11 • Качества на Любовта.
 Божията Любов се от ли ча ва със след ни те качества: обхода, 

оцен ка и разумност. Не под пуш вай те Любовта в се бе си. Тя е извор, 
кой то пос то ян но тряб ва да тече. При Любовта има об мя на – вти ча-
не и изтичане, взе ма не и даване. При нея не съ щес т ву ва за кон или 
са мо да даваш, или са мо да вземаш. Това зна чи да оби чаш и да те 
обичат. Любовта е един с т ве на та Сила, чрез ко ято Животът идва. Тя 
е един с т ве на та Сила, ко ято мо же да вне се изо бил ния Живот. Лю-
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бовта раж да Живота. Животът раж да движението. Има движения, 
ко ито пре об ра зя ват мо зъ ка и мисълта. Има движения, ко ито пре-
об ра зя ват мо зъ ка и чувствата. Има движения, ко ито пре об ра зя ват 
во ля та и постъпките. От то зи род са окул т ни те гим нас ти ки и Пан-
евритмията. Човек тряб ва да се въз пи та ва да дава. Това гра ди в него. 

• 12 • Обич и жертва.
 Не мис ле те да ли хо ра та ви обичат, но вие обичайте. Тогава 

ще ви ползва. Онова, ко ето Бог е нап ра вил за нас, тряб ва и ние да 
го нап ра вим на другите. Това е Любов. Когато чо век обича, тряб ва 
да е го тов да оби ча и да се жертва.

• 13 • Пътят на Любовта.
 Път за при до би ва не на щас ти ето е Добродетелта. А въз мож-

нос т та за при до би ва не на Добродетелта е Божията Любов. И тъй 
Любовта е път за пос ти га не на щас ти ето по пъ тя на Добродетелта. 
Всички доб ро де те ли про из ли зат от Божията Любов. И то га ва Любо-
вта се изя вя ва в Добродетелите. Когато чо век про явя ва раз лич ни те 
Добродетели в жи во та си, с то ва изя вя ва Любовта.

И то га ва да оби чаш един човек, то ва зна чи той да рас те и да 
се раз ви ва под тво ята обич. Любовта пре диз вик ва нов под тик на 
енер гия в ума и в сър це то на човека. Човек на й- пър во тряб ва да се 
до мог не до Любовта. Щом се до мог не до нея, той при до би ва радост, 
разширение, ус ло вия за рас те не и опит ва всич ки блага. 

Когато чо веш ка та ду ша дой де под Божествените лъ чи на Лю-
бовта, тя се раз цъф тя ва и чо век има ед но ве ли ко преживяване. Той 
чув с т ва един с т во то си с ця ло то Битие. Любовта за поч ва с про буж-
да не на съзнанието, ко га то чо век чув с т ва един с т во то си с ця ло то 
Битие. Затова ние ис ка ме ед но Братство, ос но ва но на Божествената 
Любов, на Бо-жествената Мъдрост и на Божествената Истина. Не 
об щес т во на въл ци и мечки, а Братство на всич ки хо ра и народи, 
из пъл не ни с Любовта, прос ве те ни от Мъдростта и оза ре ни от 
Истината.

Ако чо век не обича, не мо же да расте. Дето има Любов, чо веш-
ки те спо соб нос ти рас тат и се раз ви ват правилно. Любовта пред с-
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та вя съ щи на та на Живота, а Мъдростта –  фор ми те на хар мо ни ята 
в света. Ако се приб ли жи те при Любовта, ще при до би ете та ко ва 
знание, как во то не сте има ли и ще се об ле че те в дреха, как ва то не 
сте носили. Когато в чо ве ка вле зе Любовта, той ста ва смел и реши-
телен. Когато в чо веш ка та ду ша вле зе съз на тел на та Любов, в не го 
се раз ви ват скри ти те сили, за ко ито коп нее душата. Човек тряб ва 
да обича, по не же чрез то ва той по лу ча ва енергии, ко ито мо же да 
опол зот во ри за из г раж да не то на сво ето Духовно тяло. Магична си-
ла е Любовта. Чрез Любовта се тран с фор ми рат из вес т ни кос мич ни 
енергии. Любовта ре гу ли ра енер ги ите в човека. 

Единствената Сила, ко ято вла дее всич ки си ли и мо же да ги 
регулира, то ва е Любовта. Самата Любов се ре гу ли ра от Духа.

Любовта но си всич ки Добродетели. Трябва да любим, за що то 
са мо Любовта сък ра ща ва времето, спес тя ва енер ги ите и про из-
веж да на й- доб ри резултати. Иначе ви тряб ват на й- мал ко де сет 
прераждания, за да из п ра ви те ед на мал ка погрешка. Всички, ко-
ито лю бят Бога, ще ста нат силни, крепки, възвишени, благородни, 
ще при до би ят зна ни ето на Мъдростта, ще при до би ят и ве ли ка та 
Истина, ко ято ще ги нап ра ви свободни.

• 14 • Дишане на етер.
 Чрез Любовта чо век си съз да ва органи, за да мо же да ди ша 

етер. Човек тряб ва да люби, за да си съз да де ди ха тел ни ор га ни за 
въз п ри ема не на етера. Чрез Любовта ние се на уча ва ме да жи ве ем 
в етера. Щом Любовта вле зе в сър ца та ви, Свет-лината – в умо ве те 
ви, всич ки ще прогледнете. 

• 15 • Целта на Живота.
 Блаженствата, за ко ито се го во ри в Евангелието, са де вет ме-

тода, по ко ито Любовта мо же да се при ло жи на Земята. Любовта 
е на й- лес ни ят Път и най-разбраният, по кой то чо век мо же да се 
до мог не до ре ал нос т та на Живота. Тя е един с т ве ния Път. Дето е 
Любовта, там е Реалността. Целта на Живота е Любовта, а Вярата 
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и Надеждата са ус ло вия за пос ти га не на та зи цел.
• 16 • Приемане на Любовта.
 Онзи, кой то ис ка да се раз ви ва и напредва, на й- пър во тряб ва 

да се на учи да въз п ри ема пра вил но Божията Любов и да я пре да ва 
правилно. Значи това, ко ето въз п ри емаш от Бога, да го пре да деш 
на други. Не са мо да предаваш, но и да при ла гаш онова, ко ето си 
приел. След при ло же ни ето ид ва Свободата.

Като при емеш Божията Любов, ти ще на учиш как во не що е 
Любовта. Като я предадеш, ти ще на учиш как во не що е Божията 
Мъдрост. Като я приложиш, ти ще на учиш как во не що е Божията 
Истина. 

За да при до бие и въз п ри еме Любовта, чо век тряб ва да ра бо ти 
за пре ми на ва не от са мо съз на ни ето в свръх съз на ни ето или в Кос-
мичното съзнание. Страданието е признак, че са мо съз на ни ето се 
развива, а пък ос во бож да ва не то от стра да ни ето по каз ва пре ми на-
ва не в свръхсъзнанието. Това е вли за не в Божествения свят.

За да раз вие чо век свръх съз на ни ето или Космическото съзна-
ние, а за ед но с то ва и Божествената Любов, тряб ва да пре кар ва в 
молитва, раз миш ле ние и концентрация. Размишление вър ху ед на 
мисъл, то ва е дъвчене. Значи, ко га то ед на ми съл се ос мис ли ху ба во 
или се дъв че дъл го време, то га ва при ема ме чрез на ше то свръх съз-
на ние мно го Божествени идеи и ду хов ни сили, при ема ме съ що та ка 
си ла да из пъл ня ва ме Волята Божия.

Когато чо век оти де в дъл бо ки те во ди – при Бога – там е чистота, 
там чо век при до би ва Чистотата и Любовта. Винаги, ко га то чо век 
ис ка да при ло жи Божията Любов са мо за се бе си, той се оцапва. 
А всякога, ко га то ис ка да при ло жи Божията Любов за ближните, 
той се освобождава.

• 17 • Живот в един с т во то на Битието.
 Поне един час на ден гле дай те на хората, ка то че вие жи ве ете 

в тях, ка то че тех ни те стра да ния и ра дос ти са и ваши. Чрез то ва 
чо век се сбли жа ва с дру ги те и поч ва да чув с т ва един с т во то на ця-
ло то Битие, а то ва во ди към Любовта, към Космичното съзнание.
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Когато срещ неш някого, мис ле но на пъл ни ду ша та му с Любов, 
Духът му – с кра со та и радост, да се за рад ва той, че сте го срещнали.

Видиш ли ед на пе пе ру да кажи: “Господи, бла гос ло ви я”. Видиш 
ед но цве те или дръвче, кажи: “Господи, бла гос ло ви го”. И ако имат 
нуж да от поливане, по лей го. Видиш един извор, кажи: “Господи, 
бла гос ло ви го”. Ако има нуж да да го изчистиш, из чис ти го. Бъдете 
ка то един цвят, кой то из да ва благоухание. Бъдете ка то Слънцето, 
ко ето раз да ва на всич ки сво ята свет ли на и топлина. 

Любовта пред с та вя ед но Космическо течение, но вие тряб ва 
да раз би ра те нейни те качества, за да се пол з ва те от нея. Любовта 
е език на посветените, а ези кът на пос ве те ни те има сила. Той е 
твор чес ко Слово.

• 18 • Смирение.
 Да зна ем как да говорим, как да мис лим и как да чувстваме, 

ум ни да бъ дем – в то ва се ди съвършенството, в то ва се ди Любовта. 
Без то ва Любовта не мо же да се прояви. За да се при до бие Лю-
бовта, не об хо ди мо е смирение. Дойде ли смирението, и Любовта 
ще дойде, и зна ни ето ще дойде. Изхвърлете от се бе си ми съл та за 
пре въз ход с т во над другите. Знайте, че все ки човек, вся ка ду ша има 
въз мож ност да се повдигне.

• 19 • Гладуване и жа ду ва не за Любовта.
 Друг ме тод за раз ви ва не на Любовта е да се съ бу ди във вас 

ве лик коп неж да гла ду ва те и жа ду ва те за нея, как то цве те то за жи-
вот вор на та вла га и слън че ви те лъчи. Който гла ду ва и жа ду ва за 
Любовта, на си тен ще бъде.

Практически ме тод за раз ви ва не на Любовта е и следният: 
по са ди ня кол ко че ре шо ви дръвчета. Отглеждайте цветя, осо бе но 
чер ве ни или с дру ги краски. След две -т ри го ди ни ще по чув с т ва те 
ед но мно го при ят но чув с т во на Любов. Това е един прак ти чес ки 
ме тод за раз ви ва не на Любовта. Посаждайте съ що ди ни или дру ги 
плодове.

Всяко рас те ние има в се бе си скри ти сили. Така фи ку сът вна ся 
спо койс т вие в човека. Ако ис ка те да ста не те активни, от г леж дай те 
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череши. Ако ис ка те да раз ви ете вя ра та си, от г леж дай те си ни сливи. 
И изобщо, ако ис ка те да се развивате, от г леж дай те плод ни дърве-
та, цветя, зеленчуци. Поливайте плод ни те дръв че та и си казвайте: 
“Както по ли вам дърветата, тъй и Господ да из лее сво ето бла гос ло-
ве ние вър ху мен”. Човек, кой то е го тов да по лее ня кол ко дръвчета, 
е го тов и на мно го хо ра во да да донесе. Верният в малкото, е ве рен 
и в многото.

• 20 • Условия за про ява на Любовта.
 Всеки от вас, кой то ис ка да бъ де обичан, тряб ва да има в се бе 

си Живот, Чистота и Разумност. Има ли чо век те зи три качества, 
той вся ко га ще бъ де оби чан и ще има ус ло вия да про яви Любовта, 
ко ято ще ра бо ти и съг раж да в него.

• 21 • Добрата чер та у другия.
 Друг ме тод е следният: във все ки човек, ко го то срещнете, на-

ме ре те доб ри те неща, ко ито Бог е вло жил в него. Първото нещо, 
ко ето изис к ва Любовта, е: ка то срещ не те някого, да на ме ри те по не 
ед на въз ви ше на чер та в не го вия характер, за ко ято да го обикнете. 
Мислете доб ро за другите. Човек, ка то мис ли доб ро за другите, 
мис ли доб ро и за се бе си. Ехото на вся ка ва ша ми съл ще се вър-
не при вас. Ако дър жи те в ума си ло ши те чер ти на някого, те ще 
ос та вят от пе ча тък във ва шия мо зък и вие ще зап ри ли ча те на то зи 
човек. Ако мис ли те доб ро за човека, и то се от пе чат ва във ва шия 
ум. Най-първо бъ де те сво бод ни от вся как ви подозрения, съмнения, 
ли це ме рия и фалш.

Закон е: ка то при пис ва те на ня ко го ед но доб ро качество, то 
ще се вър не при вас. И ако му при пис ва те ло шо качество, и то ще 
се вър не при вас. Затова по -доб ре е да виж да те доб ро то в хората, 
за да се вър не при вас, а на ло шо то не об ръ щай те внимание. Не се 
про из на сяй те за човека, за що то вие се про из на ся те за ра бо та та на 
Бога, а вие не зна ете как во Бог ще нап ра ви от него. Бог още не е 
за вър шил ра бо та та си вър ху него.

Ако мислите, че ня кой чо век е добър, ако вяр ва те в това, той 
външ но мо же да не е такъв, но ще знаете, че след вре ме ще про яви 
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сво ята доброта. Никога не тър се те у хо ра та не-достатъците, по не же 
с то ва вре ди те на се бе си. А обратно: ко га то и в на й- ло шия човек, 
в разбойника, в звя ра по чув с т ва те при със т ви ето на Бога, той ще 
се про яви в него. Този за кон тряб ва да го при ла га ме все кид нев но в 
жи во та си, за да пов диг нем другите, да пов диг нем и се бе си.

За да поз на ем един човек, ние тряб ва да хра ним към не го на-
й- до ри мис ли и чувства. Колкото по -доб ри мис ли и чув с т ва има ме 
за хората, тол ко ва по -сил ни ще бъ дем на Земята. Когато из гу бим 
доб ри те мис ли и же ла ния за хората, ние из губ ва ме на й- ху ба во то 
на Земята – ва ши те вът реш ни при яте ли – Ангелите-хранители. А 
раз ви ти ето ни за ви си от вът реш ни те приятели. Всеки тряб ва да 
съзнае, че как то Бог е Любов, сниз хо ди те лен и добър, та ка и ние 
тряб ва да бъдем. Нито хва ле те хората, ни то ги укорявайте. Главно 
е из пъл не ни ето на Волята Божия. 

Одумването е го лям не дъг в се гаш ни те хора. Няма по -ло шо 
не що от това. Да дър жиш доб ри те чер ти на хо ра та в ума си и да не 
кри ти ку ваш никого, то ва е си гу рен ме тод за раз ви ва не на Любовта. 

Като тър си те доб ри те чер ти в хората, ще поч не те да ги проуч-
вате. И в се бе си ще на ме ри те на й- доб ра та чер та и ще я дър жи те в 
ума си. Оттам започнете. Това зна чи да поз на ва ме се бе си.

• 22 • Благодарност.
 Друг ме тод за раз ви ва не на Любовта е следният: бла го да ри 

на Бога за това, ко ето ти е дал, за възможностите, ко ито имаш, за 
всич ко благодари. По та къв на чин се въз п ри ема Божията Любов. 

Докато чо век не съзнае, че всичко, ко ето Бог е направил, е до-
бро, ни що не мо же да постигне. И за всич ко тряб ва да благодари. 
Цяла на ука е да бъ де чо век до во лен и да му е приятно, че жи вее на 
Земята, ма кар и че има мно го горчивини. Трябва да има те пра вил но 
по ня тие за нещата. Благодарността во ди към Любовта.

• 23 • Оживяване на Природата.
 Човек не мо же да раз бе ре Любовта в нейни те мис тич ни дъл-

бочини, до ка то иде ята за Бога не ста не яс на за него. За да про яви те 
ис тин с ка Любов, тряб ва да из п ра ви те от но ше ни ята си към Бога. 
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Докато Природата не ожи вее за човека, той не мо же да раз бе ре 
Любовта. Да ожи вее Природата, то ва зна чи да бъ де жи ва и разум-
на, нав ся къ де да виж даш про яви те на Разумното Начало, на Бога.

• 24 • Струи на Любовта.
 Съзнавайте един с т во то си с ця ло то Битие. Постъпвайте с дру-

ги те така, как то пос тъп ва те спря мо се бе си. Старайте се, ко га то ви 
се слу чат неприятности, за да на ме ри те в тях доб ри те страни, да 
ги гле да те така, как то скул п ту рът гле да на ка мъ ка и мис ли как да 
из ка ра от не го не що хубаво.

Обичайте те зи хора, вър ху ко ито работите. Изпращайте струи 
от Любов към хората, за чи ето пов ди га не работите. 

Правете ус лу ги на тези, към ко ито има те антипатия. Тогава 
ан ти па ти ята ще се пре вър не в симпатия.

• 25 • Влизане в он зи свят.
 Никой не мо же да вле зе в он зи свят без Любов, без Знание, без 

Мъдрост, без Истина, без Свобода. Това са пътищата, през ко ито 
се вли за в он зи свят.

• 26 • Любовта ка то слу же не на Бога.
 Важен ме тод за раз ви ва не на Любовта е слу же не на Бога. Онзи, 

кой то слу жи на Бога, е в със то яние да въз п ри еме Божията Любов, 
ста ва въз п ри ем чив за нея. Като слу жи те на Бога, Той ще ви на учи 
как да любите. Служете, за да уси ли те Любовта си. Да слу жи те 
на Бога, то ва зна чи да ос та ви те Божественото да ми на ва през вас 
безпрепятствено.

• 27 • Любовта – цен тър на ума.
 Любовта е един вът ре шен коп неж на чо веш ка та душа. Любовта 

е цен тър на чо веш кия ум. Да любим, зна чи да на ме рим он зи извор, 
от кой то пос то ян но из ви ра в нас. За да оби ча те някого, пър во тряб-
ва да оби ча те Бога. Любовта към Бога, то ва е вътрешен, мис ти чен 
опит. Магичната си ла на то зи опит се разкрива, ко га то чо век от п-
ра ви ума и сър це то си към Бога без ни как во ко ле ба ние и съмнение. 
Тогава ще раз бе ре те сми съ ла на Живота. Смисълът на Живота се ди 
в Любовта към Бога. Да лю биш Бога, то ва зна чи да се раз цъф ти 
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ду ша та ти и да раз на сяш бла го уха ни ето си надалеч. А да оби ча те 
Бога, то ва зна чи да оби ча те всички. Божията Любов ид ва чрез от к-
ро ве ние отвътре. Да оби чаш някого, то ва зна чи да на ме риш в не го 
оно ва добро, ко ето е скри то за всич ки библии. И да бла го да риш на 
Бога, че с Любовта си го намерил. Радвайте се на Любовта, чрез 
ко го то и да се проявява, за що то Любовта е неделима. Като схва нем 
един с т во то на Любовта, нейна та неделимост, нас та ва Мир в ду ша та 
и пос тъп ка та ни към ко го то и да е ста ва пос тъп ка към Бога. Вие 
ще има те ус пех в жи во та си са мо тогава, ко га то виж да те про ява та 
на Бога в ближ ния си и оби ча те Бога в ближ ния си.

• 28 • Уроците на кармата.
 Човек тряб ва да се на учи за всич ко да бла го да ри на Бога – и за 

благата, и за страданията, и за нещастията. Само та ка ще пос тиг не 
иде ала си. Само та ка ще съзнаем, че ние жи ве ем в Бога и Бог жи вее 
в нас. В за пад на та окул т на на ука та зи идея е пре да де на в след на та 
форма: уче ни кът тряб ва да свик не да при ема уро ци те на кар ма та 
такива, как ви то му се дават, и да благодари; с то ва той въз пи та ва и 
об ла го ро дя ва сво ята личност, ка то я пра ви слу га на въз ви ше но то 
и по та къв на чин от ва ря пъ тя на Божествената Мъдрост, ко ято се 
вли ва в човека. 

• 29 • Вътрешен Мир.
 Първият признак, че чо век про явя ва Любовта, е не го ви ят вът-

ре шен Мир. Същевременно той има стре меж към Без-конечното, 
към Възвишеното.

• 30 • Обич и жертва.
 Не мо же да оби чаш един човек, кой то не се е жер т вал за тебе. 

Обичаш ли го, той се е жер т вал ве че за тебе. И ни кой не мо же да 
те обича, ако ти не си се жер т вал за него. За вся ка услуга, ко ято сте 
нап ра ви ли на някого, той ще ви оби ча някога.

• 31• Страданието ка то път към Любовта.
 Страданието е път към Любовта. Трябва да из тър пиш два де сет 

и де вет страдания, за да имаш ед но бла го на Любовта. Чрез стра-
да ни ята се про ве ря ва до кол ко нер в на та сис те ма е доб ре организи-
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рана. Когато ня кой се ожес то ча ва при страданието, то ва показва, 
че е в на ча ло то на сво ето раз ви тие и не го ва та нер в на сис те ма не е 
ор га ни зи ра на и ако пре ми нат ду хов ни те енер гии през него, ще го 
стопят. Чрез стра да ни ята Природата ис ка да пред па зи чо ве ка от 
ня коя опас ност в Живота. Когато из п ра ща стра да ния на хората, 
Природата има пред вид го ля мо то зло, ко ето ги очак ва , и за да не 
на ле тят на го ля мо зло и страдание, из п ра ща им мал ки страдания. 
По ня кой път чо ве ка страда, за то ва че но си пог реш ки те на другите. 
Това е висш род страдание. Това е помощ. Страданието съ буж да 
ми съл та и ка ра чо ве ка да мисли, за да на ме ри причината, ко ято го 
ка ра да страда, и я отстранява. Човек страда, до ка то се усъвършен-
ства, до ка то стра да ни ята се пре вър нат в радост. Онзи, кой то е ми нал 
ве че през го ле ми те скърби, той е раз б рал Любовта.

От гор ни те мис ли се вижда, че ко га то чо век да де път на 
Любовта в се бе си, той се свър з ва с Бога, с Напредналите съ-
щес т ва на Космоса и от тях про ти чат към не го си ли и енергии, 
ко ито из г раж дат не го во то Духовно тя ло и фор ми рат ор га ни те в 
него, за да ста не то един ця лос тен организъм, в кой то ду ша та да 
ста не съз на тел на в Духовния свят. Когато ду ша та ста не по то зи 
на чин съз на тел на в Духовния свят, тя се свър з ва от ед на стра на с 
Духа и с Божествения свят, а от дру га стра на пре на ся будност-
та, впе чат ле ни ята и пре жи вя ва ни ята си от Духовния свят във 
физическия. Това се на ри ча още “про буж да не и раз цъф тя ва не на 
чо веш ка та ду ша”. И е пред с та ве но в Розенкройцерската езо те-
ри ка с кръст, в сре да та на кой то се раз цъф тя ва роза. 

• 32 • Страданието ка то предохранение.
 Пробудената ду ша пре ми на ва от смърт в живот. Пробуждането 

е про яв ле ние на Бога в душата. Когато чо веш ка та ду ша се пробуди, 
ко га то се раз цъф ти и раз на ся на да леч своя аромат, Напредналите 
съ щес т ва ид ват и ни по ма гат чрез Светлината, Топлината и Влагата, 
ка то вла гат сво ите идеи в житото, в плодовете. Затова хра на та ни 
под к ре пя не са мо физически, но чрез нея Напредналите съ щес т ва 
ни пре да ват сво ите идеи, ко ито но сят енер гии за ор га ни зи ра не на 
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на ше то Духовно и фи зи чес ко тела.
Душите още не са се разцъфтели. Страданието е ед но предох-

ранение, да не би ду ша та да се раз цъф ти преж дев ре мен но и да я по-
па ри слана. Душата тряб ва да ча ка да дой де пър ви ят лъч, да до не се 
Светлината и Топлината и то га ва тя ще се ос во бо ди от всич ки око ви 
и ще разцъфне. А пър ви ят лъч, кой то но си Светлина и Топлина, е 
Любовта. Разцъфтяването на душата, то ва е про буж да не то й. Това 
про буж да не се на ри ча още ду хов но раждане, или раж да не от Дух, 
ко ето показва, че Духовното тя ло е съг ра де но и ду ша та се про явя ва 
с не го в Духовния свят. Когато ду ша та се пробуди, тя ще се об ле че 
в на й- ху ба ви те си дрехи. Постепенно всич ки ду ши ще се раз цъф-
тят – ед ни по-рано, дру ги по-късно, вся ка на своя ред.

• 33 • Свобода и Добро.
 За да има пос ти же ния и за да из г ра ди сво ето Духовно тяло, 

уче ни кът тряб ва да па зи Свободата на ду ша та си и да па зи Доброто 
на сър це то си, за що то то ва са силите, ко ито из г раж дат Духовното 
му тя ло и съз да ват но ви ор га ни в него.

• 34 • Познание чрез Любов.
 Познанието ста ва вся ко га чрез Любовта. Никога не мо же те 

да поз на ете човек, ко го то не обичате. Може да поз на ете са мо този, 
ко го то обичате. Ако мислите, че чрез как ва да е фи ло со фия ще поз-
на ете Бога, ще мо же те да се до мог не те до Мъдростта, лъ же те се. 
И за при до би ва не на Мъдростта е пот реб на Любов – и то мно го 
по-велика, от кол ко то се гаш на та обик но ве на Любов, ко ято имате.

• 35 • Приложение на окул т ни те сили.
 Всички окул т ни си ли имат при ло же ние са мо в Божествената 

Любов. Единствената Сила, ко ято мо же да вла дее всич ки дру ги си ли 
и да ги регулира, то ва е Любовта. Тази си ла има свое при ло же ние 
във всич ки светове. Като фи зи чес ка сила, тя има при ло же ние в 
чувствата. В Астралния свят пак има приложение; и в Умствения 
свят – също.

• 36 • Проглеждане.
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 Ние не хо дим с пи па не в света, а с виждане. Всеки един ученик, 
кой то вли за в Школата, ще прогледа, ще вижда. За да прогледнете, 
за да видите, да вам ви след но то правило: щом Любовта вле зе във 
ва ше то сър це и стра хът из ле зе вън ка и щом Светлината вле зе в ума, 
а тъм ни на та из ле зе вънка, всич ки ще прог ле да те без изключение. 
Но са мо те зи са условията: Любовта в сърцето, и Светлината в 
ума. Най-важното ус ло вие е да въз п ри ема те Любовта, да опи та те 
Бога ка то Любов.

• 37 • Изпъждане на страха.
 Сега в Школата стра хът съ вър ше но тряб ва да изчезне, за що то 

то зи страх мно го ми препятства. Като ви го во ря в бе-седите, ва ши те 
мисли, ва ши ят страх мно го ми пречат. А стра хът се из пъж да на вън 
са мо от Любовта.
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Вторият ос но вен ме тод за ду хов но рас те не и развитие, за 



ор га ни зи ра не на Духовното тя ло и за съз да ва не на ор га ни те в 
не го е Служенето на Бога.

Служенето на Бога е ме тод за окул т но раз ви тие и та зи 
идея ня ма ни що об що с ре ли ги оз на та догматика. Учителя казва, 
че на Бога мо же да се слу жи са мо идейно. Идеята за слу же не то 
под раз би ра за ко на на Мъдростта. За да слу жи човек, тряб ва да 
има знание, за да знае да служи. Служенето е про цес на ра бо та 
за въз с та но вя ва не на на ру ше на та хармония, ко ято е из раз на 
Божествената ми съл как то в света, та ка и в човека. Затова слу-
же не то под дру га фор ма е из ра зе но чрез иде ята за въд во ря ва не 
на Царството Божие как то във все ки чо век поотделно, та ка и 
на Земята, в човечеството. Ще пре дам ред мис ли от Учителя по 
то зи въпрос.

• 38 • Отношение с Бога.
 Няма по -ху ба во със то яние от то ва да чув с т ваш Божието при-

със т вие в дъл бо чи на та на ду ша та си. Идеята за Бога е за чо веш ка та 
душа, как во то е из г ря ва що то Слънце за Земята. Когато чо век има 
та зи идея, той мо же да рас те и да се развива. Когато чо век има 
връз ка с Първата Причина, Животът се про явя ва пра вил но у не го 
и то га ва той схва ща Живота в не го ва та целокупност. Това е ма ги-
чес ка формула, то ва е ма ги ята на Живота. Човек, кой то ня ма та зи 
идея, той не мо же да ста не маг, во ля не мо же да има, ум не мо же 
да има, сър це не мо же да има. Които съзнават, че Бог дейс т ва в 
света, хо дят във Виделина, а ко ито ня мат та зи идея, ня мат още та-
зи Виделина. Пазете в се бе си све ще ния об раз на Бога. Да бъ деш 
в хар мо ния с Бога, то ва под раз би ра хар мо ния с Целокупността на 
Битието. Законът е: щом въз с та но виш сво ите от но ше ния с Бога, 
въз с та но вя ваш сво ите от но ше ния и с другите, за що то дой де ли 
ня кой при тебе, ти виж даш Бога в него. Когато има ме един с т во и 
хар мо ния вът ре в нас, ние слу жим на Бога. А ина че ще слу жим на 
об-ществото, на народа, но не и на Бога.

• 39 • Слизане на Божественото.
 Божественото сли за периодически, за да ни помогне, ко га то 
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на ру шим въз с та но ве на та хармония. Като ученици, ра бо те те вър ху 
закона: поз на ва не на Бога във всич ки те про яви на Живота. Така ще 
Го поз на ете в Неговата същина. Това, ко ето пе ри оди чес ки ид ва и 
да ва нап рав ле ние на жи во та ни – Светият Дух, то ва е Бог. Вашата 
си ла се със тои в това, че Бог дейс т ва чрез вас. Силата е в Него. Този, 
кой то е ро ден от Бога, ще про яви Божията Любов и е го тов да по-
мага. Онзи, кой то е ро ден от Бога, не мо же да мрази. Който е ро ден 
от Бога, е услужлив, смирен, има всич ки Божествени добродетели.

• 40 • Доброволно служене.
 Служенето на Бога пред с та вя доб ро во лен акт в Живота. Ако 

не дой де Любовта в Живота, слу же не то на Бога е не-мислимо. Слу-
жете на Бога с Любов, с мисъл, с воля. Умът, сър це то и во ля та са 
три те връз ки на чо ве ка с Бога. Целта на жи во та ни тряб ва да бъ де 
да вър шим Волята Божия. Намерите ли то зи ключ, вие сте дош ли 
до съ щес т ве но то и във вас ще се съз да де не що ново. Да слу жим на 
Бога, то ва е най-важното, пър во то нещо. След то ва ще се на учим 
да слу жим на дру ги те хора. Най-първо ще въз лю биш Бога и след 
то ва ще сле зеш да оби чаш всич ки хора. Да слу жиш на Бога, зна-
чи да имаш всич ки бла гоп ри ят ни ус ло вия за работа. Като ста не те 
сутрин, ка же те си: “Господи, го тов съм всич ко да нап ра вя днес за 
Тебе”. Ще се мо лиш на Бога и ще работиш. Трябва да има хо ра в 
света, ко ито са го то ви в име то на ве ли ка та Любов да по жер т ват 
жи во та си, да се от ка жат от до вол с т во то в живота, от всич ки бла га 
на живота за ед но вис ше благо, за човечеството.

• 41 • Изобилие.
 Когато чо век при еме нещо, ко га то има ня кои придобивки, 

тряб ва да ги спо де ли с другите, тряб ва да ги пре ра бо ти и да ги да де 
на другите. С то ва той слу жи на Бога. В слу же не то има разнообра-
зие. Човек тряб ва да на ме ри на й- доб рия на чин за слу же не на Бога. 
Изобилно ти е дадено, изо бил но давай.

• 42 • Изкуство на служенето.
 Служенето е служба. Когато служим, сам не мо жеш да се 

наз на чиш на служба. Бог ще те пос та ви да служиш. Докато не те 
пос та ви Бог да служиш, ти не мо жеш да служиш, за що то ина че 
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ня ма да имаш крила, ня ма да имаш сила. Служенето е ед но от на й-
т руд ни те изкуства. В жи во та на слу же не то е ва жен след ни ят закон: 
ед но нещо, с ко ето си се пол з вал из вес т но време, ще го отс тъ пиш 
на дру ги да се ползват, а ти ще ми неш напред.

• 43 • Взаимопомощ.
 В за ко на на слу же не то чо век тряб ва да съзнае, че всич ки хо-

ра със та вят един ко лек ти вен ор га ни зъм и все ки един тряб ва да 
знае къ де му е мяс то то в то зи организъм. Всеки чо век е ва жен за 
теб, за що то со ко ве те на ця ло то дър во се вли ват и в теб, и в него. 
Така че, ка то кло ни на ед но и съ що дърво, тряб ва да си по ма га те 
взаимно. Това е един от за ко ни те на служенето. Взаимопомощта е 
ве лик закон, по кой то се про явя ва Любовта и тво ри в човека. Когато 
чо век при ло жи вза имо по мощ та и на ме ри мяс то то си в об щия ор-
га ни зъм на Природата, той до би ва Свободата си. Свободният е с 
пробудена, раз цъф тя ла душа, той е човек, кой то е из г ра дил сво ето 
Духовно тя ло и с не го жи вее съз на тел но в Духовния свят. Свобод-
ният е човек, ро ден от Духа, от Любовта и е про вод ник на Истината 
и Мъдростта. Той се хра ни с Мъдростта на Космоса и рас те и се 
развива, ук реп ва от си ла в сила. Той е ве че уз рял плод на Дървото 
на Живота. И Животът има сми съл дотолкова, до кол ко то при на ся ме 
плод в Цялото. Когато чо век ра бо ти за Бога, той е зна ен на Небето 
меж ду всич ки Светли духове, нав ся къ де го знаят.

• 44 • Признателност.
 Трябва да се про бу ди съз на ни ето ви, да бъ де те приз на тел ни на 

Онова Същество, което ви е да ло всичко. Това е един от ве ли ки те 
за ко ни на служенето. Тогава ще има те ува же ни ето и по чи та ни ето 
на хората. Уважението и по чи та ни ето на хо ра та за ви си от това, до-
кол ко вие слу жи те на Бога.

• 45 • Съзнателно и не съз на тел но служене.
 Когато чо век не мис ли за Бога, а по ес тес т во си е до бър и про-

явя ва Доброто, то га ва Бог дейс т ва в него, за да е добър. Такъв чо век 
не съз на тел но слу жи на Бога. А ко га то чо век със ре до то чи ума си 
към Бога, той е добър, за що то е в съз на тел на връз ка с Бога и чер пи 
от Него. Тогава той е до бър по своя воля, т. е. той е съз на те лен про-
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вод ник на Бога. А ко га то не мис ли за Бога и е добър, то ва показва, 
че Божественото в не го ра бо ти и той не съз на тел но слу жи на Бога. 

• 46 • Работа за Цялото.
 Работете за Цялото, за да при еме те енер ги ите на Цялото в се бе 

си, ко ито ще съг ра дят във вас ва ши те ду хов ни органи.
• 47 • Вътрешно единство.
 Всички хо ра тряб ва да при емат Великата Истина за Един-

ството. Аз про по вяд вам се га Учението за вът реш но то единство. 
Пожертвайте лич ния си жи вот за щас ти ето на човечеството. Това 
е Новото Учение, Учението на Любовта. Когато чо век се от ре че от 
лич ния ин те рес в се бе си и жи вее за Цялото, с то ва слу жи на Бога 
и в про це са на то ва слу же не съг раж да Духовното си тяло.

• 48 • Сродна душа.
 Ако чо век жи вее и ра бо ти за Бога, ще срещ не срод на та си 

душа. Тя ще вне се в не го разширение, си ла и подем. Ако не слу жи 
на Бога, ако не вър ви по Божия път, ня ма да срещ не срод на та си 
душа, жи во тът му ще се обезсмисли.

• 49 • Стремеж към Свобода.
 Стремежът на чо ве ка към Свобода е Божествен. Външната 

сво бо да се обус ла вя от вът реш на та Свобода – сво бо да та на мисъл-
та, чув с т ва та и постъпките. Човек тряб ва да дой де до вът реш на та 
Свобода. Човек тряб ва да из во юва сво ята Свобода. Човек сам се е 
ог ра ни чил и сам тряб ва да се освободи. За да се освободи, чо век 
тряб ва да обик не Истината, да жи вее с нея. Истината пра ви чо ве ка 
свободен. Свободен е онзи, кой то е здрав, умен и добър. Свободен 
е са мо онзи, кой то слу жи на Бога, и ка то слу жи на Бога, мо же на 
всич ки да слугува. Ограничен е онзи, кой то ис ка да му слугуват. 
Свободен е онзи, кой то ни ка къв огън не мо же да го из го ри и кой то 
ни кой не мо же да окаля. Щом до бие Свобода, чо век е радостен. 
Свободата и Любовта вър вят заедно. Мисъл и Свобода съ що вър вят 
заедно. Само сво бод ни ят мо же да люби, са мо сво бод ни ят мо же да 
мисли, са мо сво бод ни ят мо же да служи. Свободата за ви си от пра-
ва та мисъл, а пра ва та ми съл за ви си от Любовта.
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• 50 • Кротките.
 В про це са на слу же не то чо век изя вя ва Доброто ка то про ява на 

Любовта. Затова Доброто е твор чес ка и съг раж да ща си ла в човека. 
Добрите хо ра ще нас ле дят Земята. Кротките ще нас ле дят Земята. 
Един век ня ма да ми не и всич ко то ва ще стане. Има мощ ни ду хов-
ни те че ния навсякъде.

• 51 • Благодарене за всичко.
 За да ра бо тим за сво ето пов ди га не и развитие, тряб ва да бъ-

дем доб ри за всич ки съ щес т ва – растения, жи вот ни и хора. Защото 
това, ко ето вър шим на другите, вър шим го на Бога. Това е един от 
ве ли ки те ме то ди на служенето. Добър чо век е онзи, кой то и при 
на й- ло ши те ус ло вия из пъл ня ва Волята Божия. За да бъ деш добър, 
тряб ва да бъ деш свободен. Доброто е външ на та стра на на Любовта. 
Когато ис каш да пра виш добро, под ти кът иде от Бога. Затова чо-
век тряб ва да бла го да ри на Бога за всич ко и при всич ки условия. 
По та къв на чин той съг раж да своя вът ре шен живот. Когато чо век 
нап ра ви ед но мал ко добро, да бла го да ри на Бога, че се е про явил 
чрез него. Когато дой де ед но мал ко страдание, пак да благодари. 
Тогава ще дой де го ля мо то благословение. Затова рад вай те се и 
бла го да ре те за всичко.

• 52 • Удове на Космичния организъм.
 Когато ня кой е натъжен, на ме ри на чин тай но да му помогнеш, 

да му нап ра виш ед но добро. Когато пра виш добро, не го во ри за 
него. За да бъ де силен, пър во чо век тряб ва да бъ де добър. Когато 
пра виш добро, то ще поч не да те че към теб ка то извор. То е ус ло вие 
за здравето. Без Доброто, чо век не мо же да бъ де здрав. Реализира-
нето на Доброто и на мал ки те Бо-жествени подтици, да ва ус тойчи-
вост на характера. Така нап ра ве но то Добро пред с та вя ос нов ни ят 
ка мък на бъ де ща та сгра да на чо ве ка – не го во то Духовно тяло. 
Всеки чо век тряб ва да нап ра ви по не ед на мал ка ус лу га на сво ите 
ближни. Правете добро, за що то сте удо ве на един ве лик Космичен 
организъм. По та къв на чин слу жи те на Бога и съг раж да те своя 
Духовен организъм.

СЛУЖЕНЕ НА БОГА



ИМАМ  ДОМ  НЕРЪКОТВОРЕН 54

• 53 • Оценка.
 Човек тряб ва да оце ня ва това, ко ето му се дава. Когато оце ня ва 

нещата, чо век гра ди в се бе си. За да мо же да гра ди в се бе си, чо век 
тряб ва да бъ де твърд ка то земята, за да има основа; да бъ де под ви-
жен ка то водата, за да бъ де плас ти чен да гради; да бъ де бърз ка то 
въз ду ха и лъ че за рен ка то светлината. Човек тряб ва да бъ де ак ти вен 
в мисли, чув с т ва и дела. Тогава му се дава. Когато е активен, той 
сиг на ли зи ра за нуж ди те си и му се при ти чат на помощ. Спре ли се 
ак тив нос т та му, не мо же да му се помогне.

• 54 • Опознаване.
 Онзи, кой то люби, тряб ва да оби ча Знанието, да ис ка да при-

до бие Мъдростта в се бе си, да ста не мъдър. Не же лае ли това, Лю-
бовта не дейс т ва в него. Любовта се про явя ва са мо при ед но силно, 
ин тен зив но же ла ние да бъ деш мъдър. Туй е ка чес т во на Любовта. 
Първото ка чес т во на Любовта е ед на ве ли ка жаж да да учим. Всич-
ко то ва не е алчност, та къв чо век не е нахален, но изу ча ва всичко, 
как во то ви ди в света. Качеството на Мъдростта е точ но обратно: 
у мъд рия има же ла ние и на й- мал ко то същество, ко ето види, да го 
обикне, има же ла ние да му нап ра ви ед на услуга. Като види, че ед но 
цве тен це е затиснато, ще се спре и ще го разрови, ще му нап ра ви 
услуга. Нему е при ят но това. Само мъд ри ят чо век мо же да нап ра ви 
това. Сега, ка то дой да във ва шия дом, аз мо га да поз ная да ли вие 
тър си те Любовта или Мъдростта. Крайният ре зул тат на Любовта, 
то ва е да се опознаем.

• 55 • Думата Бог.
 В пър во на чал ния език ду ма та “Бог” е има ла осо бен смисъл. 

Днес то ва по ня тие е изопачено. С изо па ча ва не то на то ва по ня тие 
хо ра та са изо па чи ли своя ум. За да си със та вим пра вил но по ня тие 
за Бога и да го разберем, тряб ва да се вър нем в сво ето пър во на чал-
но състояние. Изопаченото раз би ра не на Бога се дъл жи на Черната 
ложа. 

• 56 • Името Божие.
 Мойсей, един ве лик посветен, е казал: “Не спо ме на вай те 
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Името Божие нап раз но”. Това е един от ве ли ки те за ко ни за онзи, 
кой то ис ка да изу ча ва Великото Божествено учение. Така той ще 
ос ве ти Името Божие. Докато не за поч не те да ос ве тя ва те Името 
Божие в он зи ве лик смисъл, пре да ден от Дев-ствените Божествени 
Духове, ни кой не мо же да се пов диг не по -ви со ко от стъпалото, на 
ко ето се намира.

• 57 • Самоосъждане.
 Знайте, че в как ва то по со ка и да се про яви човек, туй е за сла-

ва Божия. Защото ва ши те опущения, ва ши те пог реш ки пред с та вят 
въз мож ност за пов ди га не то на по -нап ред на ли те от вас Същества. Ти 
пра виш из вес т на погрешка, а та зи Същества, ко ито ти не виждаш, 
из пол з ват та зи твоя погрешка, взе мат я за съг раж да не на ед на ве-
ли ка добродетел. Всичко в све та е та ка създадено, че те зи Разумни 
съ щес т ва из пол з ват вся ка ва ша пог реш ка за съз да ва не то на ед на 
добродетел. На Земята пог реш ки те са неизбежни. Но въп рос ста ва 
за не съз на тел ни те погрешки, ста на ли въп ре ки во ля та ви. И за те зи 
пог реш ки чо век не тряб ва да се критикува, не тряб ва да се осъжда. 
Единствената опас ност от стра на на Черното Братство се ди в това, 
че те имат за за да ча да вса дят в чо ве ка един кри ти чен дух, че той не 
жи вее добре, да поч не да се са мо осъж да и критикува. За да бъ дем 
светии, тряб ва да зна ем всич ки за ко ни на Природата и да зна ем и 
сво ето минало, и бъдеще.

• 58 • Познанство.
 За да мо же да се про яви Любовта у вас, ви на ги тряб ва да бъ-

де те свър за ни в съз на ни ето си с Невидимия свят. А за да бъ дем 
свър за ни с Невидимия свят, все тряб ва да поз на ва ме ня ко го от то зи 
свят и да зна ем име то му.

• 59 • Връзка с добродетел.
 Когато вле зе те във връз ка с ня кой чо век ня ма да се спи ра те вър-

ху не го ви те слабости, а ще се спре те вър ху не го ви те добродетели.
• 60 • Планински височини.
 Всяко из кач ва не по пла ни ни те да ва вът ре шен им пулс на чо-

века. На го ле ми ви со чи ни Черната ложа е безсилна.
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• 61 • Светло съ щес т во в човека.
 Човек мо же да бъ де оби чан дотогава, до ка то ня кое Светло 

съ щес т во жи вее в него. Щом Светлото съ щес т во го напусне, ед-
нов ре мен но с то ва го на пус кат и всички, ко ито го обичат. 

• 62 • Волева Любов.
 Любовта вся ко га се про явя ва във волята. Любов в мис ли те 

няма, ум с т ве на Любов ня ма и сър деч на Любов няма, но има са-
мо во ле ва Любов, за що то Любовта под раз би ра един акт, на пъл но 
завършен. Туй, ко ето е са мо ка за но и по мис ле но и не е свършено, 
не е Любов. Помислено, по чув с т ва но и свър ше но – то ва е Любов. 
Любовта под раз би ра три акта: помислено, по чув с т ва но и свършено.

• 63 • Опитване на Бога.
 Христос е на й- сил но то про яв ле ние на Божията Любов, на 

Божията Мъдрост и на Божията Истина. Затова ви казвам: вло-
же те в сър ца та си Любовта – Любов чрез Мъдростта, за да зна еш 
за що оби чаш човека. Любовта под раз би ра да зна еш за що оби чаш 
човека. Аз ви казвам: аз оби чам човека, за що то Бог жи вее в него. 
Защо тряб ва да обичаме? – Като обичаме, ние тър сим Бога. И ко га то 
казваме, че тряб ва да любим, с то ва подразбираме, че тър сим Бога, 
за що то Бог е Любов. И ние ще любим, за да ста нем ка то Бога. Ние 
тряб ва да любим, за да на ме рим Бога, за що то Бог е Любов. Като 
любим, ние въз п ри ема ме Бога в се бе си и го опитваме. А щом Го 
възприемем, то га ва опит ва ме Неговата Мъдрост.

• 64 • Събуждане на Божествения живот.
 Само един на чин има за оп ра вя не на све та – ко га то при ло жим 

Божията Любов. Божията Любов има в се бе си всич ки еле мен ти за 
съ буж да не на Божествения живот. Тази Любов гра ди чрез ме то ди те 
на Божествената Мъдрост и ко га то в те зи ме то ди вли за Светлината 
на Божествената Истина и ко га то та зи Светлина се под к ре пя от 
мяр ка та на Божествената Правда и всич ко то ва се ос но ва ва на Бо-
жествените добродетели, то га ва ще има ме доб ра на со ка в Живота. 

• 65 • Хармония в Живота.
 Когато си в хар мо ния с да ден човек, ти ха рес ваш всич ко в 
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него. Когато си в хар мо ния с из вес т но цвете, с из вес т но нещо, с 
из вес т но място, ти го ха рес ваш и се прив ли чаш към него. Също 
та ка има дни, с ко ито чо век е в хармония, а има дни, с ко ито чо век 
не е в хармония. Стремете се към хар мо ни ята в Живота, как то му-
зи кан тът се стре ми към хар мо ни ята в музиката.

• 66 • Градът на Бога.
 Ако ис ка те да има те за Бога ед но вяр но понятие, из ли зай те 

ве чер но вре ме да гле да те небето. Бог е ед на ра зум на твор чес ка 
Сила. Той е съз дал ця ла та Вселена, с всич ки слън ца и планети. 
Това е Градът, къ де то Бог живее. Неговият ум и Неговото съз на ние 
е тол ко ва велико, че то об х ва ща и на й- мал ки те съ щес т ва и уреж да 
жи во та им.

• 67 • Съвършенство.
 Да бъ де чо век съвършен, то ва зна чи меж ду Бога и не го ва та 

ду ша да съ щес т ву ва пъл на хармония. Тази хар мо ния се под дър жа 
от три ве ли ки си ли в света: от Любовта, от Мъдростта и от Исти-
ната. Любовта е дос тъп на за всички, но не мо же да се изясни. Тя 
ре гу ли ра външ ни те и вът реш ни от но ше ния на човека. Мъдростта 
пък ид ва в ус лу га на Любовта. Тя об ра бот ва всич ки неща, с ко-
ито Любовта си служи, и ги пос та вя на тех ни те мес та във вре ме и 
пространство. Истината оп ре де ля вът реш ния стре меж на чо ве ка и 
му по каз ва как во тряб ва да реализира.
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Съвременните хо ра имат по вър х нос т но и ме ха нич но схва ща не 
за молитвата, но в Школата на Бялото Братство тя е един ме тод 
за ду хов на работа, един ме тод за връз ка на чо ве ка с Бога и Възви-
шените същества на Космоса. Ще из ло жа нак рат ко това, ко ето 
Учителя е ка зал за мо лит ва та ка то ме тод за ра бо та на ученика.

• 68 • Скришната стаичка.
 Казано е: “Когато се молиш, влез в скриш на та си стаичка, в 

тайно то мяс то”. Тайното място, скриш на та стаичка, то ва е мяс то-
то на Истината в човека. Има ед но све ще но мяс то вът ре в човека, 
ед на област, в ко ято чо век ако не отиде, не влезе, мо лит ва та му не 
ще бъ де послушана. Това скриш но мяс то ня кой път ще го на ме-
ри те денем, ня кой път – при из г рев слънце, ня кой път – при за лез 
слън це и ня кой път – сред нощ. Всички хо ра не мо гат да се мо лят 
в ед но и съ що време. Само ко га то чо век вле зе в скриш на та си ста-
ичка, всич ки те му въж де ле ния мо гат да се реализират. Много от 
нес ре ти те на хо ра та в жи во та се дъл жат на това, че не спаз ват то ва 
правило. Всеки тряб ва да се моли, за да мо же да пос тиг не нещо. 
Когато има те външ ни постижения, бла го да ре те на Бога отвътре. А 
пък ко га то има те вът реш ни постижения, ще тър си те Бога отвънка. 
Бог се тър си и отвън, и отвътре, но не едновременно. При из вес т ни 
ус ло вия ще го тър си те отвън, при дру ги ус ло вия – отвътре. Някой 



път чув с т ва те дъл бо ко в се бе си, че Това Същество ви ръ ко во ди 
отвътре. А ня кой път ще чувствате, че То от вън ка ви ог раж да и 
пази. Щом сте в съг ла сие с Бога, ще ми не те през опас нос ти и ни то 
ко съм ня ма да пад не от вас.

• 69 • Начин за молитва.
 Молитвата е на й- важ ни ят ме тод за рас те не и развитие, оба-

че мал ци на зна ят да се молят. Молитвата не е не що външ но и не 
се ди са мо в из го ва ря не на думи. Тя е не що дълбоко, вътрешно. 
Истинският на чин за мо ле не е дос тъ пен за малцина, но той да ва 
го ле ми резултати.

• 70 • Връзка с ми съл та на Бога.
 Човек тряб ва ви на ги да е във връз ка с ми съл та на Бога и да не 

до пус ка прекъсване. Когато чо век нав ле зе пра вил но в та зи област, 
той ще има хар мо ния в мислите, чув с т ва та и во ля та и ще усе ща ед-
на вът реш на Радост. А тя е признак, че чо век се раз ви ва правилно. 
Така чо век се свър з ва със све та на Напредналите същества. Почне 
ли да се мо ли чо век така, всич ки вра ти ще бъ дат от во ре ни за него. 
Да кажем, че се на ми ра те в утеснение; мо ли те се и вед на га от вът ре 
се от го ва ря и всич ки стес ни тел ни ус ло вия се отстраняват. Сутрин 
ка то станеш, ще се молиш, за да знаеш, че вра та та на Живота е от-
во ре на за теб през деня.

• 71 • Пълният Живот.
 Молитвата е Божествен процес. Имаме формулата: Божията 

Любов но си пъл ния Живот. Това е на й-к рат ка та молитва. Щом чо-
век по мис ли за Бога и за Възвишените съ-щества, свър з ва се с тях 
и при ема тех ни те мис ли и чувства.

• 72 • Разумната молитва.
 Когато се молите, важ но е да зна ете как во ис ка те от Бога. 

Най-разумното е, ка то се молим, да ис ка ме да се на учим да вър шим 
Волята Божия. Като вър шим Волята Божия, ние ще има ме всич ко 
на раз по ло же ние – и Знание, и Любов, и Сила и всич ки условия. 
Най-напред ще по же ла ете да има те ума на един Ангел и сър це то 
на един Серафим, плам тя що от Любов. Същото по же лай те и за 
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другите. Или по же лай те нещо, ко ето е ху ба во за ду ши те ви. Най-
напред тряб ва да ис ка ме ре али зи ра не на цар с т во то Божие на Земята. 
С то ва всич ки ще се обединим. Значи, тряб ва да има ме идея, ко ято 
свър з ва всич ки хо ра в едно. Когато на ши те же ла ния са в раз рез с 
об щия принцип, то га ва не мо жем да има ме постижения, а ко га то 
сме в съгласие, ще има ме успех.

• 73 • Молитвата на адепта.
 Онзи човек, кой то се на учи да се мо ли правилно, той ста ва 

ве лик адепт.
• 74 • Възприемателно състояние.
 Молитвата е ме тод за изу ча ва не на Божествения език. Тя е пър-

ви ят ме тод за изу ча ва не то му, изу ча ва не то на буквите. Ние тряб ва 
да се молим, за що то та ка ще на учим Божествения език. Трябва да се 
мо лим на Бога, за да въз п ри емем оне зи блага, от ко ито се нуждаем. 
Молитвата е метод, чрез кой то се при ема Божието благо. Благата 
са готови, но с мо лит ва та вие оти ва те да си ги вземете, т. е. ид ва те 
във въз п ри ема тел но състояние.

• 75 • Радост в молитвата.
 Ако не се свър жем с Бога, не мо же да има ме ни как ва наука. 

Онзи, кой то е нап ра вил света, са мо Той мо же да ни научи. Като се 
молите, ще по чув с т ву ва те Радост – ед но Божествено със-тояние.

• 76 • Разположение за молитва.
 За да се моли, от чо век пре ди всич ко се ис ка ед но вът реш но 

разположение, хар мо ни зи ра не на ума, чо век да до бие ху ба ви и 
свет ли мис ли и неж ни чувства, да има вът ре шен Мир.

• 77 • Стимулът на молитвата.
 Молитвата е един си лен стимул, за то ва тряб ва вся ко га да от-

п ра вя ме ума си към Бога, Той да ни хармонизира. Така ще вле зем 
в пра вия път на постиженията. Който оти ва на работа, на й- пър во 
тряб ва да се по мо ли и та ка да за поч не работа, за да го пазят. От-
правете пог ле да си към Разумното в све та и по мощ та ще дойде. 
Молитвата е на й-п ри ят на та работа.

• 78 • Дишане на душата.
 Аз на ри чам мо лит ва та ди ша не на душата. С ди ша не то ста ва 

ед но пре чис т ва не на душата. Човек тряб ва да се мо ли през це лия 
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ден непрестанно, как то неп рес тан но диша. Като се мо ли чо век не-
престанно, неп рес тан но мисли, чув с т ва и действа. При мо лит ва та 
е нуж но пъл но съсредоточаване. Хубаво е да се прак ти ку ва със ре-
до то ча ва не и съзерцаване. Съсредо-точаването или кон цен т ра ци-
ята е во лев про цес на глав ния мозък. Като поч не чо век да се моли, 
тряб ва да заб ра ви всич ко дру го пред Великото, за ко ето мисли. Това 
е ис тин с ка молитва. Истинската мо лит ва се зак лю ча ва в Любовта. 
При ис тин с ка та мо лит ва вие из п ра ща те към Бога сво ята Любов и 
благодарност. Молитвата е със то яние на бла го дар ност и Любов.

• 79 • Упование в Разумното.
 На тихо, скри то място, де то ня ма никой, ще пра ви те вът реш-

на връз ка с Бога и след то ва ще оти де те при хората. Молитвата е 
един с т ве ни ят път, по кой то мо же да се ра бо ти на й- лес но за на ше то 
повдигане. Чрез мо лит ва та ние се свър з ва ме с те зи Същества, ко ито 
ни помагат. Без тях ни що не мо жем да направим. При мо лит ва та 
ид ва та зи Светлина, ко ято ни по ма га да схва нем нещата. При мо-
лит ва та чо век тряб ва да има вя ра и упо ва ние в Разумното, ко ето 
ле жи в ос но ва та на ця ла та Природа. Човек тряб ва да вло жи вярата, 
че с не го ще ста не това, ко ето Разумното е начертало. Вярата е за-
кон за въз п ри ема не на това, ко ето иде отгоре. Това, ко ето Бог мо же 
да нап ра ви за нас, в то ва ще вярваме. Вярата е вът реш на връзка, 
ко ято се об ра зу ва по за ко на на Любовта. Това ко ето ние вярваме, 
то ва става. Когато чо век ра бо ти с Вярата, не ща та се реализират. 
Вярата и Надеждата са кри ла та на Любовта. Чрез Надеждата ние 
сме свър за ни с фи зи чес кия свят; чрез Вярата ние сме свър за ни с 
Духовния свят, а чрез Любовта сме свър за ни с Бо-жествения свят.

• 80 • Връзка със звездите.
 Когато чо век има да ре ша ва ня коя важ на за да ча от съд бо нос но 

зна че ние и сам не мо же да я разреши, не ка да от п ра ви своя пог лед 
към звездите, да нап ра ви вът реш на връз ка с тях, за що то на тях жи-
ве ят Велики Възвишени същества. Не е би ло случай, ка то пос тъ пи 
чо век така, да не дой де ед но Божествено разрешение. Непременно 
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ще се раз ре ши въп ро сът по Божествен начин.
• 81 • Думи на молитвата.
 Молете се с думи, ко ито имат са мо ед но значение. Такива ду-

ми са мощни. Във вре ме на мо лит ва ръ ко во де те се отвътре. Освен 
с об що из вес т ни молитви, об ръ щай те се към Бога и със свои думи. 
Употребявайте оне зи ду ми и он зи език, кой то от вът ре ви се дик-
тува. Всяка мо лит ва тряб ва да се преживява. Молитва, от п ра ве на 
без Любов, Светлина и Свобода, ня ма криле. Тя не мо же да оти де 
при Бога и ос та ва безсмислена. Аз раз би рам мо лит ва та ка то ме тод 
за при до би ва не на нещо. Молете се, за да ид ва по ве че Светлина в 
съз на ни ето ви.

• 82 • Укрепване чрез молитва.
 Бих же лал пос то ян но да се молите, за да сте във връз ка с Бога. 

Само та ка ще дой де вър ху вас оно ва въз дейс т вие отгоре. Тогава вие 
ще усе ти те оно ва Божествено об ла го ро дя ва не и закрепване. Само 
ко га то чо век се моли, тя ло то му укрепва, чув с т ва та и мис ли те му 
съ що укрепват. Онзи човек, кой то се моли, не мо же да има жес то-
ко сърце. По кон с т рук ция той мо же да е деликатен, но тя ло то му е 
здраво, ми съл та му – ус тойчи ва и чув с т ва та – силни. Не е въз мож но 
да сме в об ще ние с Бога и да сме хилави.

• 83 • Светлина и Топлина на безсмъртието.
 Казано е в Писанието: “Бъдете пос то ян но в мо лит ва”. Защо? 

Защото та зи Светлина, та зи Топлина, ко ято иде отгоре, от Бога, е 
тол ко ва ме ка и приятна, че те съгражда. Тя е Светлина и Топлина на 
безсмъртието. Тя е та зи имен но Светлина в света, с ко ято не мо жем 
да нап ра вим ни как ва пакост. С та зи Светлина са мо доб ро мо жеш 
да правиш. Аз я на ри чам “без в ред на свет ли на”, а та зи Светлина 
се до би ва с молитвата. При та зи Светлина чо век до би ва ед но ус-
по ко ява не и един вът ре шен Мир. Дето и да но сим та зи Светлина, 
от нея ни що не се запалва, не изгаря, но всич ко се осветлява. В 
при до би ва не то на та зи Светлина се ди си ла та на молитвата. Няма 
друг на чин за до би ва не на та зи Светлина. Всички окул т ни уче ни-
ци имат мно го на чи ни за при до би ва не то на Знанието, но дой де ли 
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до Светлината на безсмъртието, всич ки упот ре бя ват мо лит ва та – и 
Учители, и ученици. За до би ва не то на Мъдростта съ що има мно го 
методи, но дой де ли се до та зи Светлина, има са мо един ме тод – 
молитвата. Тази Светлина за се га е не об хо ди ма за всички. Всички 
мъч но тии в Живота, от ка къв то ха рак тер и да са, се раз ре ша ват чрез 
та зи Светлина. Когато дой де та зи Светлина в света, спор меж ду 
хо ра та ве че не мо же да има. Обмяната ста ва пра вил на и всич ки 
противоречия, ко ито се пов ди гат меж ду хората, из чез ват – нав ся-
къ де нас та ва пъл на хармония. Молитвата е на й-к ра си во то не що в 
Живота. Затова чо век неп рес тан но тряб ва да се моли, т. е. неп рес-
тан но чо веш ки ят ум и чо веш ко то сър це да са от п ра ве ни към Бога.

• 84 • Източникът на Живота.
 Животът на све ти ите и ге ни ите от на ча ло до край е са мо 

молитва. Това е жи вот на пъл но безкористен. Всички хора, ко ито 
са го то ви да раз би рат мо лит ва та по вътрешен, по ин ту ити вен път, 
са мо те са в със то яние да про ник нат в нейния дъл бок смисъл. Меж-
ду съв ре мен ни те ези ци ня ма ни то един, кой то да мо же да из ра зи 
ве ли ка та идея, скри та в по ня ти ето “мо лит ва”. И днес по ня ма не 
на съ от вет ни думи, ние си слу жим в раз ни те ези ци с думи, ко ито 
приб ли зи тел но из ра зя ват по ня ти ето “мо лит ва”. Да се молиш, то ва 
зна чи да обър неш ума, сърцето, ду ша та и Духа си към он зи из точ-
ник на Живота, от кой то си излязъл. Ако чо век оглупява, то ва се 
дъл жи на факта, че той ряд ко си спом ня за Първата Причина, т. е. 
за пър во из точ ни ка на Живота. Следователно, падението, до ко ето 
съв ре мен но то чо ве чес т во е дошло, се дъл жи на ед на дъл бо ка вът-
реш на при чи на – не мар ли вос т та към Първия Принцип, от кой то е 
излязло. Днешният чо век е не мар лив към Бога, вслед с т вие на ко ето 
ще чу ете да каз ва често: “Аз съм сво бо ден човек, мо га без Бога, 
мо га без мо лит ва”.

Да ка же човек, че мо же да жи вее без молитва, то е все ед но 
да каже, че мо же да жи вее без да диша. Спре ли ди ша не то за един 
час, той ще раз бе ре как ва не об хо ди мост е то за него. Ако ди ша-
не то пред с тав ля ва не об хо ди мост за човека, то ми съл та му за Бога 
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е хи ля ди пъ ти по -го ля ма необходимост. Колкото по ве че чо век си 
спом ня за Бога и Го дър жи в ума си, тол ко ва е по-благороден. Благо-
родството на чо веш ка та ду ша за ви си от ми съл та му за Бога. Значи, 
ис ка ме ли да бъ дем благодарни, ние тряб ва да си спом ня ме за Бога 
ка то Същина, ко ято про ти ча през нас. Във всич ки по ло же ния на 
жи во та си – и в радости, и в скър би – ние тряб ва да си спом ня ме 
за Бога. Вън от Бога ни как во възпитание, ни как во благородство, 
ни как ва наука, ни как ва религия, ни как во из кус т во и за на ят – ни що 
не съ-ществува.

• 85 • Реална молитва.
 Мисълта на чо ве ка не мо же да се раз ви ва без молитва. Идеята 

на съв ре мен ни те хо ра за Бога, е идея на пад на ло то човечество. Бог 
е Реалността на Живота. Реалността се от ли ча ва по това, че тя е в 
си ла да за до во ли вся ко чувство, от ко ето чо век вът реш но се нуж-
дае. В Реалността чо век неп ре къс на то и пос то ян но расте. Когато 
се мо ли те на Бога, имай те пред вид след но то Негово качество: Бог 
е край но търпелив, но и мно го взискателен. Като се молиш, мо ли 
се за реални, за дейс т ви тел ни неща. Бог не оби ча да се мо лим за 
праз ни работи. Празни ра бо ти са онези, из пъл не ни ето на ко ито 
за ви си от нас. За те зи ра бо ти ние не тряб ва да очак ва ме на Бога 
Той да го направи. Смешно е нап ри мер да оти деш при Бога и да 
кажеш: “Господи, на учи ме да се хра ня”. Много от мо лит ви те на 
хо ра та са от то зи род.

• 86 • Користолюбие.
 Съвременните хо ра се нуж да ят от молитвата, ко ято мо же да 

из п ра ви жи во та им, да пре мах не от тях вся ко користолюбие. А ко-
рис то лю би ето е порок, язва, ко ято ра зяж да чо веш ка та душа. Като 
об лак то пом ра ча ва съз на ни ето на човека, ог раб ва не го во то сърце.

• 87 • Впрягане на добродетелите.
 Помнете след на та истина: ня ма по -ве ли ко не що в све та от 

молитвата. Каквото и дру го да ви каз ват хората, не заб ра вяй те 
зна че ни ето и не об хо ди мос т та от молитвата, от об ще ни ето с Бога. 
Нито знанието, ни то Любовта, ни то Мъдростта на Земята са в със-
то яние да се срав нят с молитвата, с об ще ни ето на чо ве ка с Първата 
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Причина. Силата на мо лит ва та се ди в това, ка то се мо ли човек, да 
впря га всич ки те си доб ро де те ли на работа. Молитва, в ко ято чо-
век не впря га всич ки те си доб ро де те ли на работа, не е истинска. 
Молитвата тряб ва да включ ва в се бе си ка чес т ва та на Любовта, на 
Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на Мило-
сърдието и на ред още добродетели. Отидете ли при Бога с та ка ва 
молитва, ще мя за те на дър во с уз ре ли плодове.

• 88 • Молитвеният дух.
 Ако съв ре мен ни те хо ра не зна еха да се молят, те би ха за гу би ли 

и оно ва малко, ко ето днес са запазили. Всичко хубаво, всич ко ве-
ли ко и красиво, ко ето те са запазили, се дъл жи на мо лит ве ния Дух, 
кой то ра бо ти в ду ша та им. Тъй що то бла го да ре ние на молитвата, 
ма кар и не тъй правилна, как ва то е в съв ре мен но то човечество, все 
пак не що от ху ба во то се е за па зи ло и не що но во се придобива. Бла-
годарение на мо лит ва та ние ста ва ме про вод ни ци на въз ви ше ни те 
си ли и бла го род ни те средства, чрез ко ито се кре пи це ли ят чо веш ки 
род. Душата има нуж да от вът реш на ду хов на храна, ко ято мо же да 
се дос та ви са мо чрез молитвата. Животът се зак лю ча ва в молитвата. 
Престане ли чо век да се мо ли и Животът изчезва. Велико не що е 
молитвата. Тя не се из ра зя ва чрез бъбрене, чрез шеп не не на думи. 
Като се на учи те да се молите, жи во тът ви ще се осмисли.

• 89 • Резултат на Живота.
 Всеки чо век мо же да се на учи да се моли. Щом мо лит ва та е в 

за ви си мост от добродетелите, чо век тряб ва да пос та ви Доброто за 
ос но ва на своя живот. Постигне ли това, той ня ма да за бе ле жи как 
спо соб нос т та му да се мо ли ще се яви ка то ес тес т вен ре зул тат на 
Живота. Тогава ду ша та на чо ве ка ще цъф не ка то дър во с хи ля ди 
бла го ухан ни цветове. Пред то зи чо век всич ко оживява. Той виж да 
нав ся къ де Божия Дух, кой то ра бо ти и помага. Това съ буж да под тик 
в не го и той ра бо ти за да се ос во бо ди от ог ра ни чи тел ни те ус ло вия 
на Живота.

• 90 • Тържественият момент.
 Всяко жи во съ щес т во се мо ли – и животните, и рас те ни ята 
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се молят. Благоуханието, ко ето рас те ни ята раз на сят из въздуха, е 
тях на та молитва. Когато рас те ни ето из гу би сво ето благоухание, то 
изсъхва. И човек, ко га то се моли, из да ва бла го уха ние ка то растени-
ята. Колкото по ве че се моли, тол ко ва по ве че и бла го уха ни ето му се 
увеличава. Престане ли да се моли, и бла го уха ни ето му пос те пен-
но изчезва. Който ни ко га не се е мо лил или е заб ра вил да се моли, 
той ми ри ше неприятно. Колкото по -раз ви ти са доб ро де те ли те на 
човека, тол ко ва по -сил но е бла го уха ни ето му. Всяка доб ро де тел 
има спе ци фич но благоухание.

Затова казваме, че мо лит ва та е на й- важ на та ра бо та в Живота. 
Що се от на ся до то ва как да се молите, то ва е лич на работа, ко ято 
все ки сам тряб ва да научи. Ако аз ви на уча да се молите, вие ще чу-
ете са мо ед но ехо, ко ето на й- пос ле ще ви до тег не и ще се от ка же те 
от молитвата. Молитвата има сми съл са мо тогава, ко га то из ли за от 
дъл бо чи на та на душата.

Няма по -тър жес т вен мо мент от то зи да от п ра вим ума и сър це-
то си на го ре към Този, който ни е дал всич ки блага. Ако ра бо ти те 
по то зи на чин неп ре къс на то в про дъл же ние на ця ла година, вие 
ще бъ де те през всич ко то вре ме ра дос т ни и ве се ли и ще чув с т ва те 
при със т ви ето на Бога. Във всич ки слу чаи на живота мо лит ва та 
ще бъ де в си ла да ви помага. Наука без мо лит ва отег ча ва човека; 
ре ли гия без мо лит ва отег ча ва човека; лю бов без молитва отег ча ва 
човека; яде не без мо лит ва отег ча ва човека. Всичко, ко ето се вър ши 
без молитва, отег ча ва човека.

• 91 • Тайните.
 Често се об ръ ща ме с мол ба към Бога да ни от к рие ня кои тай-

ни. Много не ща ще ви се открият, но са мо ко га то се на учи те да се 
мо ли те как то трябва.

• 92 • Образът на Бога.
 Молитвата не тър пи ни как ви правила, ни как ви ограничения. 

Когато чо век се мо ли как то трябва, той ви на ги е обър нат към Бога. 
Вие не мо же те да се молите, ако не сте обър на ти към Бога. Ако се 
мо ли те на Бога и мис ли те за ня кой човек, бил той ваш приятел, 
ва ша май ка или ваш баща, вие се мо ли те на него. Ако се мо ли те 
на Бога, а мис ли те за па ри те си, за къ ща та си, на тях се молите. 
Ако се мо ли те на Бога, а мис ли те за ня кой светия, мо ли те се на 
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светията, а не на Бога. Искате ли мо лит ва та ви да бъ де при ета от 
Бога, ми съл та ви тряб ва да бъ де на со че на из к лю чи тел но към Бога. 
Във вре ме на молитва, умът ви тряб ва да е сво бо ден от вся как ви 
стра нич ни мисли. Затова, ка то се молите, са мо об ра зът на Бога 
тряб ва да стои във ва шия ум, ни ка къв друг образ. Ще кажете, че 
не зна ете об ра за на Бога. Не, вие зна ете то зи образ, но се га тряб ва 
са мо да си го възстановите.

• 93 • Общата молитва.
 Има един мо мент в Живота, ко га то всич ки съ щес т ва – от 

на й- мал ки те до на й- го ле ми те – от п ра вят ума си към Бога. В то зи 
слу чай мис тич на та стран на на мо лит ва та се зак лю ча ва в то ва да 
схва не чо век то зи момент, да се при съ еди ни към об ща та мо лит ва 
и да каже: “Отправям ума, сърцето, ду ша та и Духа си към Този, 
към когото всич ки се от п ра вят в то зи мо мент”. При то ва все ки ще 
от п ра ви мисъл, съ от вет на на не го во то развитие. Бог ще от го во ри на 
та зи ко лек тив на молитва, ка то из п ра ти все ки му тол ко ва Светлина, 
кол ко то му е необходима.

• 94 • Добрата молитва.
 “Добрата мо лит ва” е об ща не са мо за човечеството, но за ця-

ла та Вселена, за всич ки Ангели, Архангели, Началства, Власти, 
Сили. Само по то зи на чин ще из мо лим Божието благословение, за 
да мо жем да рас тем и да се раз ви ва ме съ об раз но Неговата Воля.

• 95 • Растене.
 Един от ста ри те про ро ци каз ва за Господа: “Опитайте Ме, 

че Съм благ”. Ние мо жем да опи та ме Бога са мо в Любовта. Всяка 
мо лит ва в нас мо же да действа, са мо ако е прид ру же на с Любов. 
Защото не мо же чо век да про из не се молитва, ако Духът не е из-
пъл нил сър це то му, за що то Божественият Дух е, кой то про из на ся 
молитвата. Всяка мо лит ва е твор чес ки акт. Тя съз да ва ус ло вия за 
рас те не на душата. И ако ме пи та те за що тряб ва да се молим, отго-
варям: за що то мо лит ва та е ед на не об хо ди мост за на ше то растене. 
Всеки, кой то ис ка пра вил но да рас те и да се развива, тряб ва да се 
мо ли и да има Любов.

• 96 • Полюси в молитвата.
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 При молитвата, ако се спаз ва и един ка ба лис ти чен закон, има 
още по -го ля ма сила. Когато ня кой ис ка да се обър не към Бога за 
не го ва лич на работа, да се мо ли сам, а ко га то тряб ва да се мо лят 
за ня как ва идей на и об ща работа, тряб ва да се мо лят два ма или 
трима. Затова, ко га то ис ка ме да из вър шим не що общо, не тряб ва да 
се мо лим сами, а тряб ва да са на й- мал ко два ма или трима. Двамата, 
то ва са два та по лю са – по ло жи тел ни ят и отрицателният, през ко ито 
про ти чат енергиите, а тре ти ят е направлението, в ко ето тряб ва да 
се дви жи та зи енергия. За да се пос тиг не ня коя цел, не об хо ди мо е 
на й- мал ко три ма да се молят. Причината, по ра ди ко ято хо ра та не 
ус пя ват е, че ис кат са ми да ра бо тят и да се молят, а не на групи.

• 97 • Поливане.
 Молитвата е един за кон на поливане. Аз се га упот ре бя вам 

за ко на на мо лит ва та ка то за кон за поливане. Молитвата е един 
символ, чрез кой то се прив ли чат всич ки доб ри влияния. Слънчевата 
светлина, слън че ва та топлина, дъждът, влагата, то ва са доб ри те 
вли яния на молитвата, за да мо же да рас те всич ко онова, ко ето е 
посято. Когато един чо век се моли, всич ко на око ло му тряб ва да 
рас те и да се развива. В то ва рас те не тряб ва да има един бла го ро-
ден и въз ви шен порив.

• 98 • Въведение в свръх съз на тел ния живот.
 Има три въ ве де ния в живота: яденето, му зи ка та и мо-литвата. 

Яденето е въ ве де ние в под съз на тел ния и съз на тел ния живот. Яде-
нето, то ва е пър во то въ ве де ние на Природата, на й- не об хо ди мо то 
дело. А на й-п ри ят но то не що в са мо съз на тел ния жи вот е музиката, 
пеенето. Музиката е въ ве де ние в ум с т ве ния живот, а мо лит ва та е 
въ ве де ние в Божествения, в свръх съз на тел ния живот. Следователно 
на й- не об хо ди мо е яденето, на й-п ри ят на е музиката, а на й- ве ли ко е 
молитвата. Тя ни свър з ва с Бога, с туй Вечното в нас, ко ето ни да ва 
смисъл. Някой ще каже: “Защо тряб ва да се молим?” – Ще че теш 
туй въведение, за да раз бе реш вът реш ния сми съл на свръх съз на-
тел ния живот.

• 99 • Работа на молитвата.
 Съвременният хрис ти ян с ки свят не раз би ра как во не що е 
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молитвата. Молитвата е на й- ве ли ко то нещо, за ко ето тряб ва да 
се да де ед но мно го ху ба во обяснение. Разумно тряб ва да се обяс-
ни на се гаш ни те уче ни хора, спо ред пър во на чал ния език, как во е 
молитвата, а не така, как то се га го знаят. И ка то не раз би рат що е 
молитвата, хо ра та казват: “Лозето не ис ка молитва, а ис ка мо ти ка”. 
Ако аз се моля, ще при до бия сила, за да пре ко пая лозето, но ако не 
работя, а са мо се моля, ня ма да имам резултат. Молитвата под раз-
би ра ра бо та – ще се мо лиш и ще работиш.
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• 100 • Трите изисквания.
 Три не ща изис к ва Божествения Дух от човека: да се хра ни 

добре, да жи вее доб ре и да мис ли добре. Храненето е при ема не 
на Словото Божие, добрият жи вот е из пъл не ние на Волята Божия, 
а доб ро то мис ле не е мислене, про ник на то от Любовта. Да се хра-
ниш доб ре зна чи да въз п ри емаш всичко, как во то Бог е оп ре де лил 
за Живота, да жи ве еш доб ре зна чи да из пъл ня ваш всичко, как во то 
Бог е наредил, а да мис лиш доб ре зна чи да гле даш и да схва щаш 
всич ко това, ко ето Бог е създал. Повдигането и об ла го ро дя ва не то 
на чо ве ка за ви си от въз п ри ема не то на Божиите блага. Пълнотата 
на съ вър ше ния Живот за ви си от пъл но то въз п ри ема не на Божията 
Истина и Божията Любов. Там, къ де то Духът Божи жи вее и работи, 
Мир и Радост царува. Духът мо же да да де всич ко на човека, са мо 
чо век тряб ва да се свър же с Него. А един от на й- доб ри те ме то ди за 
връз ка с Духа е молитвата. Чрез Духа ще поз на ем пъл на та Истина, 
ко ято е Духът на спасението. Той ще вса ди в чо веш ка та ду ша Мъд-
ростта и ис тин с ко то поз на ние на Божиите наредби.

Духът ид ва периодически, за то ва се стре ме те да не про пус не-
те те зи Божествени моменти. Защото ако ги пропуснете, те не се 
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връщат. Бог за то ва ни приготовлява, че ка то дойдат те зи моменти, 
да не ги пропуснем. А се га ис кам да бъ де те готови, че ка то дой де 
Божественото, да го при еме те и използвате.

• 101 • Органи в те мен на та област.
 Когато чо век се мо ли и съзерцава, прив ли ча се по ве че кръв 

към гор на та и пред на та част на гла ва та и се раз ви ват ду хов ни те 
органи, ко ито са там.

• 102 • Хилядолистник.
 Онзи, кой то критикува, ня ма раз ви то ре ли ги оз но чувство. 

Човек с раз ви то ре ли ги оз но чув с т во има по чи та ние към ро ди те-
ли те си, по чи та ние към ста ри те и по чи та ние към всичко. У не го е 
раз ви то благоговението, Любовта към Бога, а с то ва той ра бо ти за 
раз ви ва не на центъра, на ре чен хилядолистник, кой то се на ми ра на 
темето, с кой то се свър з ва с Възвишените съ щес т ва на Космоса.

Когато наб лю да ва те си ния цвят на не бе то и мислите, че всич ко 
в све та има свой смисъл, ще ста не те по -въз п ри ем чи ви за мислите, 
ид ва щи от Слънцето, за ра зум ни те влияния, ко ито ид ват от Космоса. 
Така ще се из ме ни ва ше то състояние.

• 103 • Силата на ду ма та и фразата.
 Когато ра бо ти те вър ху се бе си, мо же да из го ва ря те съ що из вес-

т ни думи, из ре че ния и фор му ли от све ще ни те кни ги и от беседите. 
И гле дай те как во въз дейс т вие ще окажат, за що то знайте, че вся ка 
ду ма и из ре че ние е но си тел на оп ре де ле ни виб ра ции и на оп ре де-
лен цвят. Например, ка же те си: “Бог е Любов, Бог е Мъдрост, Бог 
е Истина, Бог е Дух” и ос та ве те те зи ду ми да въз дейс т ват вър ху 
вас, без да ги обяснявате. Защото знайте, че вся ка ду ма и фра за 
е кон ден зи ра на сила, ко ято дейс т ва вър ху съзнанието. Вие са мо 
сле де те резултата.

• 104 • Форми в Природата.
 Всички форми, ко ито съ щес т ву ват в Природата, са аз бу ка на 

ед на ве ли ка книга, ко ято чо век тряб ва да чете, за да ос мис ли жи-
во та си. Дълги го ди ни тряб ва да я изу ча ва чо век и кол ко то по ве че 
я изучава, тол ко ва по ве че се раз ши ря ва об лас т та на изучаването. 



И чо век ще ви ди и ще разбере, че ос вен външ ни те форми, ко ито 
наб лю да ва в Природата, и мислите, и чувствата, и всич ки ду шев ни 
про яви имат свои форми. Тогава той ще разбере, че вся ка фор ма е 
из раз на ед на идея, на ед на сила.

Но за да се въз пи та ва и раз ви ва чо век в ду хов но от-ноше-
ние, той тряб ва да се стре ми да наб лю да ва и съ зер ца ва кра си ви те 
форми, за що то те са из раз на Божествени си ли и идеи. А вся ка 
урод ли ва фор ма е но си тел на нис ши сили. И ко га то чо век но си в 
ума си из вес т на форма, с то ва той се свър з ва със си ли те и идеите, 
ко ито сто ят зад тях, и то га ва те не из беж но му вли я ят спо ред своя 
характер. Затова съз на ни ето на чо ве ка тряб ва да бъ де из пъл не но 
със свет ли и хар мо нич ни образи, ко ито са но си те ли на въз ви ше ни 
Божествени си ли и идеи. Тогава те зи си ли стро ят не го вия ду хо вен 
организъм, не го во то Духовно тя ло и из ра бот ват съ от вет ни ор га ни 
в него. Това е ве ли ки ят окул тен за кон за зна че ни ето на формата, 
кой то чо век тряб ва да спазва.

За та зи цел чо век тряб ва да под би ра мис ли те и чувствата, на 
ко ито да ва път в се бе си, за що то вся ка ми съл и чув с т во се изя вя-
ва в из вес т на форма, а та зи фор ма ве че е фо кус на енергии, ко ито 
тво рят или раз ру ша ват спо ред ха рак те ра си. Също и от външ ния 
свят чо век тряб ва да спи ра вни ма ни ето си на кра си ви и хар мо нич ни 
об ра зи и яв ле ния в жи во та и в Природата и да от бяг ва урод ли ви те 
и дисхармоничните, за що то са мо по та къв на чин той ще прив ле че 
Божествените сили, ко ито ще гра дят в него.

Затова го ля мо е зна че ни ето и вли яни ето на ес те тич ни те чув с-
т ва при ду хов но то раз ви тие на човека. Човек с раз ви то ес те тич но 
чув с т во ни ко га не спи ра вни ма ни ето си на дис хар мо нич ни образи. 
И ако се на тък не на та ки ва об ра зи в Живота, той се стре ми да на ме-
ри не що кра си во и хар мо нич но в тях. Тук е го ля мо то въз пи та тел но 
и окул т но зна че ние на изкуството, ко ето тряб ва да бъ де из раз на 
Божествените идеи и да въп лъ ща ва в се бе си са мо кра си ви и хар-
мо нич ни образи. 

• 105 • Пинеална жлеза.
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 В цен тъ ра на мо зъ ка има един център, кой то е свър зан с пи-
не ал на та жле за и се хра ни са мо със свет ли и въз ви ше ни об ра зи и 
картини, ко ито чо век съ зер ца ва би ло в Природата, би ло ко га то ги 
съз да ва в съз на ни ето си. От то зи цен тър чрез етер но то тя ло есен-
ци ята на Красотата се пре да ва на ду ша та и тя се хра ни с Красотата 
и расте. Защото все ки кра сив образ, как то все ки цвят, из лъч ва 
аромат, спе ци ал на есенция, ко ято се въз п ри ема от то зи цен тър и 
хра ни душата. Така се раз ви ва пос те пен но Космичното съз на ние 
и ин ту ици ята в човека. А ин ту ици ята е свър за на с раз ви ти ето на 
Причинното тяло. Ако има ко ор ди на ция меж ду глав ния мо зък и 
сим па тич на та нер в на система, ин ту ици ята е буд на и чо век мо же 
да схва не Истината. Тази ко ор ди на ция се под дър жа от кра си ви те и 
хар мо нич ни об ра зи и мисли, ко ито чо век под дър жа в се бе си. Затова 
чо век не тряб ва да до пу ща от ри ца тел ни мис ли и чувства, ко ито да 
раз ва лят та зи ко ор ди на ция и да раз ру ша ват и спъ ват раз ви ти ето на 
Духовното тя ло и ор га ни те в него.

Човек не тряб ва да се без по кои и тревожи, за що то с то ва 
на ру ша ва та зи ко ор ди на ция и из губ ва дар би те си и па ра ли зи ра 
раз ви ти ето на ду хов ни те органи. Затова чо век тряб ва да има само-
обладание, но не тряб ва да бъ де хлад нок ръ вен и без раз ли чен към 
скър би те и стра да ни ята на хората.

• 106 • Самообладанието – ос нов на черта.
 За да се раз ви ва правилно, чо век тряб ва да оце ня ва мал ки те 

бла га и да бъ де до во лен от това, ко ето има в да ден момент. Като 
ра бо ти за раз ви ва не на са мо об ла да ни ето си, ко ето е ос нов на чер-
та на ученика, чо век тряб ва да знае, че всичко, ко ето се до пус ка в 
света, има свое предназначение. И за то ва не тряб ва да се сму ща ва 
от нищо, ни що да не на ру ша ва не го во то самообладание. Така чо-
век при до би ва търпение. Търпението учи чо ве ка на пос то ян с т во и 
чрез тър пе ни ето чо век ор га ни зи ра и раз ви ва Духовното си тяло. А 
да пос то ян с т ва чо век в него, зна чи да го постигне.

• 107 • Опити със знанието.
 За да се раз ви ва правилно, чо век тряб ва да при ла га знанието, 
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ко ето придобива. Така той гра ди сво ето Духовно тяло. Затова чо век 
тряб ва да учи не са мо теоретически, но и да пра ви мал ки опи ти в 
раз лич ни направления.

• 108 • Заповедта на Учителя.
 За да вле зе чо век във връз ка с Космичното съзнание, на й- пър-

во е не об хо ди ма чис то та на мисълта. Чистият жи вот е не об хо дим 
за мистика. Не до пу щай те в се бе си ня как ва от ри ца тел на мисъл. 
Отрицателните мис ли ще дойдат, но вие не тряб ва да ги приемате. 
За да не до пу ща от ри ца тел ни мисли, чо век тряб ва да е пос та вил 
в хар мо ния глав ния мо зък и сим па тич на та нер в на система. Тогава 
енер ги ите в не го ще те кат хар мо нич но и ни как ва от ри ца тел на ми-
съл не мо же да вле зе в не го во то съзнание. А хар мо ни ята на те зи 
две сис те ми показва, че Духовното тя ло е организирано. За да ор-
га ни зи ра Духовното си тяло, чо век тряб ва да има:

сърце чис то ка то кристал,
ум све тъл ка то Слънцето,
ду ша об шир на ка то Вселената и
Дух мо щен ка то Бога и ед но с Бога.
Като при до бие те зи неща, чо век ве че се е на учил как да живее. 

И ние ис ка ме да на учим хо ра та как да живеят. Затова чо век тряб ва 
да се от ка же от лъж ли ви те и фал ши ви работи, ко ито ня мат за ос но ва 
Божественото. Само та ка чо век мо же да бъ де ученик. Отрече ли се 
чо век от се бе си, той е за вър шил сво ето зем но развитие.

• 109 • Изпращане на свет ла мисъл.
 За да се раз ви ва правилно, чо век тряб ва да от х ран ва и под к-

реп ва свет ли мис ли и бла го род ни чув с т ва и постъпки. Изпратете 
ед на свет ла ми съл в све та и не мис ле те за нейния път. Една мисъл, 
кол ко то и да е слаба, ка то ми не през мно го умове, ста ва силна. 
Така че и на й-с ла ба та ми съл да пратите, тя ще се уси ли ка то ми не 
през мно го умове. Като из п ра тиш ед на бла гот вор на ми съл в прос-
транството, тя ще дейс т ва бла гот вор но вър ху човечеството. Това е 
сми съ лът на мо лит ви те и на из го ва ря не то на фор му ли и из ре че ния 
от Свещените книги.
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• 110 • Справедливостта.
 Законът за Справедливостта изис к ва това, ко ето чо век же лае 

за се бе си, да го же лае и за другите, за що то всич ки хо ра са удо ве на 
Божествения организъм. Справедливостта изис к ва ед нак во раз п ре-
де ле ние на всич ки блага. Когато чо век при ла га Справедливостта, 
той ос та вя си ли те на Цялото да про ти чат през не го и да съг раж дат 
не го во то Духовно тяло.

• 111 • Надежда, Вяра, Любов.
 Като се хра ни добре, чо век усил ва Надеждата си. Като ди ша 

добре, чо век усил ва Вярата и си ла та си. Като мис ли добре, чо век 
усил ва Любовта си.

• 112 • Добрата стра на на противоречието.
 Щом вле зе в Божествената школа, уче ни кът тряб ва да учи и 

да знае, че всич ко в Живота е пред мет но учение. Затова на уче-
ни ка не се поз во ля ва да плаче, ни то да скърби, а да се учи. Не му 
се поз во ля ва да се гневи. Като вле зе в Школата, чо век ще поч не 
дру го яче да мисли. В Школата чо век тряб ва да бъ де чужд за гнева, 
съмнението, скръб та и за всич ко отрицателно. За да рас те и да се 
развива, чо век не тряб ва да се спи ра пред противоречията, но да 
ги раз ре ша ва и превръща. Като срещ не те ед но противоречие, ще 
ви ди те ху ба ва та му стра на и ка то го разрешите, вър ве те напред. 
Никога не ос та вяй те ед но про ти во ре чие зад се бе си. Като го ос та-
ви те от зад неразрешено, то об ра зу ва засада.

• 113 • Да пос тъп ва ме ка то Бога.
 Турете в ума си мисълта: “Както Бог постъпва, та ка и аз ще 

пос тъп вам”. Тогава ще има те Божието благословение. 
• 114 •  Връщане на Доброто.
 Направете доб ро то и след то ва го забравете. То ще се вър не 

при вас с плод. Каквото чо век нап ра ви за се бе си, от не го мал ко 
ще спечели, но как во то нап ра ви за дру ги те и за Бога, от то ва ще 
спе че ли мно го – то ще се вър не при него.

• 115 •  Слизане при хората.
 Ако ис ка ме по ве че хо ра да дойдат при нас, тряб ва да сле зем 
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до тях, за да им помогнем. Ако чо век стои сам на ви со ки те вър-
хове, кол ко хо ра ще дойдат при него? Работете с вярата, че оне зи 
хора, на ко ито мо же да помогнете, са ве че определени. Те ви ча кат 
да оти де те при тях. В то зи век във все ки народ, къ де то и да е, има 
из вес тен брой души, ко ито са оп ре де ле ни да бъ дат но си те ли на 
Божественото.

• 116 • Божественият говор.
 Когато Божественият глас го во ри в човека, той се поз на ва по 

това, че в ума и в сър це то има Мир.
• 117 • Напреженията на Духа.
 За да из дър жи те и пре одо ле ете нап ре же ни ята на Духа, ди шай те 

дъл бо ко и се кон цен т ри рай те вър ху дишането. Освен то ва мо ле те 
се и пов диг не те ума си към Невидимия свят.

• 118 • Укрепване на нер в на та система.
 За уяк ча ва не на нер в на та сис те ма пра ве те след но то упраж-

нение: об лег не те се на ед но дър во – дъб, бор, бук – и мис ле те за 
влиянията, за енергиите, ко ито ид ват от него. Така ще въз п ри еме-
те маг не тиз ма от дървото, кой то ще ук ре пи нер в на та ви система. 
Също така, ко га то жи то то поч ва да зрее, оби ко ле те ни ва та и та ка 
ще се свър же те с жи во та на житото. Така ще при еме те из вес т на 
енер гия в се бе си. Също така, за да то ни ра те нер в на та си система, 
сут рин рано, един час пре ди из г рев слън це тръг не те на път, та ка 
че слън че ви те лъ чи да па дат вър ху гър ба ви. Тогава те въз дейс т ват 
на гръб нач ния стълб и от там дейс т ват на сим па тич на та сис те ма и 
цен т рал на та мо зъч на сис те ма и ги хармонизират.

• 119 • Най-малко добро.
 Всеки ден чо век тряб ва да нап ра ви по не ед но на й- мал ко добро, 

из ра зе но в мисъл, чув с т во и действие. Когато чо век пра ви добро, 
с то ва про явя ва Божественото и то гра ди в него.

• 120 • Смирението.
 Колкото един чо век е по - из диг нат в Духовния свят, тол ко ва той 

ста ва по -с ми рен в срав не ние с Безкрайното, ко ето се от к ри ва пред 
него. Смирението показва, че е ор га ни зи рал Духовното си тя ло и 
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е ста нал съз на те лен про вод ник на Великото в света. Смирението 
показва, че чо век е ви со ко из диг нат в ду хов но отношение. Затова 
кол ко то по - из диг нат е човек, тол ко ва по -с ми рен е. Затова, ма кар 
да е ве лик и да раз по ла га с го ля ма си ла и знание, един адепт пред 
Великото се съзнава, че е ни що и се смирява. Смирението не зна-
чи мекушавост, но то зна чи да съз на ва чо век мяс то то си в об щия 
Божествен ор га ни зъм и да е съз на те лен про вод ник на Божественото.

• 121 • Регулиране на чувствата.
 Човек тряб ва да ре гу ли ра чув с т ва та си, за що то ко га то чо век 

из пит ва страх, без по койс т во и се тревожи, хо ра та чер пят от не го 
по ве че енергия. Затова уче ни кът тряб ва да има пъл но самооблада-
ние, за да се огражда, да не из ти ча енер ги ята му. 

• 122 • Единство на мисъл, чув с т во и дело.
 Когато ти дой де ед на доб ра мисъл, тя тряб ва да съз да де ед но 

чув с т во и да се при ло жи без отлагане. Ако от ло жиш мисълта, ще 
я изгубиш. Нещата не се пов та рят никога. Мисъл, чув с т во и де ло 
тряб ва да вър вят заедно.

• 123 • Качества – енергии – органи.
 За да ор га ни зи ра Духовното си тя ло и да съз да де в не го орга-

ните, чо век тряб ва да съз да де в се бе си из вес т ни качества, ко ито 
от своя стра на са про вод ни ци на спе ци фич ни енергии, ко ито из ра-
бот ват раз лич ни те органи.

Така, за да въз п ри еме и да се обо га тя ва с маг не тич ни жиз не ни 
енергии, чо век тряб ва да раз ви ва чув с т во то на бла-гоговение, ко ето 
е свър за но с он зи център, кой то се на ри ча хилядолистник. Това е 
цен тъ рът на Любовта към Бога. Той се на ми ра в гор на та част на 
главата. Също та ка тряб ва да се раз ви ва и бла гос к лон нос т та към 
всичко. Всеки ор ган аку му ли ра спе ци ал на енергия. Хилядолист-
никът е орган, кой то въз п ри ема и съ би ра Божествената пра на на 
Живота. И ако то зи ор ган не е развит, чо век усе ща слабост. Хилядо-
листникът се раз ви ва чрез Вяра, Надежда и Любов, чрез чув с т во то 
на бла го го ве ние и почитание, Любов към Бога и бла гос к лон ност 
към хората.
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Така че маг не тиз мът се при до би ва чрез раз ви ва не на хилядо-
листника. А той се раз ви ва чрез Надеждата, Вярата и Любовта. 
Надеждата ни свър з ва с всич ки хо ра на Земята, от ко ито чер пим 
енергия. Вярата ни свър з ва с Ангелите – тя е каналът, чрез кой то 
въз п ри ема ме енер ги ите на Ангелите. А Любовта ни свър з ва с Бога 
– тя е път за въз п ри ема не на Божествените енергии.

Когато връз ка та ни с хората, с Ангелите и с Бога е слаба, ще 
има ме ма лък при ток на енер гия от хората, от Ангелите и от Бога и 
с то ва ще стра да на ше то ду хов но и фи зи чес ко раз-витие.

• 124 • Всичко е за добро.
 Друг ме тод за раз ви ва не на Хилядолистника е да мис ли човек, 

че всичко, как во то ста ва в света, е за добро. С ми съл та се усил ва 
въз п ри ема не то на Божествената пра на на Живота.

• 125 • Проектиране на доб ри мисли.
 С доб рия живот, с доб ри те мис ли и чувства, ние гра дим сво ето 

Духовно тяло. И за то ва кол ко то по ве че доб ри мис ли имате, тол ко ва 
по -с ко ро и по -доб ре ще из г ра ди те сво ето Духовно тяло. Така за 360 
дни през го ди на та, ако про ек ти ра те по ед на доб ра мисъл, ще има те 
360 доб ри мис ли през го ди на та и те зи мисли, ка то се съ еди нят с 
дру ги те мисли, ожи вя ват и до би ват ди на мич на си ла за чо веш ка та 
еволюция. А щом из п ра ща те ло ши мисли, те прив ли чат лошото, 
ко ето се въп лъ тя ва в тях. А за да има те съ об ще ние с доб ри те духове, 
неп ре мен но тряб ва да бъ де те чисти.

• 126 • Закони на сърцето, ума и душата.
 Надеждата е за кон на сърцето, Вярата е за кон на ума, а Любо-

вта е за кон за душата. Ще при ло жиш Надеждата за мал ки те работи, 
а Вярата – за го ле ми те работи, т. е. за безграничните. Вие грешите, 
по не же бър ка те нещата: чрез Надеждата ис ка те да свър ши те ра бо-
ти те на Любовта, как то и на Вярата. Това е невъзможно. Надеждата 
е са мо за един ден – от из г ря ва не то на Слънцето до за ляз ва не то му. 
Вярата е за по -дъл го време, а Любовта – за вечността.

Надеждата е за кон за хората, ко ито жи ве ят на Земята.
Вярата е за кон за Ангелите, тя има от но ше ние към Духовния 
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свят.
Любовта е за кон за боговете, тя има от но ше ние към Божест-

вения свят.
• 127 • Благодарност за всичко.
 Благодарете за всичко, ко ето ви е дадено. Бъдете до вол ни от 

положението, ко ето заемате. Има мно го Същества над вас, но има 
и мно го съ щес т ва под вас. Вие не сте пос лед ни в света. Като пог-
лед не те на го ре и бла го да ри те за по ло же ни ето си, вие ще се ка чи те 
по-високо. На онези, ко ито са под вас, ка же те им да бъ дат бла го-
дар ни от по ло же ни ето си, за да се ка чат и те на ва ше то място.

Човек мо же да се ка чи от ед но стъ па ло на друго, са мо ако е 
благодарен. Не е ли бла го да рен от днеш но то си положение, той 
ни ко га не мо же да се подигне.

Казано е в Писанието: “Няма да умрем, но ще се из ме ним”. 
Да се из ме ни човек, то ва зна чи да се по диг не от ед но стъ па ло на 
друго. А то ва е възможно, са мо ко га то чо век благодари. Защо да 
не бла го да ри чо век за всич ки условия, при ко ито се намира? Че е 
сиромах, не ка благодари; щом е благодарен, си ро ма ши ята ще го 
напусне. Да бла го да ри чо век за всичко, ко ето му е да де но – доб ро 
или лошо, то ва зна чи да е на учил уро ка си. Като на учи уро ка си, 
уче ни кът ми на ва в по -го рен клас.

За да бла го да ри за всичко, от чо ве ка се ис ка смирение. От чо-
ве ка се ис ка смирение, за да при еме с бла го дар ност благото, ко ето 
Бог му дава. Всяко благо, вся ко доб ро иде от Бога. Чрез ко го иде 
то ва бла го не е важно. От чо ве ка се ис ка да благодари, за да из пол-
з ва бла го то за сво ето развитие. Благодарността е про цес на градеж.

• 128 • Съгледателство в Невидимия свят.
 Невидимият свят е мно го деликатен, но съ щев ре мен но и взис-

кателен. Той тър пи пог реш ки те на фи зи чес кия свят, но не ги до пу ща 
в се бе си. Ако вие мис ли те с ня кои ва ши мисли, с ня кои ва ши же-
ла ния или с ня кое ва ше лю бо питс т во да вле зе те с ума си някъде, то 
в де сет пре раж да ния ня ма да се освободите, ня ма да се изплатите. 
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Всеки човек, кой то ре ши да шпионства, да съгледателства, де сет 
пре раж да ния ще тег ли хо мо та си ка то един вол на нивата. Никой 
на си ла не ви е привикал, доб ро вол но сте дош ли и ни кой от вас да 
не се опит ва да из лъ же Господа. Ако ня кой се опи та да Го излъже, 
ще го изнесем, как то във вре ме то на апостолите, мъртъв. С Бога 
ше га не бива. С всич ки ва ши мис ли тряб ва да слу жи те на Господа, 
да не се под да ва те на ня кои ло ши духове, но да бъ де те гос по да ри 
на се бе си и да дой де Господ да жи вее във вас.

ДРУГИ МЕТОДИ
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Докато при ло же ни ето на Любовта, слу же не то и мо лит ва та 
са методи, дос тъп ни за по -ши рок кръг от хора, по не в тях на та 
външ на фор ма (за що то всич ки те те зи ме то ди имат и своя езо-
терична, вът реш на страна, ко га то се раз бе рат в чис то окул тен 
смисъл), то размишлението, концентрацията, съ зер ца ни ето и 
ме ди та ци ята са ме то ди по -с пе ци ал ни и са за по - ог ра ни чен кръг 
от хо ра – за хора, ко ито са по ели ве че т. нар. Тесен път, за хора, 
ко ито ис кат да пре съз да дат сво ята мисъл, сво ите чув с т ва и во ля 
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и да ги нап рав ля ват и ре гу ли рат по во ля та на Духа. За те зи ме то-
ди Учителя Беинса Дуно съ що та ка мно го е говорил, но по не же не 
раз по ла гам с мно го материал, ще из не са това, ко ето е достъпно, 
и мисля, че то все пак е достатъчно. С те зи ме то ди чо век раз ви ва 
сво ите ду хов ни ор га ни и пос те пен но вли за в кон такт с Духовния 
свят, с Разумните съ щес т ва на Космоса.

Молитвата, раз б ра на в чис то окул тен смисъл, е ис тин с ка 
концентрация, съ зер ца ние и медитация. Защото при молитвата, 
раз б ра на в то зи смисъл, чо век заб ра вя всич ко око ло се бе си, от да ва 
се на съ зер ца ние на Божествените об ра зи и в ре зул тат на то ва 
съ зер ца ние по лу ча ва из вес т но откровение.

За да се раз ви ва пра вил но и да ми не от са мо съз на ни ето в 
свръхсъзнанието, чо век тряб ва да из ка ра един пос ле до ва те лен 
курс, в кой то да опи та нещата. За та зи цел той тряб ва да изу-
ча ва школ ни те лекции, да де ни от Учителя, да нап ра ви опи ти те 
и упражненията, из ло же ни там, да при ло жи съ що и по со че ни те 
методи, за що то те не са слу чай но дадени, а са ед на ця лос т на 
сис те ма за ра бо та на ученика. Ученикът тряб ва съ що та ка да 
про учи и не дел ни те бе се ди и да нап ра ви опитите, ко ито са да де ни 
там. Така пос ле до ва тел но той ще мо же да при ло жи всич ки оне зи 
методи, не об хо ди ми за раз ви тие на ду хов ни те ор га ни в не го во-
то Духовно тяло. Там са да де ни мно го ме то ди за размишление, 
концентрация, съзерцание, медитация, молитва, служене, при-
ло же ние на Любовта, при ло же ние на Доброто, на Правдата, за 
при до би ва не на тър-пение, за при до би ва не на мо рал на ста бил ност 
и още мно го други. Там е да де но всичко, не об хо ди мо за уче ни ка 
пре ди да вле зе в Пътя, и всичко, не об хо ди мо в са мия Път, до ка то 
стиг не до ви со кия връх на Съвършенството.

Първото нещо, с ко ето тряб ва да за поч не ученикът, е при-
до би ва не на Чистота, на мо рал на стабилност, т. е. раз ви ва не на 
мо рал на та природа, в ос но ва та на ко ято стои при до би ва не то на 
Чистота. Редом с та зи ра бо та уче ни кът тряб ва да за поч не да 
раз миш ля ва вър ху ве ли ки те Божествени идеи, за да ор га ни зи ра и 
ов ла дее сво ята мисъл, ко ято е мощ на си ла за ра бо та в пъ тя на 
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Ще по со ча нак рат ко как во се раз би ра в Окултната на ука под 

по ня ти ята размишление, концентрация, съ зер ца ние и медитация. 
Всички те са съз на тел ни пси хич ни процеси, ко ито имат за цел ор-
га ни зи ра не на Духовното тя ло и съ буж да не то на не го ви те органи. 
Всички те са про це си на ума.

Размишление. Размишлението е съз на те лен про цес на мисле-
не, съз на тел но на соч ва не на ми съл та в оп ре де ле на посока. Човек 
пос та вя в съз на ни ето си ед на идея (кон к ре тен пред мет или ня-
как ва въз ви ше на идея от Духовния свят) и се стре ми да прос ле ди 
всич ки мо мен ти от нейно то възникване, раз ви тие и пос лед с т ви-
ята от нейно то ре али зи ра не – въ об ще всичко, как во то мо же да 
се мис ли за та зи идея. В про це са на то ва раз миш ле ние уче ни кът 
не тряб ва да от к ло ня ва ми съл та си в стра нич ни мисли, ко ито 
ня мат от но ше ние към пос та ве на та идея. Всички мисли, ко ито 
въз ник ват в про це са на размишлението, тряб ва да бъ дат ло ги-
чес ки свър за ни ед на с друга, да про из ли зат ед на от дру га и да 
имат връз ка и от но ше ние към пър во на чал но пос та ве на та идея. 
Така нап ри мер чо век мо же да взе ме за раз миш ле ние ка къв то и да 
е пред мет от обек тив ния свят – от ма са та или стола, с ко ито 
си служи, до ня кое рас те ние или животно, важ но е да прос ле ди 
пос ле до ва тел но всич ки про це си и фази, през ко ито е ми нал то зи 
предмет. За пред по чи та не е да раз миш ля ва вър ху ня кое рас те ние 
или животно. Да прос ле ди как рас те ни ето е по са де но от семка, 
как израства, как ви му са листата, цветовете, ка къв аро мат има, 
как ва пол за при на ся и прочее.

Когато уче ни кът раз миш ля ва вър ху ня коя въз ви ше на идея – за 
Бога, за Възвишените същества, за ду хов ни те све то ве въобще, 
за за ко ни те в Природата, той съ що та ка тряб ва да пос та ви 
иде ята в ума си и от но во да раз съж да ва логически; ми съл та му 
не би ва да блуж дае от идея на идея, но всич ки идеи и мис ли да са 
ло ги чес ки свър за ни с пър во на чал но пос та ве на та идея. По та къв 
на чин се ор га ни зи ра ми съл та и за ед но с то ва се раз ви ват из вес-



т ни ду хов ни органи. 
Ученикът мо же да взе ма за раз миш ле ние из вес т ни сти-хове, 

идеи или об ра зи от све ще ни те кни ги и спе ци ал но от Евангелието 
от Йоана или от бе се ди те на Учителя.

Ученикът мо же да раз миш ля ва нап ри мер вър ху сво ето тя ло 
– не го во то ус т ройс т во и функции, да си със та ви ед на пра вил на 
идея как во пред с тав ля ва не го во то тя ло с всич ки те не го ви ор га ни и 
функции. След то ва той мо же да раз миш ля ва вър ху силите, ко ито 
го градят, ко ито ид ват от Етерното тяло, т. е. да раз миш ля ва 
вър ху ро ля та и дейнос т та на Етерното тя ло – как в не го се на-
ми ра пър во об ра за на фи зи чес ко то тяло, по кой то пос лед но то се 
строи. След то ва мо же да се раз миш ля ва вър ху това, ко ето чо век 
из жи вя ва в тя ло то чрез сърцето, ко ето е свър за но с Ас т рал но то 
тяло. Също та ка чо век мо же да раз миш ля ва вър ху мислите, ко-
ито пре ми на ват през не го вия ум, вър ху тех ния произход, съ щи на и 
пр., стре мей ки се съ щев ре мен но да ги преживява и по та къв на чин 
раз миш ле ни ето пре ми на ва в медитация.

Концентрация. Концентрацията е во лев процес. Ученикът 
пос та вя ед на идея в ума си, в съз на ни ето си и се стре ми не го во то 
вни ма ние да бъ де на со че но и със ре до то че но са мо вър ху нея, да не 
се от к ло ня ва в стра нич ни мис ли и идеи. Човек мо же да прак ти ку ва 
кон цен т ри ра не при вся ка работа, ко ято извършва. При мо лит ва 
нап ри мер чо век тряб ва да се кон цен т ри ра така, че да мис ли и 
пре жи вя ва молитвата, ко ято произнася. Ученият, ко га то се за ни-
ма ва със сво ята на уч на работа, съ що прак ти ку ва концентрация. 
Когато се пра вят окул т ни те гим нас ти чес ки упражнения, чо век 
тряб ва да е концентриран, да сле ди вся ко дви же ние и да не мис ли 
за дру ги неща, ос вен за упражнението, ко ето прави. Също та ка 
ко га то чо век диша, ми съл та му тряб ва да бъ де кон цен т ри ра на 
в про це са на ди ша не то – как по ема въздуха, как той нав ли за в 
дро бо ве те и но си жиз не на та енергия, ко ято про ник ва в кръвта, 
и от там – в це лия организъм. Въобще, при вря ка работа, ко ято 
чо век върши, мо же да прак ти ку ва кон цен т ра ция и да не се раз-
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сей ва със стра нич ни идеи. Като до бър ме тод за кон цен т ри ра не 
мо же да слу жи изу ча ва не то на ма те ма ти ка та и геометрията. 
Затова Питагор е изис к вал от сво ите уче ни ци на й- нап ред да 
изу ча ват ма те ма ти ка и та ка по ес тес т вен на чин да свик нат да 
се концентрират. Това се прак ти ку ва във всич ки окул т ни школи. 
Учителя Беинса Дуно пок рай ма те ма ти ка та пре по ръч ва и му зи-
ка та ка то ме тод за концентриране.

Съзерцание. Съзерцанието са мо по се бе си е ед но па сив но 
състояние, при ко ето чо век се ос та вя да дейс т ва вър ху не го обек-
тив ни ят – фи зи чес ки ят или Духовният свят. При то ва със то яние 
човек, след ка то е при до бил концентрация, със ре до то ча ва вни ма-
ни ето си вър ху оп ре де лен пред мет или вър ху оп ре де ле на идея и ги 
ос та вя да въз дейс т ват вър ху не го ва та душа. Той са мо тряб ва да 
наб лю да ва как во въз дейс т вие ще ока жат те вър ху не го ва та душа, 
как ви мисли, чув с т ва и пре жи вя ва ния ще породят.

Човек мо же да съ зер ца ва кра со та та и хар мо ни ята във външ-
на та Природа, мо же да съ зер ца ва един иде ален образ, нап ри мер 
об ра за на Христа, на Учителя, и да се стре ми той да ожи вее в 
не го во то съз на ние и пос те пен но да стиг не дотам, че да мо же 
във фи зи чес кия об раз да виж да ду хов ния об раз на Христа и на 
Учителя или на ня кой друг ве лик човек. По та къв на чин силите, ко-
ито дейс т ват в съз на ни ето на Христа и на Учителя, пос те пен но 
за поч ват да дейс т ват вър ху уче ни ка и да ор га ни зи рат не го во то 
Духовно тяло. Също та ка уче ни кът мо же да съ зер ца ва твор би-
те на ве ли ки те ху дож ни ци – Леонардо, Рафаело, Микеланджело 
и дру ги и да се стре ми да до ло ви идеята, ко ято ху дож ни кът е 
вло жил в да де на картина. Може да съ зер ца ва ня как ва идея, за 
ко ято се съз да ва един об раз – как иде ята пре ми на ва и се из ра-
зя ва в образа. При съ зер ца ни ето чо век мо же да вле зе във връз ка 
с ду ша та на не ща та и тя да му раз к рие тайни те и за ко ни те на 
сво ето проявление. Гьоте, кой то е поз на вал то зи закон, е из пол-
з вал съ зер ца ни ето ка то ме тод в сво ите на уч ни и ли те ра тур ни 
творби. Човек съ що мо же да съ зер ца ва цве то ве те на дъ га та и 



89

те зи цве то ве да ожи ве ят в съз на ни ето му и да го свър жат със 
Съ-ществата, от ко ито идват. Също та ка мо же да съ зер ца ва 
звез д но то не бе и да ос та вя звез ди те да дейс т ват вър ху него, да се 
стре ми да ги по чув с т ва ка то жи ви същества, да се свър же с тях 
и да по лу чи бла гос ло ве ни ето на Съществата, ко ито жи ве ят на 
те зи звезди. Има хи ля ди не ща за съзерцание, ко ито въз дейс т ват 
вър ху чо веш ка та ду ша и съ буж дат в нея сили, ко ито ор га ни зи рат 
Духовното й тя ло и раз ви ват ор га ни те в него.

Медитация. Медитацията е един ве че по -дъл бок пси хи чен 
процес. При не го чо век се пос та вя в мо лит ве но състояние, ус по-
ко ява всич ки въл не ния и от п ра вя ми съл та и съз на ни ето си към 
Великото и Възвишеното, от ко ето ученикът, спо ред сте пен та 
на сво ето развитие, по лу ча ва вдъхновение, прос вет ле ние и след 
то ва – и от к ро ве ние на ве ли ки те тай ни на Битието.

При ме ди та ци ята чо век се стре ми да пре жи вее в се бе си мис-
ли те и идеите, ко ито нах лу ват в съз на ни ето и в ума при съ зер ца-
ни ето на въз ви ше но то и ве ли ко то в света. То е ед но състояние, 
при ко ето великото, Божественото се потопява, та ка да се каже, 
в чо ве ка и го из пъл ва със сво ето присъствие, а чо век съз на ва и 
пре жи вя ва то ва присъствие, из пъл ва се със сила, с но ви идеи и 
мисли, ко ито до то га ва не е имал в ума си. Той пре жи вя ва Бога в 
се бе си, по лу ча ва Неговото бла гос ло ве ние и чрез про ник ва не в съз-
на ни ето му на но ва Светлина, на но ви мис ли уче ни кът пре ми на ва 
в бла жен с т во от Божието присъствие, в не го се съ буж да един 
твор чес ки ус т рем и той за поч ва да тво ри в областта, в ко ято е 
под гот вен от обик но ве ния живот.

При ме ди та ция чо век пре жи вя ва ми ро вия ред и хармония, 
пре жи вя ва един с т во то си с ця ло то Битие, не се чув с т ва са мо тен 
в света, а част от ед на Велика общност. Неговото съз на ние се 
раз ши ря ва и той вли за във връз ка с Великите Божествени съще-
ства, въз п ри ема тех ни те мисли, идеи и състояния. Човек съзнава, 
че не що дру го мис ли и жи вее в не го –s Бог жи вее и мис ли в него.

При ме ди та ция ду ша та до хож да в та ко ва състояние, че й 
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се от ва ря път в Духовния свят. При то ва пре жи вя ва не в чо век се 
вли ват твор чес ки те си ли на Битието и тво рят в него, а не е са-
мо не го во су бек тив но преживяване. Но при ме ди та ция уче ни кът 
тряб ва ви на ги да дър жи буд но съз на ни ето си, ми съл та му да е 
яс на и оп ре де ле на и да се стре ми да пре жи вее те зи мисли, ко ито 
ид ват от Космоса и го свър з ват с Космичната интелигентност. 
Рудолф Щайнер, го во рей ки по то зи въпрос, казва: “Тази ми съл е 
поз на та в нейно то съдържание, ко га то то ва съ дър жа ние е при-
със т ва ло вед нъж в ду ша та с дос та тъч но убе ди тел на сила. Но 
ако то ва съ дър жа ние и не го во то пре жи вя ва не тряб ва да до не се 
пло до ве за раз би ра не то на Духовния свят, на не го ви те Същества 
и сили, тряб ва след ка то е би ло разбрано, пос то ян но да бъ де от но-
во ожи вя ва но в душата. Душата тряб ва пос то ян но да се из пъл ва 
от но во с него, на соч вай ки сво ето вни ма ние са мо вър ху него, ка то 
из к люч ва всич ки дру ги мисли, чув с т ва и спомени. Такова ед но пов-
та ря що се кон цен т ри ра не в се бе си вър ху ед на на пъл но раз б ра на 
ми съл съ би ра в ду ша та силите, ко ито в обик но ве ния жи вот са 
ня как разпръснати. Тя ги ук реп ва в се бе си и те зи събрани, със ре-
до то че ни си ли ще из ра бо тят въз п ри ема тел ни те органи. В го ре по-
со че но то мо жем да поз на ем ис тин с кия про цес на медитацията. 
Първо чо век си из ра бот ва ед на та ка ва мисъл, ко ято мо же да 
из бе ре със средствата, ко ито обик но ве ни ят жи вот и поз на ние 
му да ват на разположение. След то ва той чес то се по то пя ва в 
та зи мисъл, ста ва из ця ло ед но с нея. Укрепяването на ду ша та се 
получава, ко га то тя жи вее с ед на та ка ва поз на та мисъл.”

“Чрез из жи вя ва не то на ме ди та ци ята в це лия жи вот се вли ва 
ед но укрепяване. Когато ме ди та тив но то нас т ро ение пре ми на ва 
ка то ед но нас то ящо впе чат ле ние през це лия дне вен живот, то 
раз ли ва вър ху пос лед ния нещо, ко ето сму ща ва не го ва та неприну-
деност. Тогава през мо мен ти те на ме ди та ция то не мо же да бъ де 
дос та тъч но сил но и дос та тъч но чисто. Медитацията по каз ва 
сво ите ис тин с ки пло до ве имен но чрез това, че с нейно то нас т ро-
ение тя се отделя, от к ро ява се от ос та на лия живот. Върху то зи 
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жи вот тя дейс т ва на й- доб ре тогава, ко га то е чув с т ва на ка то 
не що особено. По то зи на чин тя ук реп ва обик но ве ния жи вот и му 
да ва им пулс и сила, за да мо же чо век да се спра ви със за да чи те 
на жи во та”.

По-нататък ще ци ти рам ред мис ли на Учителя Беинса Дуно 
по те зи въпроси:

• 129 • Развиване на свръхсъзнанието.
 За да рас те и да се раз ви ва свръх съз на ни ето или Кос-мичното 

съзнание, а за ед но с то ва и Божествената Любов, ин ту ици ята и ми-
съл та на човека, той тряб ва да пре кар ва в молитва, раз миш ле ние 
и концентрация. Размишление вър ху ед на мисъл, то ва е дъвчене. 
Значи, ко га то ед на ми съл се об мис ля ху ба во или се дъв че дъл-
го време, то га ва чо век при ема чрез свръх съз на ни ето мно жес т во 
Божествени идеи и ду хов ни си ли и при ема съ що та ка сила, за да 
из пъл ня ва Волята Божия.

• 130 • Евангелие от Йоана и Свещени ду ми на Учителя.
 Размишлявайте вър ху сти хо ве от Евангелието от Йоана, от 

“Свещени ду ми на Учителя”. В Евангелията е да де на са мо есен-
ци ята на това, ко ето Христос е говорил. И чрез раз миш ле ние вие 
мо же да се до мог не те до ця ла та бе се да на Христа. “Свещени ду ми 
на Учителя” са до пъл не ние към Евангелието от Йоана. После, слу-
же те си за раз миш ле ние и с кни га та “Светът на Великите ду ши”.

От та зи кни га Учителя из би ра ед но из ре че ние и да ва при-
мер как тряб ва да се размишлява, ка то се пре ве де да де ния стих 
в три те свята: 

• 131 • Светът на Великите души.
 Изреченията в та зи кни га са от Божествения свят, за то ва са 

вечни. Важни са, по не же се от на сят ед нов ре мен но и за три те свя-
та – физическия, Духовния и Божествения. Нека взе мем нап ри мер 
изречението: “Не се мий в ре ка без гла ва”. Във фи зи чес кия свят 
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“река без гла ва” оз на ча ва порой, кой то но си мът на вода; в Духовния 
свят оз на ча ва идея, ко ято не е в хар мо ния с Божествените закони, а 
в Божествения свят оз на ча ва идея, ко ято ня ма Божествена основа, 
ко ято не иде от Бога. Друг пример: “Не да вай мас ло то си, ко га то 
те чу кат”. Във фи зи чес кия свят то ва из ре че ние означава: про ти во-
ре чи ята и страданията, ко ито сре ща ме при пос ти га не на на ша та 
цел, да не бъ дат при чи на да из гу бим на шия стре меж и надежда; за 
Духовния свят из ре че ни ето означава: страданията, ко ито сре ща ме в 
Живота, да не ста нат при чи на да из гу бим своя Мир, сво ята Радост 
и доб ро разположение. Това е маслото. При та ки ва ус ло вия сла би-
ят гу би мас ло то си, а сил ни ят – не. За Божествения свят мас ло то 
е Любовта. Ако при стра да ни ята и про ти во ре чи ята в Живота ти 
из не ве риш на Любовта, то ва показва, че ти си дал мас ло то си. Ако 
ус то иш в Любовта си, ти си за па зил мас ло то си. А то е не об хо ди мо 
за тво ето развитие.

• 132 • Размишление в три те свята.
 Препоръчвам ви след ния ме тод за ра бо та с те зи изречения: 

все ки ден си из би рай те по ед но из ре че ние и раз миш ля вай те вър ху 
не го във връз ка с три те свята. При то ва раз миш ле ние ще ви дойдат 
мно го но ви идеи, за пис вай те ги. Този опит пра ве те все ки ден. Ще 
по чув с т ва те об нов ле ние и просветление.

Същият ме тод мо же да се при ло жи и към всич ки дру ги из ре-
че ния и мисли, взе ти би ло от “Свещени ду ми на Учителя”, би ло 
от Евангелията, бе се ди те или от дру ги све ще ни книги. Защото 
нав ся къ де Божествените идеи и мис ли имат от но ше ние и при ло-
же ние в три те свя та .Но за да се на учи чо век пра вил но да размиш-
лява, пре ди всич ко той тряб ва да се на учи да наб лю да ва точно, 
кон к рет но и под роб но яв ле ни ята и не ща та във фи зи чес кия свят. 
И второ, тряб ва да поз на ва за ко на на аналогията, за да знае кои 
не ща от фи зи чес кия свят на кои идеи и прин ци пи от го ва рят в 
Духовния и Божествения свят.

• 133 • Образът на Христос.
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 Нагласявайте се вътрешно, за да мо же да въз п ри еме те Божест-
вените енергии. Така ще се раз ши ря ва Божествената Любов във вас. 
Трябва да има ес тес т ве но те че ние от Божествения свят към вас. 
Това ста ва с молитва, кон цен т ра ция и съзерцание. При тях чо век 
тряб ва на пъл но да се аб с т ра хи ра от всич ко странично, да изо ли ра 
всич ки външ ни впечатления. Това не ста ва та ка лесно. Трябва да 
се пра вят уп раж не ния в то ва нап рав ле ние ред години. Може да 
кон цен т ри ра те ми съл та си вър ху из вес тен пред мет или идея и да 
се до мог не те до ня кои истини, ко ито по обик но вен на чин не мо-
гат да се възприемат. За кон цен т ра ция и раз миш ле ние мо же да си 
пос лу жи те със сти хо ве от Свещените Писания и от дру ги све ще ни 
книги, от бе се ди те и лекциите, от “Свещени ду ми на Учителя” и 
от “Светът на Великите ду ши”.

Това мо же да пра ви те при обик но ве ни те ме ди та ция и раз-
мишления, но при по -вис ши те фор ми на кон цен т ра ция и съ зер ца-
ние то ва не е достатъчно, там чо век се из ди га в дру га област, за 
ко ето е нуж но да си слу жи с образи. В та ки ва слу чаи е ху ба во да 
си пред с та ви те об ра за на Христа и да го съ зер ца ва те с Любов и 
благоговение. Тогава във вре ме на кон цен т ра ци ята чо век мо же да 
нав ле зе в един тъ мен по яс със съз на ни ето си, но той не тряб ва да 
се страхува. Като го преминете, ще нав ле зе те в об лас т та на ед на 
но ва Светлина, в ко ято ще из пък нат но ви об ра зи в съз на ни ето ви.

• 134 • Светлина, Топлина и Доброта в концентрацията.
 Концентрация зна чи да от би раш ху ба ви мис ли и об ра зи и на 

тях да спи раш сво ето съзнание. Концентрирайте се вър ху мисли, 
ко ито но сят Светлина, Топлина и Доброта.

• 135 • Сутрешна концентрация.
 Сутрин, пре ди да из ле зе те на работа, ху ба во е че ти ри -пет 

ми ну ти да се кон цен т ри ра те вър ху ня коя Божествена идея от Бо-
жествения свят. През то ва вре ме съз на ни ето ви не тряб ва да се лу та 
и ни що да не ви смущава. Ще се на учи те да бъ де те герои, да не до-
пу ща те ни що тре вож но и стра нич но в съз на ни ето си, ос вен ми съл та 
и идеята, вър ху ко ято се концентрирате, и мис ли те и идеите, ко ито 

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-



ИМАМ  ДОМ  НЕРЪКОТВОРЕН 94

са ло ги чес ки свър за ни с та зи ос нов на ми съл или идея. Трябва да 
се на учи те на то зи закон. Иначе ще се об ра зу ват пукнатини, през 
ко ито ще вли зат външ ни вли яния във вас.

• 136 • Пътят на щастието.
 Някой казва: “Да ме на учи Господ”; то ва е ме ха нич но разбира-

не. Потребно е да при до би ете на вик да се кон-центрирате, за да вле-
зе те във връз ка с Божествения свят, от къ де то да по чер пи те Знание 
и Мъдрост. Когато мис ли те са под кон т ро ла на волята, чо век мо же 
да се ос во бо ди от мно го не нуж ни неща. По пъ тя на кон цен т ра ци ята 
чо век се свър з ва с Бога и с Възвишените съ щес т ва и то га ва вли за 
в пъ тя на щастието. А щас ти ето за ви си от он зи момент, ко га то Бог 
при със т ва в твоя живот. Да кажем, че има те ня как ва рев ма тич на 
болка; та ка ще се концентрирате, че ще заб ра ви те бол ка та – то ва 
зна чи концентрация.

• 137 • Просветление.
 За да се пос тиг не пъл на концентрация, тряб ва да за поч не те 

с размишление, да се на учи те да размишлявате. За та зи цел все ки 
ден из би рай те по ед но из ре че ние от кни га та “Светът на Великите 
ду ши” и раз миш ля вай те вър ху не що във връз ка с три те свята, за 
да ви ди те ка къв пре вод ще му да де те в три те свята. При то ва раз-
миш ле ние ще ви дойдат мно го но ви идеи, за пис вай те си ги. Като 
пра ви те това, ще по чув с т ва те об но ва и просветление.

• 138 • Пред Великото.
 Хубаво е да се прак ти ку ва съ зер ца ние и съсредоточаване. 

Съсредоточаването или кон цен т ра ци ята е во лев про цес на глав-
ния мозък. Човек не мо же да мисли, ако сед не и се вър ти на раз ни 
страни. Като поч неш да размишляваш, ще заб ра виш всич ко дру го 
пред Великото, за ко ето мислиш.

• 139 • Планината – мяс то за молитва, раз миш ле ние и 
съзерцание.

 За съ зер ца ни ето тряб ва Чистота. Съзерцанието не е ме ха ни-
чес ки процес, то е вът ре шен процес, то е ме тод на Вътрешната 
школа. За Вътрешната шко ла до се га в България е ня ма ло външ ни 
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и вът реш ни условия. Малцина са от вас, ко ито са ми го во ри ли за 
сво ето же ла ние да изу ча ват Божествената наука.

При съ зер ца ни ето ми съл та ни тряб ва да бъ де на со че на към 
Бога, Ангелите, звездите, Слънцето. Планината е доб ро мяс то за 
мо лит ва и съзерцание. Отивайте на пла ни на та за раз-мишление.

• 140 • Самовглъбяване.
 Като уче ни ци вие тряб ва да се самовъзпитавате. Не е лес но да 

се са мо въз пи та ва човек. Това не мо же да се пос тиг не изведнъж, но 
чрез постоянство. Всеки ден, при вся как во разположение, доб ро 
или лошо, чо век тряб ва да от де ля по пе т- де сет ми ну ти за пъл но 
вглъ бя ва не в се бе си. Това на ри ча ме ние скри ва не в тайна та стаичка. 
Отдели ли се в та зи тайна, све ще на стаичка, чо век тряб ва да заб ра ви 
всич ко око ло се бе си. След то ва той пак мо же да про дъл жи ра бо та та 
си. Каквото и да пра ви човек, не тряб ва да заб ра вя да от де ля все-
ки ден по пе т- де сет ми ну ти за съзерцание, през ко ето вре ме мо же 
да си да де от чет за всичко, ко ето е из вър шил през деня. Който на 
как ва то ра бо та и да е, мо же да нап ра ви това.

• 141 • Дух на Свобода.
 Учениците от Окултните шко ли от древ ни вре ме на до се га са 

упот ре бя ва ли от по ло вин до един час вре ме на ден за раз миш ле ние 
и медитация, за да се свър жат с Разумните съ щес т ва от Невидимия 
свят. Какво не що е медитацията? – Раз-мишление вър ху ху ба ви и 
кра си ви неща, ко ито ще се стре ми те да пре жи ве ете в се бе си. Това 
ще пов диг не ума и сър це то ви и по то зи на чин ще се свър же те с 
по-високи, по -въз ви ше ни све то ве от този, в кой то се дви жи те обик-
новено. Като медитира, чо век на й- пър во тряб ва да се спре вър ху 
сво ите доб ри стра ни и пос ле вър ху ло ши те с цел да ги изправи. Като 
ра бо ти съз на тел но вър ху се бе си, чо век лес но мо же да се коригира, 
да из п ра ви изо па че ни те стра ни на сво ето съзнание. Като се изпра-
вяте, вие пос те пен но вна ся те в се бе си ве сел дух – дух на Свобода.

• 142 • Мисъл в душата.
 Първото нещо, ко ето тряб ва да пра ви те сут рин ка то станете, 

е да се спре те де се т- пет на де сет ми ну ти и да ви ди те как ва ми съл е 

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-



ИМАМ  ДОМ  НЕРЪКОТВОРЕН 96

вло жил Господ в ду ша та ви.
• 143 • Последователност и постепенност.
 Мисленето е един на чин на работа, ди ша не то е друг на чин на 

работа. От Невидимия свят ни учат как да мис лим и как да диша-
ме. Яденето и то е един на чин на работа. Чувстването също. Те са 
подготовка, за да дойдем до други, още по -ху ба ви неща, с ко ито се 
за ни ма ват по -нап ред на ли те Същества. Има из вес т ни еле мен тар ни 
упражнения, ко ито тряб ва да минем, до ка то дойдем до съ щес т ве-
ни те уроци. Тогава ще дойдем до дру ги ме то ди на работа. Защото 
ние има ме и сил ни методи, чрез ко ито мо жем да нап ра вим всичко. 
Ала за да раз бе рем и при ло жим те зи методи, тряб ва да пре ми нем 
еле мен тар ни те, за да при до би ем Чистота. Тогава ще ви се от к рие 
Великото знание, ко ето за се га е не дос тъп но за вас. Откриването 
на Знанието вър ви пос ле до ва тел но и постепенно.

• 144 • Беседите на Учителя.
 Важно е да зна ете как во зна че ние имат мо ите бе се ди за вас. 

За да раз бе ре те това, ще си пос лу жа с ед но сравнение: пред с та ве те 
си, че вие сте ед но чис то езеро, в ко ето от ед на стра на се вти чат 
води, а от дру га – изтичат. Какво доп ри на сят те зи во ди на езерото? 
– Външно те ни що не доп ри на сят на езерото, но вът реш но пос то ян-
но го опресняват, т. е. под дър жат не го во то вът реш но съдържание. 
Същото мо же да се ка же и за въз дейс т ви ето на мо ите бе се ди вър-
ху вас: вся ка моя бе се да оп рес ня ва ва ше то вът реш но съдържание. 
Всяка ми съл от беседите, ко ято дос тиг не до ухо то ви и се въз п ри еме 
от ва шия ум, оп рес ня ва жи во та ви.

• 145 • Посвещение.
 Както пръч ка та чер пи со ко ве от лозата, та ка и уче ни кът в 

раз ви ти ето си чер пи со ко ве от своя Учител. На онзи, кой то вли за 
в Школата, се казва: “Както Отец въз лю би Мене, та ка и Аз въз лю-
бих вас. Пребъдете в Моята Любов”. Това е осо бе но посвещение. 
За всич ки уче ни ци от всич ки вре ме на и епохи, от всич ки на ро ди 
и пле ме на пра ви ла та са ед ни и съ щи и с ни що не са се из ме ни ли и 
ни ко га ня ма да се изменят.
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• 146 • По-високото съзнание.
 Докато не дой де ед но ви со ко съз на ние да ви ръководи, вие 

ни що не мо же да направите. Например ко га то сви ри те на ци гул ка 
или на пиано, ако ня ма те учител, кой то да ви ръководи, ни що не 
мо же те да научите. Най-напред той ще ви за поз нае с име на та и 
мес та та на то но ве те по кла ви ши те или по стру ни те на цигулката. В 
слу чая учи те лят или про фе со рът е по -ви со ко то съзнание, ко ето ви 
учи и во ди в пъ тя на музиката. Същото не що е и в Пътя на Живота, 
в Пътя на ученичеството.

• 147 • Трите прин ци па в три те свята.
Любовта, Мъдростта и Истината при над ле жат на Бо-жествения 

свят и кой то ги познава, той жи вее в щастие.
Животът, Знанието и Свободата при над ле жат на Духовния 

свят. Те са ат ри бу ти на Ангелите; кой то ги познава, жи вее в щас-
тие и мир.

Движението, уче ни ето и ра бо та та се от на сят до фи зи чес кия 
свят; кой то знае как да ги прилага, жи вее в щас тие и има пос ти-
же ния в Живота. 

• 148 • Три правила-методи.
148.1. Когато сър це то ти изстине, че не мо же да об х ва не и вмес-

ти сво бо да та на другите, про дъл же те то га ва ра ди уса на сър це то си, 
за да об х ва не и не дос та тъ ци те на хората, и про дъл жа вай те свещения 
път на сър це то към Бога на Любовта и при на й- го ле ми те несгоди.

148.2. Когато умът ви се помрачава, че не мо же те да раз бе ре-
те и при еме те из вес т ни истини, удъл же те то га ва ра ди уса на ума 
си. Мислете, че всич ко та ка тряб ва да бъде, за да се изя ви Бог на 
Вечността в ця ло то си разнообразие. Него на ми рай те във всичко. 
И про дъл жа вай те великия път на ума към Ис-тината и през на й- 
го ле ми те противоречия.

148.3. Когато во ля та ви се из ро ди в своеволие, че спи ра сво ята 
де ятел ност в добро, уд во ете то га ва ра ди уса на волята. Приемете 
во ля та ка то дар от Бога и я пос ве те те Нему. Тъй про дъл жа вай те 
мощ ния Път на во ля та за про ява на Божията бла гост и през на й- 
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го ля мо то зло.
• 149 • Проекция на Пълнотата.
 Всеки чо век е про ек ция на Бога, но особена, спе ци фич на про-

екция. Във все ки чо век Бог се про ек ти ра в Пълнота, но по осо бен 
начин. Както ня ма две лис та на ед но дър во съ вър ше но еднакви, 
та ка съ що ня ма и две чо веш ки ду ши на пъл но еднакви, за що то все-
ки про явя ва осо бе на стра на на Бога. Има закон: всичко, как во то е 
горе, сли за долу. Под “го ре” се раз би ра Духовния свят, а под “до-
лу” – фи зи чес кия свят. Значи красотата, ко ято чо веш ка та ду ша има 
горе, се изя вя ва на Земята. Бъдещето на чо ве ка е велико, по не же 
в чо ве ка е вло же но Божественото. Когато чо век раз вие Великото, 
Въз-вишеното, ко ето об ра зу ва не го ва та ис тин с ка природа, то ва се 
на ри ча раз цъф тя ва не на чо веш ка та душа. Може да кажем, че чо-
веш ка та ду ша ед ва се га е за поч на ла да се разпуква. Досега е би ла 
във вид на пъпка, но се га за пръв път та зи пъп ка е поч на ла да се 
разпуква. Разпукването на та зи пъп ка е за бе ле жи тел но ка то един 
от на й- ве ли ки те мо мен ти на то зи Космос, на ре чен раз цъф тя ва не 
на чо веш ка та душа.

• 150 • Задачата на Школата.
 Знанията, ко ито по лу чи те в Школата, тряб ва да ги при ла га те 

как то във физическия, та ка и в пси хи чес кия си живот. Всяка окултна 
шко ла има пред вид да пос та ви зна ни ята на чо ве ка на прак ти чес ка 
основа. Тя има за цел да да де на уче ни ка та ки ва знания, с ко ито 
той мо же да си по ма га в труд ни мо мен ти в живота. Няма ли те зи 
знания, той на вся ка крач ка ще се спъва. Материалните ра бо ти 
пред с та вят го ля ма спън ка за човека. Освен то ва Окултната шко ла 
има пред вид да да де на уче ни ка еле мен тар ни поз на ния за лекуване. 
Колкото по ве че зна ния има ученикът, тол ко ва по -с во бо ден става. 
Щом е свободен, той по -лес но мо же да из каз ва иде ите си и да ги 
реализира. Колкото по -с по ко ен е човек, тол ко ва по -лес но мо же да 
ре али зи ра иде ите си. Изпратете иде ите си в под съз на ни ето и ос та-
ве те ги да рас тат и да се развиват. Защото иде ите ка то растенията, 
ка то жи ви съ щес т ва рас тат и се развиват. Срещнете ня кой ваш брат, 
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кой то се е обезсърчил; из п ра те те ед на доб ра ми съл към свръх съз-
на ни ето му и про дъл же те пъ тя си. От свръх съз на ни ето та зи ми съл 
ще сле зе в подсъзнанието, от там ще ми не в съзнанието, а от там – в 
самосъзнанието. Като ми не та зи ми съл през че ти ри те съзнание, все 
ще ос та ви не що от се бе си, ко ето ще го ободри.

• 151 • Основната ми съл в жи во та на ученика.
 Мислите и чув с т ва та на чо ве ка са ка то плодове, ко ито имат се-

мена. Самият плод лес но се разваля, но се ме на та из дър жат повече. 
Искате ли да въз с та но ви те ед на мисъл, ед но чувство, ед на постъп-
ка, по сей те ги в земята. Това на ри ча ме оп рес ня ва не на мислите, 
чув с т ва та и постъпките. За да се из вър ши про це сът правилно, за 
вся ка мисъл, чув с т во и пос тъп ка е нуж на съ от вет на почва. И ко га-
то ми съл та ка то плод поч не да зрее, тряб ва да се ос та ви док рай да 
узрее. Не къ сай те преж дев ре мен но пло до ве те на сво ите идеи, но 
и не ги ос та вяй те да през ре ят и изгният.

Ако ис ка те да поз на ете човека, опи тай те не го ви те пло до ве – не-
го ви те мисли, чув с т ва и постъпки. Както външ на та фор ма на пло да 
се оп ре де ля от не го ви те семена, та ка и външ ни ят жи вот на чо ве ка 
и външ на та му фор ма се оп ре де лят от се ме на та на не го ви те мисли, 
чув с т ва и постъпки. Мислите и чув с т ва та на чо ве ка офор мя ват не-
го во то лице. Колкото по -въз ви ше ни са те, тол ко ва по -к ра си во е то.

Човек тряб ва да има по не ед на ос нов на мисъл, ко ято да офор-
ми очите, носа, ус та та и уши те му. Без ос нов на ми съл той пак ще 
има те зи органи, но неоформени. Същото се от на ся и до офор мя-
ва не то на ду хов ни те органи. Основната ми съл да ва ед на ос нов на 
чер та в характера, ед на ос нов на ли ния във физио-номията, ко ито 
са неизменни. 

Ако ис ка те да се самовъзпитавате, тряб ва да тър си те об раз ци 
за под ра жа ние в Живота и Природата. Без об раз ци Божественото 
уче ние не мо же да се при еме и приложи.

Най-малкото на ру ше ние в за ко ни те на ми съл та и чув с т ва та 
на ру ша ва и хар мо ни ята на си ли те в организма.

Като уче ни ци стре ме те се все ки ден да има те по не по ед на 
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ос нов на мисъл, ко ято да реализирате. Още със ста ва не то си от сън 
ту ре те в ума си ед на ос нов на мисъл, вър ху ко ято да работите. Щом 
пос та ви те в ума си ед на ос нов на мисъл, и чув с т ва та ви тряб ва да 
взе мат учас тие в ре али зи ра не то й. Както мис ли те взе мат учас тие 
в чувствата, та ка и чув с т ва та тряб ва да взе мат учас тие в мислите.

Влезете ли в та зи Школа, тряб ва да има те по не ня кол ко ос нов-
ни мисли, чув с т ва и желания, око ло ко ито да се гру пи рат всич ки 
останали. Те пред с та вят капитал, с кой то чо век гради. Капиталът на 
чо ве ка е Истината, ко ято е вло же на в него. Малцина съз на ват то ва и 
тър сят Истината вън от се бе си. Човек тряб ва да про яви Истината, 
ко ято е вло же на в него. Важно е съ що как ще я проявите: при из г-
рев слънце, на зе ни та или при залез. Ако я про яви те при из г рев на 
Слънцето, ще има те на й- доб ри те ус ло вия за раз ви ти ето си. Числото 
123 под раз би ра оне зи хора, ко ито са про яви ли Истината при изгрев.

Днес от всич ки хо ра се ис ка да си от го во рят за що са дош ли на 
Земята и ка къв е сми съ лът на Живота. За да се ос мис ли Животът, 
всич ки процеси, ко ито ста ват в него, тряб ва да се съ че та ят в ед но 
цяло.

Дайте път на Любовта в сър ца та и умо ве те си, за да ги пречис-
ти. Няма по -ве ли ко не що от то ва да очис ти чо век сър це то си. Само 
Бог мо же да очис ти чо веш ко то сърце. Казано е в Писанието: “Сине 
мой, дай ми сър це то си”. Бог ис ка сър це то на чо ве ка да го очисти, 
да влее в не го но во съдържание.

• 152 • Осветяване на Името Божие.
 Мойсей, един ве лик посветен, казва: “Не спо ме на вай те Името 

Божие нап раз но”. Това е един ве лик за кон за все ки мистик, кой то 
ис ка да изу ча ва Великото Божествено учение, кой то ис ка да ос ве ти 
Името Божие. Докато не за поч не те да ос ве тя ва те Името Божие и 
он зи ве лик смисъл, пре да ден от Девствените Божествени Духове, 
ни кой не мо же да се по диг не по -ви со ко от стъпалото, на ко ето се 
намира.

И Христос казва: “Освети ги чрез Твоята Истина”. Първото 
нещо, ко ето тряб ва да на учи те от про по ве ди те на Христа, е смире-



101

нието. То е май ка на истинското, по ло жи тел но знание. Може чо век 
да има мно го знания, но ако е горделив, ще бъ де в по ло же ни ето на 
един от бра тя та на Черното Братство. Спазвате ли Божествените 
закони, и на й- мал ки да сте, вие ще се повдигнете. Ако ис ка те Не-
бето да се за ин те ре су ва от вас и да ви благослови, вие тряб ва да 
бъ де те сми ре ни във ви со кия сми съл на та зи дума, а не в обик но ве-
ния смисъл, как то ви е проповядвано. Смирението е кра сив Ангел, 
ве лик Дух. Който го е видял, вед на га го е възлюбил. В сми ре ни ето 
се за раж дат всич ки Божествени добродетели, за ко ито коп не ят 
чо веш ки ят Дух и чо веш ка та душа. Ангелът на сми ре ни ето е жив. 
Той но си в се бе си ми ло сър ди ето – де те на Любовта, на й- мал ка та 
дъ ще ря на Бога. Любовта жи вее меж ду Девствените Божествени 
Духове и обе ща ва свет ли бъд ни ни на ця ло то човечество, как то и 
на онези, ко ито я търсят.

Ако ис ка те Христос във вас да бъ де без с мър тен и силен, за да 
ви повдигне, тряб ва да да де те път на Любовта в ду ша та си. Това 
зна чи да пос та ви те Христа на й- ви со ко в ду ша та си, да ос ве ти те 
име то Му в сър це то си.

Някои мислят, че са бли зо до Христа. Близо до Христа мо же 
да бъ де са мо малкият, т. е. онзи, кой то е на учил из кус т во то да се 
смалява. Казвате, че ис ка те да бъ де те ка то Христа, а съ щев ре мен но 
ис ка те да заповядвате. За да бъ де те ка то Христа и бли зо до Него, 
тряб ва да се на учи те на без ко рис т но слу же не и да мис ли те право. 
На ом ра за та ще от го ва ря те с Любов, на зло то – с добро. И то га ва 
не е важ но на ко го слу жи те – на Иван или на Драган; ще слу жи те 
на Бога. Когато ис ка те да слу жи те на Бога, ня ма да тър си те Бога в 
Неговото Величие, за да му служите, но ще на ме ри те онези, ко ито 
имат нуж да от Божията помощ, и на тях ще послужите. Имената 
са важ ни дотолкова, до кол ко то от го ва рят на съдържанието. Името 
Христос не е единично, но колективно. То е ка то въз ду ха и свет-
лината.

Сега аз ис кам да вър ви те по въз хо дя ща та линия, да ос ве тя ва те 
Името Божие в се бе си. Това име ще ви пов диг не да бъдете, как то 
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Христос е казал, Негови съ нас лед ни ци и съ-причастници.
• 153 • Работата на ученика.
 Работете съз на тел но вър ху се бе си, ка то се па зи те да не на ру-

ша ва те хар мо ни ята в Школата. Който не сле ди за хо да на сво ите 
мис ли и желания, мо же да на ру ши та зи хар мо ния и да из ле зе из 
рел си те на своя живот. Ученикът е ви на ги пред ли це то на Господа 
и за то ва тряб ва да вни ма ва да не се разсейва. Умът му тряб ва да е 
съсредоточен, да не гу би по со ка та на сво ето движение. Ум светъл, 
сър це топ ло и силна, ра зум на во ля са условия, при ко ито уче ни кът 
мо же да се до мог не до вът реш ни опитности. Това зна чи при със т вие 
на Духа в човека, кой то ще го учи на всичко, ко ето е не об хо ди мо 
за него.

Желая ви да станете, да ожи ве ете и да възкръснете.
• 154 • Пробуждане на душата.
 В жи во та на все ки чо век е ва жен пър ви ят момент, ко га то се 

про буж да съз на ни ето му. Този мо мент на ри ча ме из г рев на Слън-
цето в чо веш ка та душа. Може ли чо век да уло ви пър вия лъч на 
сво ето из г ря ва що Слънце, всич ки те му ра бо ти се на реж дат добре. 
Пропусне ли то зи момент, ко ле ло то на Живота про дъл жа ва да се 
вър ти и той тряб ва да ча ка це ли два де сет и че ти ри часа, до ка то 
дой де нов изгрев. Изкуството се зак лю ча ва в това да схва неш пър-
вия Божествен мо мент на из г ря ва що то Слънце. Който хва не то зи 
момент, той е бла гос ло вен от Бога. Не го ли хване, той е скъ сан 
чу вал или пук на та стом на – как во то си пеш в него, всич ко из ли за 
навън. Всички хо ра имат же ла ние да уло вят Божествения момент, 
но ряд ко успяват. Три мо мен та има през деня, ко га то чо век мо же да 
уло ви Бо-жественото: сутрин, на обед и вечер. Най-добрият мо мент 
е сутрин, т. е. ко га то Божественото съз на ние се пробужда. Този мо-
мент на ри ча ме за зо ря ва не на веч на та про лет на чо веш ка та душа. 
Моментът на про буж да не на съз на ни ето е тол ко ва кратък, кол ко то 
е крат ка вечността. Човек все ки мо мент се раз т ва ря и разширява. 
Опасно е чо век да се стре ми да пос тиг не то ва из вед нъж и да се спре. 
Но про буж да не то на съз на ни ето е ве чен процес. Да се стре ми чо век 
да го пос тиг не изведнъж, то ва е все ед но да уси ли слад чи на та тол-
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ко ва много, че да при тъ пи вку са си. Човек не тряб ва да при тъ пя ва 
вку са си, ни то да ид ва до втръс ва не от слад ки те работи.

• 155 • Пътят на Любовта.
 Има са мо един Път, дос тъ пен за всички, той е Пътят на Лю-

бовта. Тъй че, ко га то го во ря за Любовта, аз раз би рам Пътя, кой то 
е дос тъ пен за всички, за що то има и дру ги пътища, ко ито не са 
дос тъп ни за всички. Туй тряб ва да се знае. Има още два пътя, но 
те не са за обик но ве ни те хора.

• 156 • Видим и невидим.
 За да мо же чо век да ста ва ви дим и невидим, тряб ва да знае 

ос нов ни те за ко ни за тран с фор ми ра не на ма те ри ята от ед но със то-
яние в друго.

• 157 • Новороденият.
 Когато чо век се новороди, той се свър з ва с всич ки по -вис ши 

светове, т. е. със Съществата от по -вис ши те Йерархии. На Земята 
ние сме свър за ни с по -низ ши същества, а над нас има по -вис ши 
Разумни същества. Тези Висши съ щес т ва взе мат та ко ва учас тие в 
на шия живот, как во то взе ма ме ние в жи во та на по -низ ши те от нас 
същества.

• 158 • Учител и ученик.
 Великите Учители в све та за го вор ват на сво ите ученици, са-

мо ко га то пос лед ни те са го то ви да раз бе рат тях но то Учение. Онзи 
ве лик му зи кант за го вор ва на своя ученик, са мо ко га то пос лед ни ят 
е го тов да раз бе ре ве ли ка та ма те ма ти ка на музиката, да раз би ра 
вът реш ния й смисъл. Пред ученици, ко ито ед ва се га за поч ват с 
гамите, се явя ват са мо обик но ве ни учители.

• 159 • Копнеж към Знание.
 Първото нещо, за да ста не чо век ученик, е да схване, че не 

знае, че е празен, да има коп неж към Знанието. Човек тряб ва да се 
на учи да се праз ни и да се пъл ни – да се праз ни от не пот реб но то и 
да се пъл ни с новото, с потребното.

• 160 • Работа с Любовта.
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 Работете с Любовта, за да се пол з ва те от нейна та сила. Любо-
вта е един с т ве на та Сила, ко ято дава, без да взе ма нещо. Тя не очак ва 
на никого. Докато ра бо ти Любовта във вас, пол з вай те се от нея, но 
па зе те да не я изгубите. Тя на пу ща човека, ко га то той се стре ми да 
я за дър жи са мо за се бе си. Тя е вода, ко ято не се подпушва. Подпу-
шите ли я, ще раз ру ши бентовете, ще ви на вод ни и ще про дъл жи 
пъ тя си. Радвайте се на Любовта, ко ято да ва Живот и Светлина на 
всички. Благодарете, че тя по се ща ва всички, да ва на вся ко съ щес-
т во спо ред нуж ди те му. Светлината и Топлината сли зат на Земята 
бла го да ре ние на Любовта. Всички бла га сли зат на Земята бла го-
да ре ние на Любовта. Затова е казано, че Бог е Любов. Благодарете 
на Бога за всичко, ко ето ви дава. Тъй щото, за да бъ де те здрави, да 
жи ве ете добре, ра бо те те с Любовта.

• 161 • Теми за размишление.
 Размишлявайте вър ху светлината, раз миш ля вай те вър ху при-

ложението. Мислете вър ху кра си ви те об ра зи в Природата, вър ху 
хармонията, за да се свър же те с Великата Разумност, ко ято ра бо ти 
в нея. Как се пос ти га това? Вие сте зат во ре ни в те ла та си ка то в 
жилището. За да вле зе те във връз ка с външ ния свят, вся ка сут рин 
тряб ва да от ва ря те про зор ци те на тя ло то си, да гле да те кра со та та 
на Природата, да ди ша те чис тия въздух, да се уп раж ня ва те с цел 
да раз ви ва те ор га ни те си. Ще ка же някой, че всич ко ид ва са мо по 
се бе си. Нищо не мо же да дой де без ра бо та и труд. Който не ра бо ти 
и не при ла га на уче но то доброволно, на си ла ще го зас та вят да вле зе 
в пра вия път. Природата из п ра ща страданията, неволите, ли ше ни-
ята на хората, за да ги въз пи та и пос та ви в пра вия път, да мис лят 
правилно. Да ра бо ти чо век вър ху се бе си, то ва не зна чи да гос по-
да ру ва над тя ло то си, но да го разбира. Да раз би ра със-тоянията, 
през ко ито ми на ва, и да ги изучава, да знае кое от тях е пра во и кое 
не е право. Красиво тряб ва да бъ де чо веш ко то тяло. Това се пос-
ти га чрез пра ви лен и хар мо ни чен вът ре шен живот. Това зна чи да 
хра ни чо век пра вил но мис ли те и чув-ствата, ко ито са в със то яние 
да под дър жат кра со та та и плас тич нос т та на мус ку ли те на лицето; 
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съ що та ка да из п ра ви всич ки из к ри вя ва ния на ли це то и тялото, 
нас ле де ни от да леч но то минало.

• 162 • Значение на размишлението.
 Всяка сутрин, ка то ста ва те от сън, упот ре бя вай те по пет, десет, 

пет на де сет ми ну ти за раз миш ле ние вър ху ня кой фи ло соф с ки или 
ре ли ги озен въпрос. Каквото раз по ло же ние да имате, ще го сме ни те 
на добро. Когато размишлявате, из п ра ве те гла ва та си нагоре, вло же-
те в сър це то си мир и спокойствие, бла го да ре те на Бога за всичко, 
как во то ви е дадено, и вие не за бе ля за но ще при до би ете аб со лют на 
сво бо да на ду ша та си.

За да бъ де те го то ви да ви ди те и да се срещ не те с Господа и с 
вся ко Възвишено същество, вие тряб ва вся ка сут рин да размишля-
вате. Без раз миш ле ние за ве ли ки те и кра си ви неща, вие не мо же те 
да се пов диг не те ни то на един милиметър. Защо? – Защото вие сте 
мо чур ли ва или пе съч ли ва почва, вър ху ко ято ни що не расте. За да 
рас те по ся то то вър ху нея, тя тряб ва да се на то ря ва с години, за да 
се из ме ни нейни ят състав. А то ва мо же да стане, са мо ко га то чо век 
во ди ра зу мен жи вот и раз миш ля ва вър ху ве ли ки неща.

• 163 • Науката за Живота.
 Няма по -ве ли ка на ука от Науката за Живота, т. е. от Великата 

Божествена наука. Тази Наука раз ви ва чо веш ко то ес тес т во изцяло, 
до ка то ос та на ли те на уки раз ви ват са мо из вес т ни центрове.

• 164 • Методи за ра бо та в Школата.
 Прилагайте методите, ко ито ви се да ват в Школата, за да сме-

ня ва те със то яни ята си. Различните ме то ди пред с тав ля ват ус ло вия 
за дис цип ли на на човека. През та ка ва дис цип ли на са ми на ли всич-
ки ве ли ки хора. Човек тряб ва да пре ка ра енер ги ите си от зад на та 
част на мо зъ ка си в пред на та част, да раз вие мо рал ни те си чув с т ва 
и да ос мис ли жи во та си. Всички от ри ца тел ни и низ хо дя щи енер гии 
тряб ва да се пре вър нат в по ло жи тел ни и възходящи. Много на чи ни 
има за прев ръ ща не то им. С кар ти ни и об ра зи мо же да сме ня те със-
то яни ята си. Те тряб ва да бъ дат жи ви и красиви. Разумната Природа 
е пъл на с та ки ва кар ти ни и образи. Освен то ва на вся ка от ри ца тел-
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на ду ма пред с та вяй те по ло жи тел на – нейния антипод. За да ста не 
смя на на енергията, в съз на ни ето на чо ве ка тряб ва да из пък не нов 
образ, кой то да прив ле че вни ма ни ето му. Красивите об ра зи са под-
бу ди тел ни при чи ни са смя на на със то яни ята на енергиите.

Като уче ни ци ра бо те те съзнателно, за да при до би ете тол ко ва 
енергия, че да не стра да те от недоимък, ни то от излишък. Самата 
наука, към ко ято се стремите, е общ ко лек ти вен резултат, кой то се 
из ра зя ва в нат руп ва не на знания.

Ученикът тряб ва да се ръ ко во ди правилно, да знае кол ко зна-
ние му е нуж но за все ки да ден момент, за да мо же пра вил но да го 
асимилира. Не мо же ли пра вил но да въз п ри ема енер ги ите на зна-
нието, уче ни кът се на тък ва на про ти во ре чия и мъчнотии. Енергиите 
се пре да ват чрез нер в на та система, за то ва тя тряб ва да бъ де здра ва 
и в изправност. Енергиите се пре да ват от един ор ган на друг чрез 
нер в на та система. Онзи раз би ра нещата, кой то ги е приложил.

• 165 • Енергиите на Слънцето.
 Днес слън че ва та енер гия дейс т ва вър ху чо веш ко то тяло. Като 

раз би рат си ла та и зна че ни ето на слън че ва та енергия, мно зи на наб-
лю да ват Слънцето и от п ра вят пог ле да си към него. Това не е нужно. 
Като гле да Слънцето, чо век тряб ва мис ле но да от п ра вя енер ги ята 
от зад на та част на мо зъ ка си към пред на та част. Днес мно го мал ко 
хо ра мо гат да кон цен т ри рат ми съл та си, да от п ра вят нис ши те енер-
гии на мо зъ ка към висшите, но има та ки ва хора. Който не мо же да 
кон цен т ри ра мо зъ ка си, кол ко то и да гле да Слънцето, поч ти ни що 
не мо же да постигне.

• 166 • Магическата си ла на мисълта.
 Човек се от ли ча ва по ми съл та си. Който мисли, ни ко га не се 

спъва. Значи ми съл та прев ръ ща всич ки състояния. Когато се раз г-
не ви или из гу би раз по ло же ни ето си, чо век тряб ва да мисли. Щом 
за поч не да мисли, не раз по ло же ни ето и гне вът го напущат. В то ва 
от но ше ние ми съл та пред с та вя Божествена сила, ко ято прев ръ ща 
от ри ца тел ни те енер гии в положителни. Мислещият чо век е гос по-
дар на се бе си, на сво ите желания. Който не мисли, не е гос по дар 
на се бе си. Както свет ли на та ос ве тя ва пъ ти ща та на човека, та ка и 



107

ми съл та тряб ва да от ва ря всич ки за дъ не ни улици. Каже ли някой, 
че не е мис лил вър ху да ден въпрос, то ва значи, че Свет ли на та не 
го е оза ри ла още. Между Свет ли на та и ми съл та има тяс на връз ка 
– ми съл та се обус ла вя от Светлината. Отличителното ка чес т во на 
свет ли на та е дви же ни ето – къ де то вле зе тя, всич ко за поч ва да се 
движи. Каквото пред с та вя свет ли на та за фи зи чес кия свят, та ко ва 
не що е ми съл та за Духовния и Умствения свят на човека. Мисълта 
раз к ри ва пъ ти ща та на Живота и го движи. Няма със то яние за мис-
ле щия чо век – по ло жи тел но или отрицателно, в ко ето да ос та не 
завинаги. Той е в пос то ян но движение. А кой то се движи, той има 
ус ло вия за обновяване. Като зна ете това, про явя вай те ми съл та си. 
Началото на ми съл та се оп ре де ля с Жертвата. 

Каквото е от но ше ни ето на чо ве ка към не го ва та мисъл, та ко ва е 
от но ше ни ето на Бога към човека. Значи Бог, Любовта се от на ся към 
чо ве ка така, как то чо век към сво ята мисъл. Само он зи мо же да бъ де 
уважаван, кой то но си в се бе си Бо-жественото, т. е. мисълта. Който 
мисли, вся ко га ус пя ва и за не го ня ма не въз мож ни неща. Каже ли 
някой, че е не въз мож но да пос тиг не то ва или онова, той не мисли. 
Мисълта прев ръ ща нещата. Тя прев ръ ща въг ле на в диамант. Тя 
крие в се бе си ма ги чес ка сила. Мисълта при ми ря ва на й- го ле ми те 
неприятели. Срещне ли про тив ни ка си, мис ле щи ят чо век му по да ва 
ръ ка и го прев ръ ща в приятел.

Когато хо ра та мис лят право, вся ко раз ли чие меж ду тях изчез-
ва. Мисълта е център, от кой то всич ки точ ки на ок ръж нос т та се 
на ми рат на ед нак во разстояние. Като зна ете си ла та на мисълта, 
не казвайте, че не мо же те да пос тиг не те това, ко ето желаете. С 
ми съл та си чо век мо же всич ко да постигне. Когато мис ли право, 
чо век до хож да до раз ре ша ва не то на всич ки въп ро си и разбира, че 
за мисълта, т. е. за Божественото в чо ве ка ня ма не въз мож ни неща.

Като уче ни ци тряб ва да упот ре бя ва те по ня кол ко ми ну ти на ден 
в размишление, за да си от го во ри те ис тин с ки чо век ли сте или не.

Ако сте ис тин с ки човек, от ли чи тел но то ви ка чес т во е мисълта, 
ко ято но си Светлина в се бе си. Докато мисли, чо век мо же всич ко 
да пос тиг не –  и му зи кант да стане, и художник, и всичко, как во то 
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желае. За не го не съ щес т ву ва ни как во обезсърчение. Мисълта е 
ма ги чес ка та пръчица, с ко ято всич ко е постижимо. Тя пра ви чо ве ка 
необикновен. Щом из гу би ми съл та си, чо век гу би всич ко и ста ва 
обикновен. Докато мисли, чо век е маг – за не го всич ко е въз мож но 
и постижимо. Щом из гу би ми съл та си, той ста ва обик но вен чо век 
и казва: “Това е невъзможно, оно ва е невъзможно; то ва мо га да 
направя, оно ва не мо га да нап ра вя”. Докато раз г леж да не ща та от 
върха, чо век мо же всич ко да направи. Мисълта е вър хът в човека. 
Щом сле зе в долината, въз мож нос ти те му се намаляват.

Любов без ми съл не съществува. Любовта се изя вя ва са мо на 
онзи, кой то мисли. В ми съл та той про явя ва Бо-жественото. Ка-
квато ра бо та и да започнете, ка же те си: “Невъзможното за чо ве ка 
е въз мож но за Бога”. Невъзможното за без лю би ето е въз мож но за 
Любовта. Невъзможни са не ща та са мо за онзи, кой то не мисли. Да 
мислиш, зна чи да про явя ваш Божественото в се бе си. Следователно 
ми съл та и Бо-жественото Начало са синоними. Когато чо век мисли, 
ра бо ти те му се на реж дат добре. Дето е Божественото, там Огънят 
веч но го ри без да из га ря нещо. Там, къ де то ми съл та работи, Свет-
лината е непреривна. Всяко горене, ко ето про из ли за от Любовта, е 
вечно. Светлината, ко ято про из ли за от то ва горене, на ри ча ме мисъл.

Мисълта е ма ги чес ка та пръчица, ко ято уп рав ля ва чо веш кия 
живот. Турете в ума си мисълта: В Бога всич ко е възможно. Щом 
мис ли така, чо век се свър з ва с Възвишените същества, ко ито ве че 
го познават. Докато мисли, чо век се повдига. Престане ли да мисли, 
той пада. Мисълта сме ня състоянията, да ва прос тор на чо веш ка-
та душа. Който мисли, вижда; кой то не мисли, ос та ва ви на ги със 
зат во ре ни очи.

Чрез ми съл та си чо век съ буж да скри ти те си ли как то в ду ша-
та си, та ка и в тя ло то си и те зи си ли ра бо тят за ор га ни зи ра не на 
не го во то Духовно тя ло и за раз ви ва не на ор га ни те в него. Затова 
кой то мисли, мо же да ста не яс но ви дец и да вле зе във връз ка с Въз-
вишените съ щес т ва на Космоса. Когато чо век ра бо ти вър ху се бе 
си, Възвишените съ щес т ва ви на ги му помагат. 
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• 167 • Музиката ка то ме тод за концентрация.
 Писането, пеенето, то ва са сред с т ва за раз ви тие на чо веш ка та 

душа. Ние упот ре бя ва ме пе ене то и пи са не то на те ми те ка то сред с-
т во за концентриране. Вие тряб ва да ра бо ти те в то ва направление, 
за що то чрез те зи не ща ще се на учи те да се концентрирате. Най-по-
требно за уче ни ка е кон цен т ри ра не то на ума. В миналото, в про це са 
на инволюцията, Светлината и чув с т ва та са ми на ва ли през чо веш-
кия ум и са се по ля ри зи ра ли през сърцето. Тогава чо век е сли зал 
към Земята. Сле-дователно те зи лъ чи са се стеснявали, стес ня ва ли 
и ние сме дош ли до пре сеч на та точ ка на то зи триъгълник. Сега пра-
вим един по дем нагоре, про це сът е обратен: всич ки на ши чув с т ва 
и же ла ния тряб ва да ги пра тим през ума си – не да ги премахнем, 
но всич ки на ши чув с т ва тряб ва да ги пре ка ра ме през приз ма та на 
на шия ум. Тук те ще дойдат в един център, ще се сме сят при та зи 
кон цен т ра ция и ще усе ти те ка то че всич ко изгубвате. Но след ка-
то пре ми нат през цен тъ ра на та зи призма, те ще се раз ши рят и ще 
взе мат та ка ва широчина, как ва то ду ша та иска. 

Та чрез пе ене то ка то ме тод вие ще раз ви ва те ва ша та чувстви-
телност. Когато пеете, ня ма да мис ли те за ок ръ жа ва щи те – че ня кой 
ви се смее; то ва не е важно. Ти ще гле даш да се концентрираш, за да 
се уп раж ня ваш чрез пе ене то за не що по-велико. За бъ де ще важ но е 
концентрирането, а не раз се янос т та на ума. Сега ва ши ят ум мо же 
да е за ет с хи ля ди неща, но те зи хи ля ди не ща ня ма да ви помогнат. 
Могат да ви по мог нат временно, но ко га то на пус не те тя ло то си, те 
ня ма да ви пол з ват нищо, всич ка та ва ша фи ло со фия ня ма да стру ва 
ни то един грош, за що то зна ние се ис ка и то – Божествено знание.

Второто нещо, ко ето тряб ва да зна ете ка то ученици, е, че вие 
още ни що не зна ете и тряб ва да има те неп ре одо лим стре меж да 
учите. Бог е Бог на смирените, а на гор де ли ви те се противи. И 
ко га то един та къв чо век на пус не тя ло то си, той ще се на ме ри на 
Земята, не мо же да вле зе в Духовния свят. Като окул т ни уче ни ци 
то ва тряб ва да го знаете. Затова, до ка то сте на Земята, ще се кон-
цен т ри ра те и ще изу ча ва те ези ка на Ангелите. Като изу ча ва те ези ка 
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на Духовете, ще поч не те да го во ри те с тях.
Царски път за ни ко го няма. Царският път е път на тру-долюбие, 

на концентриране, на смирение. Всеки един тряб ва да мисли, че 
как во то Господ е казал, тряб ва да бъде.

Да се учи те да се концентрирате, то ва е ед но изкуство. Не 
мислете, че е лес но да се кон цен т ри ра човек, да бъ де търпелив. 
Едно от на й- мъч ни те из кус т ва е да бъ де чо век търпелив. Аз зная 
от опит как во не що е търпението. И ко га то чо век се до бе ре до он зи 
за кон – да знае във все ки мо мент да бъ де тър пе лив и да знае да се 
концентрира, той е при до бил ед но от лич но изкуство. И аз ви да дох 
Дванадесетте му зи кал ни уп раж не ния ка то ме то ди за концентри-
ране. Тринадесетото е “Бог е Любов”. И ко га то пеете, ще се учи те 
чрез кон цен т ра ция да вла га те ду ша та си в гърлото. По то зи на чин 
ще се оп ра вят гър ла та ви. Душата ви тряб ва един ден да жи вее във 
ва ше то гър ло и то га ва ще бъ де те от лич ни певци. И тези, ко ито се га 
са певци, са на учи ли в ми на ло то за ко на тях на та ду ша да жи вее в 
тях но то гърло.

Сега, ед но пра ви ло при пението: щом пеете, вся ко га ще си ту-
ри те мисълта: “Ще из пъл ня то ва уп раж не ние по всич ки те правила! 
Мога да го из пъл ня добре!” Тъй ще работите, но ще се стре ми те 
да взе ме те то но ве те ясно. Всякога, ко га то говорим, ко га то пе ем и 
ко га то вър шим ня как ва работа, тя тряб ва да се из вър ш ва рит мич-
но – спо ред ри тъ ма на сърцето. Повишението на тем по то на ума 
и на сър це то вся ко га тряб ва да се ди над об щия уро вен и то га ва 
бо лес т та не мо же да ви закачи. И във всич ки онези, ко ито не раз-
би рат то зи закон, ид ва ед но смущение, а след вся ко сму ще ние ид ва 
болест. Когато два ма ду ши се скарат, ид ва прос ту да или ня как ва 
рана, или инфекция.

Песента “Махар Бену Аба” е на един све щен език. Духовете, ко-
га то чу ят те зи ду ми на ста рия език, ви разбират. На но ви те ези ци те 
не разбират, но све ще ния език те раз би рат и ко га то чу ят те зи думи, 
те идват. И мо ти вът е техен, из то чен мо тив е. В не го умът и сър це то 
взе мат участие. Една све ще на песен, ед но све ще но уп раж не ние е 
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то. Една све ще на пе сен не мо же още да ви се даде, но ед но све ще-
но уп раж не ние може. И ко га то пеете, тряб ва да пе ете естествено, 
без да се стеснявате, сво бод но ще пеете. И ми съл та ви тряб ва да е 
със ре до то че на в ме ло ди ята и в думите, а не да се разсейва.

• 168 • Контакт на чо ве ка с Бога.
 Да бъ де чо век в пос то янен кон такт с Бога, то ва зна чи да се пол-

зва от Неговата светлина, да виж да къ де върви. Където и да тръгне, 
по кой то път и да върви, чо век тряб ва пос то ян но да бъ де буден, 
бър зо да от ва ря и зат ва ря очи те и уши те си, да виж да и чу ва как во 
ста ва око ло него. Дали ще бъ де с от во ре ни очи и уши, чо век тряб-
ва да об ръ ща вни ма ние на три не ща в жи во та си: първо, да гле да 
да не се спъва; второ, да па зи това, ко ето има; трето, да под дър жа 
ус ло ви ята за раз ви тие на това, ко ето Природата е вло жи ла в него.

• 169 • Трите Велики прин ци па – Път към постижение.
 За да пос тиг не те своя идеал, спаз вай те след ни те неща: ос ве тя-

вай те Името Божие в се бе си; тър се те Царството Божие и Неговата 
Правда; из пъл ня вай те Волята Божия.

1. Да из пъл ня ваш Волята Божия, зна чи да слу жиш на Истината.
2. Да тър сиш Царството Божие и Неговата Правда, то ва зна чи 

да при до би еш ис тин с ко то Знание и Мъдрост.
3. Да ос ве тя ваш Името Божие, то ва зна чи да да ваш мяс то на 

Любовта в се бе си.
Докато не да де път на Любовта в се бе си, чо век не мо же да 

ос ве тя ва Името Божие.
Докато не на ме ри ис тин с ко то Знание и Мъдрост, той не мо же 

да тър си Царството Божие и Неговата Правда.
Докато не на ме ри Истината, той не мо же да из пъл ня ва Волята 

Божия. 
Това са Пътища, по ко ито мо гат да се раз ре шат всич ки въпроси. 

Това са методи, по ко ито чо век мо же да ор га ни зи ра сво ето Духовно 
тя ло и да раз ви ва ор га ни те в него.

Истинското Знание е са мо онова, ко ето вна ся в нас безсмър-
тието. И кой то ис ка да се за поз нае със за ко на за прев ръ ща не то на 
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енергиите, той тряб ва да по тър си три неща, с ко ито да се запознае: 
той тряб ва да по тър си на й- пър во Божията Любов, от ко ято про из-
ти ча Вечния Живот на Безсмъртието; той тряб ва да по тър си Божи-
ята Мъдрост, ко ято но си ис тин с ко то Знание, но си раз ши ре ние и 
усил ва не на Светлината; той тряб ва да по тър си Истината, от ко ято 
про из ти ча Свободата и пов ди га не то на чо веш кия ум. Оттам тряб-
ва да за поч не човек. Защото Свободата се гра ди вър ху Истината, 
Знанието се гра ди вър ху Светлината, а Животът се гра ди вър ху 
Любовта.

Ние не тряб ва да раз мес ва ме те зи три принципа, да мислим, 
че ка то на ме рим Светлината, ще на ме рим и Живота и обратно. Не, 
вся ко не що си има сво ето място. Любовта но си Живот, Мъдростта 
но си Светлина, а Истината но си Свобода. Сво-бодата пък во ди към 
Знание, раз ши ре ние и тран с фор ми ра не на енергиите.

Христос е из ра зил те зи три прин ци па по след ния начин:
Да се от ре чеш от се бе си – то ва зна чи да се об ле че те в Любовта 

и да въз п ри еме те нейния Живот.
Да вдиг неш кръс та си – то ва зна чи да въз п ри емеш Светлината 

на Мъдростта и да при до би еш ис тин с ко то Знание.
Да Ме пос лед ваш – то ва зна чи да въз п ри емеш Истината и да 

жи ве еш в Свобода.
• 170 • Три Пътя.
 До вре ме то на Христа хо ра та са вър ве ли или по Пътя на сър-

цето, или по Пътя на ума, или по Пътя на волята. Христос дой де в 
све та да до не се Учението на Любовта, ко ето включ ва ед нов ре мен но 
ра бо та та на ума, на сър це то и на волята.

• 171 • Освобождаване от греха.
 Като уче ни ци от вас се ис ка да се свър з ва те с Божията ми съл и 

с Божиите чув с т ва и да ра бо ти те за ос во бож да ва не на ду ша та си от 
теж ки те условия, в ко ито е поставена. Тя е пос та ве на при условия, 
къ де то гре хът живее. Бог ра бо ти за ос во бож да ва не то на душата, но 
и чо век тряб ва да ра бо ти за същото. Затова се ис ка търпение. Бъдете 
тър пе ли ви и не бър зай те да съ ди те хората. Този, ко го то съ ди те за 
ня как ва слабост, има две добродетели, ко ито вие не виждате. Не 
съдете, за да не бъ де те съдени.
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• 172 • Методите на мис тич ни те школи.
 Като уче ни ци вие тряб ва да ра бо ти те спо ред ме то ди те на ок-

ултните, на мис тич ни те Школи. Тези ме то ди са взе ти от Разумната 
Природа. Само чрез тях чо век мо же да се спра ви с про ти во ре чи ята 
на Живота.

• 173 • Степени в Пътя на окул т но то обучение.
 Независимо да ли чо век е свет с ки или религиозен, ко га то ста-

не уче ник на Великата окул т на школа, пър ва та го ди на ще изу ча ва 
мълчанието. Хората око ло не го ще говорят, ще се про из на сят вър ху 
раз лич ни въпроси, а той ще слуша, ще мълчи. Втората го ди на ще 
изу ча ва търпението. Каквото и да му се слу чи в то ва време, той 
тряб ва да го по на ся с търпение. Третата го ди на ще изу ча ва за ко на 
на Вярата. Да вяр ва човек, то ва зна чи да дой де до убеждението, че 
всич ко е за добро. Един ден той ще види, че в го ле ми те мъч но тии 
и про ти во ре чия се крие не що добро.

Каквато ра бо та да започне, как во то из кус т во да изучава, чо-
век неп ре мен но тряб ва да при ла га те зи три закона: на мълчанието, 
на тър пе ни ето и на Вярата. Ако ня кой изу ча ва пе ене то например, 
пър ва та го ди на ще слу ша и ще мъл чи и по мал ко ще пее. Втората 
го ди на ще за поч не да пее, но тряб ва да бъ де го тов да но си прис ме-
хи те и по диг рав ки те на всички. Така той ще при ла га търпението. 
На тре та та го ди на ще поч не да вярва, че пе вец ще из ле зе от него.

Следователно, ко га то сте дош ли на Земята, вие тряб ва да 
мълчите, за да мислите; вие тряб ва да търпите, за да издържате; 
на й- пос ле тряб ва да има те Вяра, за да се спра вя те лес но с про ти-
во ре чи ята на Живота.

Сега повтарям: пър ва та го ди на ще изу ча ва те мълчанието, вто-
ра та – търпението, тре та та – Вярата, чет вър та та –  На-деждата, т. 
е. да зна ете на ко го да се надявате, да зна ете как да се обличате, да 
хо ди те и да постъпвате; пе та та го ди на ще учи те и при ла га те Лю-
бовта. Любовта ще при ло жи те последна. Поставите ли Любовта 
на пър во място, вие ще обър не те све та на до лу с главата. Докато не 
при ло жи те мълчанието, тър-пението, Вярата и Надеждата, Любовта 
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ни ко га не бих те мог ли да приложите.
• 174 • Молитвени събрания.
 Методите на Школата са раз лич ни от онези, ко ито има те при 

обик но ве ни те мо лит ве ни събрания.
• 175 • Стремеж към учене.
 Първото нещо: уче ни кът тряб ва да има силно, ин тен зив но 

же ла ние да учи. Любовта се из ра зя ва в стре меж към учене. Всички 
тряб ва да има те си лен им пулс да учи те – да изу ча ва те при чи ни те 
на всич ки неща, ко ито се случват. При то ва тряб ва да из пол з ва те 
опит нос т та на онези, ко ито са ми на ли пре ди вас. После, ще изу-
ча ва те Природата, за що то всич ки не ща в нея пред с тав ля ват пред-
мет но учение. Всички не ща и съ щес т ва око ло нас през ця ло то си 
раз ви тие имат връз ка с нас.

• 176 • Дяволска мисъл.
 Ученикът тряб ва да има ди аман те на воля. Когато се мо ли те 

или размишлявате, ако ви дой де ня как ва дя вол с ка мисъл, ня ма да 
й об ръ ща те внимание. Ти се молиш, а дя во лът до шъл и ти казва: 
“Твоята мо лит ва не се хва ща”. Ти ще сто иш без вни ма ние към него. 
Когато дой де дя во лът при те бе и ти на шеп ва нещо, ти още по -на го ре 
ще кон цен т ри раш ми съл та си и ще свър шиш ра бо та та си. Такъв е 
ве ли ки ят закон. Ако ис ка те да успявате, тряб ва да има те спокой-
ствие. Като уче ни ци бъ де те търпеливи, при леж ни и внимателни.

• 177 • Религиозно общество.
 Окултната Школа не е ре ли ги оз но общество, в ко ето мо же да 

се афек ти ра те от сво ите ре ли ги оз ни чувства. Школата е ед но об-
щество, в ко ето във всич ки те си желания, мис ли и дейс т вия тряб ва 
да пос тъп ва те точно.

• 178 • Духовно знание.
 За да при до би ете ду хов но то Знание, тряб ва да ми не те през 

мъч но тии и изпитания. 
• 179 • Помощ от Йерархиите.
 Работи ли чо век вър ху се бе си, всич ки Същества, ко ито са 

свър за ни с него, му помагат.
• 180 • Доброто име.
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 Желая всич ки да има те по ед но доб ро име, с ко ето всич ки да ви 
познават. Как сте из ра бо ти ли то ва име ни кой не тряб ва да знае. То 
тряб ва да бъ де тай на на ва шия живот. Бог казва: “Призовете Ме”. 
С кое име тряб ва да при зо ва ва ме Господа? Всеки чо век тряб ва да 
при зо ве Господа с оно ва име, ко ето из ли за дъл бо ко от ду ша та му. 
Само при то зи зов Бог от го ва ря на човека. Мнозина ви кат Господа 
без да зна ят Името Му и се чу дят за що не им отговаря. Много ес-
тествено, те не Го ви кат по име.

• 181 • Разумните съ щес т ва зад мис ли те и чувствата.
 Зад вся ка мисъл, зад вся ко чув с т во и же ла ние се крие ня кое 

ра зум но или не ра зум но същество. Те се об ли чат в мислите, чув-
с т ва та и же ла ни ята на чо ве ка ка то в дре ха и та ка се проявяват. 
Като знае това, чо век тряб ва да бъ де разумен, да знае кои от тях 
да ре али зи ра и кои да не реализира. Ако с ня кое вае же ла ние се 
е об ляк ло ня кое Разумно същество, дай те път на же ла ни ето си. 
Ако в ня кое ва ше же ла ние се е об ляк ло ня кое глупаво, не ра зум но 
същество, въз д ръж те се, не се стре ме те да ре али зи ра те же ла ни ето 
си. Разумните Същества имат пред вид доб ро то на човека, а не ра-
зум ни те съ щес т ва – не го во то зло и нещастие. Дадеш ли въз мож ност 
на ня кое не ра зум но же ла ние в те бе да се прояви, ти неп ре мен но ще 
нап ра виш погрешка. От зна че ние за чо ве ка е как ви съ щес т ва ще 
се об ле кат в не го ви те мисли, чув с т ва и желания. Затова е казано: 
“Каквото посееш, то ва ще по жъ неш”.

• 182 • Приложението.
 Знанието е в приложението, а не във външ ния баласт, кой то 

чо век носи.
• 183 • Съвършенство.
 Всяка сутрин, ка то ста не те от сън, си казвайте: “Аз ще бъ да 

съвършен, то ва е иде алът на моя жи вот”. И вие на ис ти на ще ус-
пе ете в това. Който пов та ря чес то те зи ду ми в се бе си, те са ед на 
ве ли ка сила, ко ято повдига. Казвайте си: “Аз ще бъ да съ вър шен”. 
И Писанието казва: “Бъдете съвършени, как то е съ вър шен Отец 
ваш Небесни!” Съвършеният чо век се от ли ча ва по това, че по ма га 
на другите.
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• 184 • Силата на беседите.
 Силата на ед на бе се да се съ дър жа в она зи вът реш на Светлина, 

в он зи вът ре шен простор, в оно ва ве ли ко вът реш но самопожертва-
не. Човек тряб ва да бъ де един ве лик извор, кой то пос то ян но извира. 
Човек тряб ва да съ дър жа в се бе си она зи не обят на ши ро та и прос-
тор, в ко ито всич ки сър ца да се вместят. Когато ня кой път го во ря 
за душата, аз раз би рам ця ла та Вселена. Когато ня кой път го во ря за 
Божията Мъдрост, аз раз би рам всич ка та Светлина на без п ре дел но то 
пространство, ко ято ни ко га не угасва. Когато ня кой път го во ря за 
Божията Истина, аз раз би рам та зи вът реш на Свобода, ко ято съ щес-
т ву ва меж ду всич ки Същества. Има светове, Съществата на ко ито 
са тол ко ва напреднали, че пос то ян но от п ра вят сво ите те лес ко пи 
към Земята, рад ват се на хо ра та и им пра щат сво ето благословение.

• 185 • Ясновидство и болезненост.
 Сега, ня кои от съв ре мен ни те хора, ко га то заболеят, за поч ват 

да виж дат раз лич ни съ щес т ва от Невидимия свят, виж дат мно го 
тех ни за ми на ли близки, ко ито ид ват да ги вземат. Това обяс ня ват с 
ня как во раз с т ройс т во на мо зъч на та сис те ма и казват: “Този чо век 
е из гу бил съз на ние”. Аз казвам: то зи чо век се е оплел, в не го ви те 
идеи ня ма яснота. Същата опас ност има за ня кои хора, свет с ки и 
религиозни, за що то иде ите им са разхвърляни, а всич ко в чо ве ка 
тряб ва да бъ де свързано. Иначе при та ки ва блуж да ещи мисли, в 
ко ито те живеят, умът им мо же да изхвръкне. Когато дойдем до 
ис тин с ко то знание, всичко, ко ето ста ва с нас, тряб ва да бъ де ясно, 
всич ки об ра зи в съз на ни ето ни тряб ва да бъ дат от чет ли ви и разбра-
ни. Когато виж даш нещо, не е дос та тъч но са мо да виждаш, но да 
го виж даш през очи те на Любовта, през очи те на Мъдростта, през 
очи те на Истината. Имаш ли те зи три добродетели, ня ма ни как ва 
опас ност от забъркване. Действаш ли оба че без тях, умът ти ще 
хвръкне. Светските хо ра се га стра дат от безверие, а ре ли ги оз ни те 
хо ра стра дат от суеверие. Човек тряб ва да бъ де разумен. Разумни 
тряб ва да бъ дем в сво ето един с т во да при до би ем Свободата си.

• 186 • Метод за за паз ва не рав но ве си ето на силите.
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 За да за па зи те рав но ве си ето на си ли те си, пра ве те следното: 
вечер, пре ди да си легнете, пре ка рай те през ума и сър це то си всич-
ки мисли, чув с т ва и образи, ко ито ви са ми на ли през деня. Тези, 
ко ито намирате, че са про ти во ре чи ви и вна сят сму ще ние във вас, 
ту ре те ги настрана. Оставите ли ги в се бе си, те ще вне сат из вес т ни 
наслоявания, ко ито пре диз вик ват под пуш ва не на чувствата. В ре-
зул тат на то ва под пуш ва не се явя ват раз лич ни бо лез не ни състояния. 
Като нап ра ви те та зи рав-носметка, вие ще се при ми ри те със се бе 
си, ус по ко ява те се и зас пи ва те здрав, спо ко ен сън. Ликвидирате 
ли вед нъж със ста ри те си сметки, по ве че не ги до пу щай те в ума 
си. Постъпите ли ве чер по то зи начин, сут рин ще бъ де те бодри, 
радостни, ка то че се га се раж да те и за поч ва те нов живот.

• 187 • Окултната Школа.
 Окултната Школа да ва ус ло вие на уче ни ка да учи, да при-

до би ва знания. В ста ри те окул т ни шко ли уче ни кът се е пос та вял 
на по диг рав ки те и за кач ки те на сво ите съ уче ни ци и тряб ва ло да 
ги издържи. Един го удари, друг ску бе ко са та му, тре ти му ка же 
обид ни ду ми или го заплюе. Какво зна чи да те зап люе човек? – За 
съз на тел ния уче ник то ва е все ед но да пад нат вър ху не го ня кол ко 
дъж дов ни капки. Той знае, че ми на ва през из вес т на дисциплина. 
Изпитанията, изкушенията, не до ра зу ме ни ята са ус ло вия за дис цип-
ли ни ра не на човека. Цялата Бяла раса, ця ло то чо ве чес т во ми на ва 
през из пи та ния и кой то издържи, при емат го за ученик. Който не 
издържи, ще бъ де оплют. Щом из дър жи те из пи та си, ня ма по ве че да 
ви плюят. Вие още не сте ис тин с ки ученици. Сега се при го тов ля ва те 
за ученици. Ако из дър жи те из пи та си, ще ви при емат за ученици.

• 188 • Работа с бе се ди те и лекциите.
 Беседите, ко ито са ви да де ни в Окултната школа, тряб ва да 

ги изу ча ва те по осо бен начин, а не са мо да се четат. Всеки тряб ва 
да си из ва ди на й- важ ни те мес та от вся ка лек ция или бе се да и да 
ги при ло жи в жи во та си. Знание без при ло же ние не е Знание. По 
съ щия на чин ще про учи те и Библията и дру ги книги.

• 189 • Свещеният час.
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 Работете всички, за да при до би ете кон цен т ра ция на ми съл та 
си. Всеки от вас, кой то ис ка да бъ де ученик, не ка си оп ре де ли един 
све щен час за работа. Този све щен час мо же да бъ де или сутрин, 
или на обед или вечер. През то ва оп ре де ле но вре ме пре ка рай те в 
дъл бо ко размишление, за да се спра ви те с всич ки мъчнотии, ко ито 
ви се из п реч ват на пътя. Като пре ми не те то зи час на размишление, 
тряб ва да се по чув с т ва те окуражени, опреснени, с чис то сърце, за да 
мо же с но ви си ли да пре ка ра те ос та на ло то вре ме от деня. На дру-
гия ден пак пре ка рай те све ще ния час в размишление. През вре ме 
на то зи све щен час ви се от пус ка кре дит от Небето, да ва ви се на 
раз по ло же ние из вес т на енергия, с ко ято мо же те да урав но ве си те 
ум с т ве ния си бюджет.

През то зи све щен час ще се раз го ва ря те с всич ки окул т ни уче-
ни ци от та зи Школа, в ко ято сте и вие. Всички окул т ни уче ни ци 
по це лия свят, как то и в Духовния свят се ин те ре су ват от ва шия 
на й- ма лък ду хо вен прогрес. Те се ин те ре су ват от вас са мо за то-
зи ма лък успех. И ко га то вие се на ми ра те в ня кое затруднение, те 
вед на га се при тич ват на помощ.

Свещеният час, кой то си определите, ще спаз ва те през ця ла та 
го ди на и в не го ще ра бо ти те за из г лаж да не на не-доразуменията, 
за над де ля ва не над мъч но ти ите и за ва ше то повдигане. На все ки 
от вас да вам та зи за да ча именно: да на ме ри те приб ли зи тел но кой 
е ва ши ят све щен час. За все ки уче ник има един оп ре де лен све щен 
час. Този час мо же да бъ де един и същ за ня кол ко ученика. Когато 
по пад не те в то зи час, в ума на все ки ед но го от вас ще дой де ня коя 
ве ли ка ми съл или ня кое въз ви ше но чувство. Изобщо във вас ще 
дой де ед но просветление. Ако да де те мяс то на та зи ми съл или на 
то ва чувство, вие ще се повдигнете, но ако има противодействие, 
в съз на ни ето ви ще нас та не тъм ни на и дъл го вре ме след то ва ще 
тряб ва да чакате, до ка то от но во по пад не те на ва шия све щен час.

Свещеният час ид ва пе ри оди чес ки все ки ден в един и съ щи час 
през деня. Вие ще раз ли чи те то зи час от ос та на ли те ча со ве на де ня 
по това, че той е по-интензивен, иде с по -за си лен тон.

• 190 • Метод за обновяване.
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 Работете вър ху ис тин с ко то са мо въз пи та ние с методите, как-
ви то Природата ви дава. Един от нейни те ме то ди е обновяването. 
Човек се обновява, ко га то все ки ден вна ся в ума си по ед на свет ла 
ми съл и в сър це то си – по ед но но во чувство, ко ито го повдигат. 
Всяка ми съл и вся ко чувство, с ко ито чо век се занимава, оказ ват 
из вес т но вли яние вър ху него. Смисълът на Живота е в растенето. 
Ако все ки ден не при ба вяш не що в се бе си, т. е. не растеш, де нят 
е за гу бен за тебе.

• 191 • Самонаблюдението ка то ме тод на работа.
 Изучавайте се бе си, сво ите със то яния и ги възпитавайте. Го-

ворете им ка то на ра зум ни същества, за да разберат, че има един, 
кой то стои по -ви со ко от тях. Ако чо век не ста не гос по дар на сво ите 
със то яния и не мо же да им въздейства, той не мо же да се на ре че 
силен. Когато ра бо ти те вър ху се бе си, вие ще дойде те до по ло же-
ни ето да от де ля те чуждото, външ но то вли яние и да се спра ви те 
с мъч но ти ите си. Щом ис ка те да се самовъзпитавате, мо же да 
при ло жи те раз лич ни методи, но спра вед ли ви тряб ва да бъдете. 
Не сте ли справедливи, пе да го ги ята ви пропада. Докато пос тъп-
ва те справедливо, съ щес т ва та във вас ви слушат. Измените ли на 
Справедливостта, ни как ви ме то ди не мо гат да им въздействат. При 
то ва обе ща ете ли им нещо, неп ре мен но ще го изпълните. Само при 
то ва по ло же ние ще бъ де те сво бод ни от тъм ни те и мрач ни мис ли 
и настроения. Спазвайте пра ви ла та на Живота, за да пре одо ле ете 
съп ро ти ва та на гъс та та материя, в ко ято живеете. Ще кажете, че 
чо век тряб ва да се огъ ва в Живота. Не е въп рос да се огъ ва те ка то 
зми ята в мра ву ня ка или ка то скор пи она меж ду два огъня. Под огъ ва-
не в ши рок сми съл на ду ма та раз би ра ме при ла га не на Разумността. 
Прилагайте Разумността нав ся къ де в жи во та си, за да се спра ви те 
с мъч но ти ите и про ти во ре чи ята си.

• 192 • Изучаване на беседите.
 Много на уч ни въпроси, ко ито мо гат да ви ползват, са обяс не-

ни в мо ите беседи, но вие не ги изу ча ва те как то трябва. В бе се ди-
те са да де ни важни, спе ци фич ни пра ви ла и методи, ко ито ако се 
приложат, и сле пи би ха прогледнали. Ако се за еме те се ри оз но да 
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изу ча ва те беседите, вие ще има те по че ти ри очи –  две от п ред и 
две отзад. Например, ако про учи те бе се ди те от Първа серия, ще 
при до би ете мно го нещо. В бе се да та “Житното зър но” нап ри мер 
ще ви ди те начин, по кой то чо век мо же да расте.

Когато че те те и изу ча ва те беседите, вие не тряб ва да се спи ра те 
вър ху буквата, а тряб ва да ги изу ча ва те по дух, ка то се спи ра те глав-
но вър ху оне зи методи, ко ито по ма гат за вът реш но то обновяване. 
За изу ча ва не то на вся ка на ука има два начина: вън шен и вътрешен. 
Например ед ни изу ча ват ма те ма ти ка та по вре ме и пространство, 
а дру ги изу ча ват ма те ма ти ка та на Битието. Като жи во съ щес т во 
са ми ят чо век е ця ла ма те ма ти ка и геометрия. Същото не що мо же 
да се ка же и за вся ка наука. Ако изу ча ва те ес тес т ве ни те на уки ка то 
резултат, е ед но нещо, ако ги изу ча ва те ка то Битие, е дру го нещо. 
Ако изу ча ва те ас т ро ло ги ята ка то резултат, е ед но нещо, ако я изу-
ча ва те ка то Битие, е дру го нещо. Същото се от на ся и за беседите.

• 193 • Свещеното Име на Бога.
 Да поз на еш Бога, ще ре че да зна еш Неговото све ще но Име. И 

ко га то про из не сеш то ва Име, ти ня ма да бъ деш ве че смър тен човек. 
Никога един смър тен чо век не мо же да про из не се Името на Бога. 
Само човек, об ле чен в безсмъртието, мо же да про из не се Божието 
Име. И ко га то го произнесе, в не го ва та ду ша ще ста не та ко ва раз-
ширение, ще се ро ди та ко ва изобилие, че той ще вле зе във връз ка 
с всич ки жи ви Разумни същества. Този чо век ще бъ де спо со бен на 
всичко. Той ще бъ де и поет, и ху дож ник, и музикант, и пър вок ла-
сен юнак. Такъв чо век мо же да ту ри на гър ба си ця ла та Земя и да 
я носи. Такъв чо век мо же да но си ця ла та Слънчева система. Как 
мо же да бъ де такъв? – Като при до би ем она зи вът реш на наука, към 
ко ято се стре ми все ки човек. Ако умът на чо ве ка ста не тол ко ва 
силен, че се урав но ве си със си ла та на Земята, той ще ту ри Земята 
на гър ба си и всич ки противодействия, ко ито тя би му оказала, ще 
изчезнат. Защото щом две си ли с про ти во по лож ни посоки, но с ед-
нак ва го ле ми на си противодействат, те ще из гу бят тег ло то си, т. е. 
тег ло то им ще бъ де рав но на нула. Следователно, ко га то казваме, 
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че чо век мо же да но си Земята на гър ба си, подразбираме, че си ла та 
на не го вия ум е рав на на про ти во дейс т ви ето на Земята. Но он зи 
човек, на ко го то си ла та на ума не е тол ко ва голяма, гър бът му ще 
се пре чу пи от те жес т та на Земята.

• 194 • Мисълта и ра бо та та с нея.
 Мисълта е ко лек ти вен процес. Поради спо соб нос т та да мис-

ли чо век ми на ва за мис ле що същество, а Ангелите – за Разумни 
същества, на да ре ни с ви со ка интелигентност. Мисълта на чо ве ка 
мо же да бъ де по ло жи тел на и отрицателна. Под от ри ца тел на ми-
съл не тряб ва да раз би ра ме ло ша мисъл, но ми съл с от ри ца тел на 
енергия. За чо ве ка ми съл та е не що постоянно, а за жи вот ни те – 
развлечение, празненство. Както по се ще ни ето на ня кой бе ден дом 
от ца ря е празненство, та ка и вся ка мисъл, по пад на ла в гла ва та на 
ня кое животно, е ве ли ко цар с ко посещение. Има мисли, в ко ито 
фор ма та и съ дър жа ни ето са неразделни, а има и такива, при ко ито 
фор ма та и съ дър жа ни ето се разделят. Диамантът нап ри мер мо же 
да се упо до би на чис та та чо веш ка мисъл, през ко ято слън че ви те 
лъ чи се пре чуп ват и об ра зу ват спектъра. Когато лъ чи те на Живота 
се пре чуп ват в чис та та чо веш ка мисъл, за ед но с то ва рас тат и чув-
с т ва та на човека. За да не из гу би вя ра как то в се бе си, та ка и в сво-
ите ближни, чо век тряб ва да въз пи та ва сво ите чувства. Мисълта е 
да де на на чо ве ка имен но за това, за да въз пи та ва не го ви те чувства. 
Мисълта на чо ве ка оп ре де ля по со ка та на не го во то движение. Не е 
важ но са мо чо век да раж да мис ли и чувства, но тряб ва да ги па зи 
да не се губят. Мисълта и чув с т ва та тряб ва неп рес тан но да те кат 
и да пъл нят коритото, от ко ето хората, рас те ни ята и жи вот ни те се 
ползват. Пазете се от влагата, ко ято се от ра зя ва вър ху ва ша та ми съл 
и чув с т во и пре чи да разсъждавате. Правилната ми съл оп ре де ля ва-
ше то днеш но състояние. Днешното със то яние слу жи за ос но ва на 
бъдещето. Докато чо век не въз с та но ви хар мо ни ята меж ду мис ли те и 
чув с т ва та си, той ня ма да бъ де здрав, ня ма да се раз ви ва правилно. 
Човек тряб ва да пре об ра зи своя ум, да вне се но ви по ло жи тел ни 
мисли, ко ито мо гат да го подмладят.

• 195 • Пътят на развитието. Човек в Умствения свят.
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  В пъ тя на раз ви ти ето си чо век ми на ва от об лас т та на чув с т ва та 
към мисълта, т. е. в Умствения свят. Онзи, за ко го то ми съл та ста ва 
необходимост, жи вее в Умствения свят. За не го четенето, уче не то 
е та ка ва хра на ка то хляба. Престане ли да че те и да учи, той усе ща 
го ля ма за гу ба на енергия, ка то при ли ша ва не от хляб. Да ли шиш 
един чо век от ум с т ве на храна, то ва зна чи да го под ло жиш на глад 
и страдание. Не е та ко ва по ло же ни ето на онзи, кой то не е до шъл 
до ум с т ве ния живот. Той щом се нахрани, щом за до во ли жаж да та 
си, щом по ди ша чист въздух, казва: “Нищо по ве че не ми трябва. 
Достатъчно е да чуя от ту к- от там как во ста ва по света, по ве че не 
ме ин те ре су ва”.

• 196 • Изявлението на Духа.
 Духът ня кой път дейс т ва вът реш но чрез на ша та интуиция, а 

ня кой път – външно. Той ни пре дуп реж да ва ня кой път чрез сънища, 
а ня кой път чрез на ши те приятели. Изобщо той дейс т ва и отвън, 
и отвътре. Но ко га то ние се по диг нем и за поч нем да го разбираме, 
то га ва ид ва т. нар. Първо посвещение. Тогава Духът ни го во ри ве-
че на един отривист, раз б ран език, в кой то ду ми те имат са мо ед но 
значение. Той ще бъ де ка то ваш приятел, кой то щом ви намери, че 
сте се из гу би ли в гората, ще каже: “Ела с мен, аз ще ви по ка жа пъ-
тя”. Писанието казва: “Духът ще ви на учи на всич ко”. Това е един 
ко лек ти вен Дух. Всички тряб ва да поз на ва те то зи Дух и да го има те 
в ду ша та си. Духът е изяв ле ние на Живия Господ. Духът е но си тел 
на всич ки дарби, спо соб нос ти и блага.

• 197 • Проявление на Висшите съ щес т ва в човека.
 За да се нап ра ви Невидимият свят до ня къ де по ня тен за хората, 

ко ито ня мат го ля ма интелигентност, не го ви те виб ра ции тряб ва да 
се на ма лят и да се виж да чрез отражение. Благодарение на то ва 
чрез вас се от ра зя ват ня кои мно го нап ред на ли Същества, на ре че ни 
адепти. Значи вие сте посланици, пред с та ви те ли на ня кое от те зи 
Висши същества, без да зна ете то ва нещо. Някога у вас дой де ед-
на ве ли ка идея; то ва показва, че вие сте свър за ни чрез та зи идея с 
ня кой висш пред с та ви тел и тряб ва да я ре али зи ра те на Земята. И 
ня кой път кол ко то и да грешите, то зи висш Дух ви прощава, по не же 
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той има нуж да да сле зе на Земята, а вие по та къв на чин пред с та вя те 
за не го ед на мал ка станция, на ко ято той мо же да спре. Но ко га то 
то зи Дух ре ши сам да сле зе на Земята, то га ва той казва: “Тебе ве че 
те увол ня вам”.

• 198 • Метод за размишление.
 За да се раз ви ва правилно, чо век тряб ва все ки ден да от де ля по-

не по пет ми ну ти да раз миш ля ва вър ху всич ки предмети, т. е. вър ху 
всич ки науки. Всяка на ука съ буж да съ от вет ни мо зъч ни центрове, 
да ва въз мож ност на чо веш кия че реп да се офор ми добре, да ста не 
правилен. Затова се пре по ръч ва на чо ве ка раз но об ра зие в работата.

• 199 • Метод за раз ви ва не на милосърдието.
 Има методи, чрез ко ито чо век мо же да от п ра вя по ве че или 

по -мал ко кръв към един или друг центрове, за да ги хра ни спо ред 
нуж да та и изис к ва ни ята им. Например, ако чо век ис ка да раз ви ва 
ми ло сър ди ето си, той тряб ва да се сре ща със сла би и нуж да ещи се 
хора. Като вли за в по ло же ни ето им, той из п ра ща по ве че кръв към 
цен тъ ра на ми ло сър ди ето и го храни. Човек мо же да бъ де ми ло-
сър ден към слабия, а към сил ния има уважение.

• 200 • Развиване на въображението.
 Работете вър ху се бе си без да се пресилвате. Всяко пре сил ва-

не на ме ху ра ще го пукне. Ако ис ка те да раз ви ва те въ об ра же ни ето 
си, ни ко га не си пред с та вяй те от ри ца тел ни положения: че па да те в 
яма, че ви гонят, за да ви убият, или че про па да те на изпит. Носите 
ли от ри ца тел ни об ра зи в се бе си, ня ко га те ще се ре али зи рат в Ум-
ствения или във фи зи чес кия свят. Щом си представяте, че па да те 
в яма, вед на га си представете, че ня кой ви по да ва ръ ка или въ же и 
вед на га из ли за те оттам. Ако ня кой ви гони, пак си представете, че 
ви ид ват на помощ. Ако оти ва те на изпит, дръж те в ума си мисълта, 
че про фе со рът ви е раз б ран човек, вли за в по ло же ни ето ви и ви 
по ма га сво бод но да си ка же те как во то знаете. С как ви то фор ми и 
об ра зи се свързвате, то ва става. Природата си слу жи със здра ви и 
кра си ви форми, а не с пук на ти и грозни. Процесите в Природата 
ста ват неп ре рив но и последователно.

• 201 • Доволство.
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 За да не къ са те ес тес т ве на та връзка, ко ято съ щес т ву ва меж ду 
ума и сърцето, ума и Духа, сър це то и душата, Духа и душата, чо-
век тряб ва да бъ де до во лен от всичко, ко ето в да ден мо мент има.

• 202 • Кой мо же да бъ де ученик.
 Само он зи мо же да бъ де ученик, кой то оби ча да учи. После, 

той тряб ва да оби ча Учителя си и сво ите съученици. Така уче ни кът 
си съз да ва външ ни и вът реш ни бла гоп ри ят ни условия. Щом ве че 
е го тов да бъ де ученик, Природата му дос та вя всичко, ко ето му 
липсва. Първото ус ло вие е Любовта ка то връз ка меж ду уче ни ка и 
Учителя и меж ду уче ни ка и не го ви те другари. Така той мо же ве че 
пра вил но да въз п ри ема и да дава. За да про яви Любовта си, от не го 
се ис ка са мо едно: да на ме ри в Учителя си и в дру га ри те си она зи 
ос нов на чер та в ха рак те ра им, на ко ято вся ко га да разчита. Без та зи 
чер та ни как ва връз ка не мо же да се съз да де меж ду хората.

• 203 • Ролята на подсъзнанието.
 В съз на ни ето на чо ве ка раз ли ча ва ме ед на фа за на под съз на те-

лен живот, ко ято пред с та вя Безграничното в човека. То е Божестве-
ната стра на на Живота. Подсъзнанието не се под чи ня ва на на ши те 
желания, на на ша та воля, но ние тряб ва да му се подчиняваме. 
Който ис ка да ста не добър, да из п ра ти ня коя ми съл в под съз на ни ето 
си и там да я остави, да не я чопли. Божественото Начало в не го ще 
ре али зи ра же ла ни ето му без ни как ва мъч но тия и един ден той ще 
види, че е ста нал по-добър, от кол ко то е бил по-рано. Вложете в под-
съз на ни ето си ва ша та ми съл и же ла ние да жи ве ете добре. Кажете: 
“Господи, аз ис кам да жи вея добър, пра ви лен жи вот”. Кажете ли 
вед нъж та зи мисъл, заб ра ве те я по-нататък.

• 204 • Значението на концентрацията.
 Силата на уче ни ка иде отгоре, от кон цен т ра ци ята в Божестве-

ните истини. Концентрацията е ме тод за аку му ли ра не на Сила. Чрез 
кон цен т ра ция чо век ста ва аку му ла тор на си ла и енергия. Колкото 
по ве че се със ре до то ча ва ученикът, тол ко ва е по -си лен духовно.

• 205 • Свещената ду ма Аум-Амин-Амон-Ум.
 Хубаво е да се молиш, но за то ва тряб ва да на учиш све ще ния 

език на молитвата. Само ед на све ще на ду ма е ос та на ла от мо лит ва та 
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– Амин. И егип тя ни те имат ду ма та Амин – Амон, Амен. Индусите 
имат съ ща та све ще на ду ма – Аум. Те про из на сят та зи ду ма пре ди 
служенето. Християните ка то че тат “Отче наш”, вся ко га каз ват 
Амин. Какво под раз би рат под та зи дума? Когато ня кой ин дус че те 
све ще ни те тек с то ве на Ведите, той за поч ва с ду ма та Аум. Тази ду ма 
е ед на све ще на дума, ос та на ла от ед на въз ви ше на култура. Всички 
казват: “Амин, та ка да бъ де”. Само та зи све ще на ду ма е ос та на ла 
от то зи све щен език. И се га тряб ва да се по вър нем на зад и да въз с-
та но вим всич ки све ще ни ду ми на то зи све щен език, за да раз бе рем 
как са за поч на ли нещата. И то га ва ще бъ дем пос луш ни към Бога.

Аум, Аумен – та зи ду ма съ дър жа всич ко в се бе си. Аумен, то ва 
е клю чът – човек, кой то е из ба вен от всич ки нес го ди на Живота. 
Който има то зи ключ, не е роб, а е гос по дар на условията. И се га 
вие не про из на ся те ду ма та Аумен, друг ня кой я про из на ся за ра ди 
вас. Вие чу ва те са мо “кръц, кръц” – зву ка на ключа, кой то отключва.

И Христос ка то про из не се ед на све ще на дума, хля бът се ум-
но жи и Той с пет хля ба и две ри би нах ра ни 5 000 души. Христос 
се мо ле ше са мо ве чер но време, ни кой да не го вижда. И Любовта е 
ед на све ще на дума, но се га сте из гу би ли клю ча на та зи ду ма и ка то 
я произнасяте, ня ма ни ка къв резултат. Всички тряб ва да раз би ра те 
клю ча на Любовта. И ко га то на ме ри те то зи ключ и про из не се те та зи 
дума, и в на й- ло шо със то яние на ду ша та да се намирате, тя ще ви 
тонизира. Да ка жеш оно ва Великото, ко ето е скри то в ду ма та Аум, 
то ва зна чи да кажеш: “Господи, Боже мой”. На бъл гар с ки език ня ма 
по-свещена, по -ви со ка ду ма от тази. Тази ду ма е, ко ято съ дър жа 
всичко. Тя е по -ви со ка от майка, баща, приятел, брат. Каже ли чо-
век вед нъж “Господи Боже”, той тряб ва да бъ де смел да из пъл ни 
Волята Божия. И ка то ста не те сутрин, ка же те си: “Аумен”. Желая 
на всич ки да зна ете как во да правите. Като се вър не те у до ма си, 
ка же те си: “Господи Боже”. Кажете ли това, ка же те след то ва тре-
та та ду ма – Аумен, Амин и за поч не те с клю ча “сол” да про из на ся те 
ду ма та Любов. Само ко га то се на учи те да про из на ся те та зи дума, 
жи во тът ви ще се осмисли. Това на ри чам Възкресение.
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• 206 • Говорът на Бога.
 Някои хо ра мислят, че кой как во то им ка же от вън или отвътре, 

то ва е Господ, кой то им говори. Не, Бог нап ра во не го во ри на хо-
ра та ни то отвътре, ни то отвън, но пос ред с т вом други. Отвън Той 
го во ри чрез хората, а от вът ре – чрез Духовете. Следователно, ко га то 
кажем, че Бог говори, тряб ва да знаете, че го во ри или човек, или 
Дух, но пак чрез човек. 

• 207 • За кон цен т ра ци ята и размишлението.
 Някои ис кат да се кон цен т ри рат и за поч ват да мис лят за Бога, 

но ско ро заспиват. Това показва, че са се уморили. Няма за що да 
мис ли те за Бога. Бог не е ма те ри ален обект. Щом ис ка те да се кон-
центрирате, из бе ре те та къв обект, кой то Бог е съз дал и раз миш ля-
вай те вър ху него. Това мо же да бъ де растение, животно, чо век или 
пък от дел ни части, удо ве на човека, ка то нап ри мер нос, пръс ти и 
т. н. Като обект за раз миш ле ние мо гат да бъ дат Слънцето, звез ди-
те и т. н.

• 208 • Псалмите на Давид – ма ги чес ки формули.
 В Псалмите на Давид има ред формули, с ня кои от ко ито си 

слу жи бялата магия, а с ня кои – черната. В ня кои от Псалмите си 
Давид от п ра вя зак ли на ния към неп ри яте ли те си. Тези зак ли на ния 
са ма ги чес ки формули, с ко ито той ис ка да обез си ли неп ри яте ли те 
си, да се ос во бо ди от тях.

• 209 • Предаване на Знанието.
 Човек тряб ва да има вът реш но радио, за да въз п ри ема нап ра-

во Знанието от го ре и да го аси ми ли ра в се бе си. Стотици го ди ни 
да го во ри Учителят, пак не би мо гъл да из ка же това, ко ето знае. 
Предаването на Знанието е неп ре ри вен про цес и ка то такъв, той е 
ор га ни чес ки процес. Предаването от Невидимия свят е при лив към 
фи зи чес кия свят. Възприемането от фи зи чес кия е отлив. Следова-
телно, до ка то има отлив, т. е. възприемане, вся ко га ще има пре да ва-
не на Знанието от Божествения свят. Възприемането и пре да ва не то 
чрез вът реш но то ра дио пред с тав ля ва вът реш на та стра на от жи во та 
на ученика. За да ра бо ти с вът реш но то си радио, уче ни кът тряб ва 
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да мо же да се концентрира. Чрез ра ди ото си той при до би ва глав но 
вътрешни, про ве ре ни знания. Например в Духовния свят чо век изу-
ча ва вътрешната, мис тич на та стра на на хи ми ята за прев ръ ща не на 
силите, ко ито дейс т ват в не го во то съз на ние и от там – и в не го вия 
организъм. Всеки тряб ва да си нап ра ви станция, за да вле зе във 
връз ка с Божествения свят. Щом има те кон такт с то зи свят, ще ви 
се да де съ от ве тен номер. Човек н е мо же всякога, ко га то пожелае, 
да го во ри с ед на или дру га станция. Той тряб ва да ча ка ред, да из-
би ра бла гоп ри ятен момент. В Духовния свят има стро го ус та но вен 
ред за вся ко нещо.

• 210 • Човек и Възвишените съ щес т ва при че те не на бе-
седите.

 Когато че те те и при ла га те беседите, ще се на тък не те на ред 
методи, вън от дадените. Като при ла га те раз лич ни те методи, в съз-
на ни ето ви ще се съ бу дят спо ме ни от миналото, но не случайно, 
а ка то ре зул тат на усилията, ко ито правите. Това е необходимо, за 
да мо же да се ос во бо ди те от нас ло ява ни ята на миналото. Много 
от те зи нас ло ява ния са отрицателни, вслед с т вие на ко ето съз да ват 
мъч но тии в жи во та ви, ко ито неп ре мен но тряб ва да се разрешат. От 
вас се ис ка са мо об ла да ние и концентрация. Знайте, че не сте сами. 
Разумните Същества взе мат учас тие във ва шия жи вот и ви помагат. 
Разрешаването на ва ши те за да чи е във връз ка с раз ре ша ва не то на 
за да чи те на та зи Разумни същества. Всички жи ви същества, би ли 
те висши, или нисши, са свър за ни по меж ду си. Следователно вие 
не жи ве ете за се бе си само, но сте свър за ни от ед на стра на със 
Същества, ко ито сто ят по -ви со ко от вас, а от дру га – със същества, 
ко ито сто ят по -нис ко от вас. Като уче ни ци на Окултната шко ла ще 
знаете, че има кой да се ин те ре су ва от вас, има кой да ви обича, 
да ви да ва съ ве ти в на й-т руд ни мо мен ти на жи во та ви. Тези Съ-
щества, ко ито са го то ви да по ма гат на човечеството, са на ре че ни 
не ви ди ми помагачи. В ми-налото, ко га то не са зна ели това, хо ра-
та са чув с т ва ли по мощ та им, но са мислели, че те зи Същества са 
ня как ви божества, вслед с т вие на ко ето са ги боготворили. Така 

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-



ИМАМ  ДОМ  НЕРЪКОТВОРЕН 128

се е съз да ла иде ята за многобожието, ка то са де ли ли бо жес т ва та 
на доб ри и лоши. Всъщност не ви ди ми те по ма га чи са Божествени 
лъчи, из п ра те ни от Бога да по ма гат на хо ра та в тех ния тру ден път. 
Благодарете на Бога за те зи лъчи, без да ги боготворите.

• 211 • Пътят на ученика.
 Често хо ра та раз п ра вят за го ле ми те изпитания, ко ито са ми-

нали, и мислят, че всич ки ще ми нат по тех ния път. Не, по ни кой 
на чин два ма ду ши не мо гат да ми нат по един и същ път. Пътищата 
и методите, ко ито се при ла гат за раз ви ти ето на човека, са различни, 
спе ци фич ни за вся ка душа, но опит-ностите, ко ито придобиват, са 
ед нак ви за всич ки хора. Пътят, по кой то хо ра та до би ват знанието, е 
съ що та ка раз ли чен за вся ка душа. В то ва раз но об ра зие имен но се ди 
кра со та та на Живота. Едно е важ но за човека: да при до бие зна ние 
и опит-ност. По ка къв на чин и по как ви ме то ди ще ги при до бие не 
е важно. Опитностите се до би ват чрез го ле ми изпитания. В то ва 
от но ше ние из пи та ни ята пред с та вят Божествени методи, чрез ко-
ито хо ра та се ле ку ват от сво ите фи зи чес ки и пси хи чес ки болести.

• 212 • Ученикът на Окултната школа.
 В Школата има три ви да ученици: оглашени, вяр ва щи и учени-

ци. Истинският уче ник се поз на ва по ду хов ния му живот. Един от 
друг уче ни ци те се раз ли ча ват по сво ята духовност, по Светлината 
на тях но то съзнание. Когато Светлината на съз на ни ето загасне, 
чо век обър к ва пъ тя си. Успехът на чо ве ка за ви си от маг не тич на-
та сила, ко ято той съ дър жа в се бе си. Привилегия е за уче ни ка 
да бъ де изпитван. Само добрият, спо соб ни ят уче ник се изпитва. 
Способният уче ник се пос та вя на изпитания, на мъчнотии, ко ито 
неп ре мен но тряб ва да реши. Внимателен тряб ва да бъ де уче ни кът 
на Божествената школа, а не небрежен. Всяка мисъл, вся ко чувство, 
ко ито от п ра вя към при яте ли те си, тряб ва да бъ дат чисти, прецизни, 
да ня ма в тях ни как ва двойнственост. Както пос тъп ва те с другите, 
та ка и Невидимият свят ще пос тъ пи с вас. Който ис ка да ра бо ти 
в света, тряб ва да за поч не от на й- дол но то стъ па ло и пос те пен но 
да се кач ва нагоре, без да прес ка ча стъпала. Смирение се ис ка от 
ученика. Всеки, кой то ис ка да бъ де ученик, тряб ва да при до бие 
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без с мър т ния Огън в се бе си, кой то пос то ян но да го ри без да изгаря, 
да све ти без да изгасва. Когато уче ни кът е слаб, Невидимият свят е 
сниз хо ди те лен към него. В как во се из ра зя ва то ва снизхождение? – 
Като из гас не свещ та му, те от но во му я запалват. И на ис ти на щом 
свещ та на уче ни ка загасне, той за поч ва да се моли, да плаче, до ка то 
свещ та му светне. Всяко не раз по ло же ние на Духа е из гас ва не на 
свещта. Много уче ни ци бързат, ис кат го ле ми постижения. Те се 
страхуват, че жи во тът им ще ми не без да при до би ят нещо. Не, те 
тряб ва да знаят, че при до бив ки те не се виж дат на Земята. Тук се 
пол з ват от пос лед с т ви ята на придобивките, а са ми те при до бив ки 
са в Невидимия свят. От уче ни ка се ис ка все ки ден да за як ва духом. 
Щом Духът му се засилва, той мо же по ве че да из дър жа и по -лес но 
да ре ша ва за да чи те си. Бъдете сил ни по Дух и как во то желаете, ще 
го постигнете.

• 213 • Медитацията и раз миш ле ни ето ка то ме тод за връз-
ка с Разумните същества.

 Учениците от древ ни вре ме на до се га са упот ре бя ва ли от по-
ло вин до един час на ден за раз миш ле ние и медитация, за да се 
свър жат с Разумните съ щес т ва от Невидимия свят. Какво не що е 
медитацията? – Размишление вър ху хубави, кра си ви и въз ви ше ни 
неща, ко ито пов ди гат ума и сър це то на чо ве ка и по та къв на чин 
го свър з ват с по-високи, по -въз ви ше ни све то ве от този, в кой то се 
дви жи обикновено. Като медитира, чо век тряб ва да се спре пър-
во вър ху сво ите доб ри стра ни и пос ле вър ху ло ши те с цел да ги 
изправи. Като ра бо ти съз на тел но вър ху се бе си, чо век лес но мо же 
да се коригира, да из п ра ви изо па че ни те стра ни на сво ето съзнание. 
Като се изправяте, вие пос те пен но вна ся те в се бе си ве сел дух – 
дух на Свобода.

• 214 • Познаването на Учителя от ученика.
 Мнозина ис кат да поз на ят Христа, но не зна ят как да се до-

мог нат до то ва познаване. От две хи ля ди го ди ни на сам се го во ри 
за Христа, а хо ра та още не го познават. Как мо же уче ни кът да се 
пред с та ви пред Учителя си? – Като учи. Достатъчно е уче ни кът 
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да учи добре, за да го на ме ри Учителят му. Щом Учителят на-
ме ри уче ни ка си, пос лед ни ят за поч ва пос те пен но да Го познава. 
Тъй щото, ко га то уче ни кът изу ча ва предмета, кой то Учителят му 
преподава, той вли за ос вен във външ на връзка, още във вът реш на 
връз ка с Учителя си. Следователно, ко га то ис ка те да бъ де те оби ча-
ни от Бога, вие тряб ва да жи ве ете спо ред за ко ни те на Божествения 
живот. От вас се ис ка да раз бе ре те про яви те на Бога във всич ки 
све то ве и слънца. Достатъчно е да про ник не те в он зи ма лък кръг 
от дейнос т та Божия, кой то мо же да схва не те със сво ето съзнание. 
Щом ис ка те да поз на ете Бога и Христа, тряб ва да взе ме те учас тие 
в тях на та ра бо та в на й- ма лък размер, в кръ га на сво ите възмож-
ности. Ако ни що не пра ви те за Бога и за Христа, по ни кой на чин 
не мо же те да ги познаете.

• 215 • Трите Пътя.
 Съществуват три Пътя: Пътят на Мъдростта, от къ де то иде 

Знанието и Светлината; Пътят на Любовта, от къ де то иде Животът, и 
Пътят на Истината, от къ де то иде Свободата. Ходете в те зи три Пътя.

Христос казва: “Аз Съм Пътят”. Кой е Пътят? – Мъдростта. Кой 
е Пътят? – Истината, ко ято но си Свобода. Кой е Пътят? – Животът, 
кой то про из ли за от Бога на Любовта.

Като поз на ем Бога ка то Любов, Животът ще дой де у нас. 
Като поз на ем Бога ка то Мъдрост, Знанието и Светлината ще 

дойдат у нас.
Като поз на ем Бога ка то Истина, Свободата ще дой де у нас.
• 216 • Нищо не се губи.
 Всичко, ко ето слушате, се нас ло ява в съз на ни ето ви как то 

сне го ве те на се вер ния полюс. Един ден, ко га то дой де топлината, 
сне гът ще се сто пи и всич ко ще бликне. Нищо не се губи. Аз знам, 
че всичко, ко ето съм ви говорил, ще по тъ не дъл бо ко в съз на ни ето 
ви, не е изгубено. И доброто, ко ето правите, не е изгубено. Бог е 
навсякъде. Той па зи сво ите неща. Това, ко ето съм говорил, то не 
е мое, то е на Бога. Аз зная, че Бог ще за па зи сво ите ху ба ви неща. 
След вре ме всичко, ко ето сте при ели в съз на ни ето си, ще израсне. 
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Нови пъ ти ща ще се от к ри ят пред вас и вие ще бла го да ри те за тях. 
В Бога всич ко е хубаво.

• 217 • Качествата на уче ни ка на Бялото Братство.
 Всеки не дъг мо же да се изправи, ко га то се въз с та но ви връз ка та 

меж ду чо веш ка та ду ша и Бога. Този за кон е на Все-мирното Бяло 
Братство. Тази връз ка още не е възстановена. Когато се въз с та но ви 
връз ка та меж ду чо веш ка та ду ша и Бога, ня ма да има мъчнотия, ко-
ято да не мо же да се преодолее. Първото нещо, ко ето се изис к ва за 
съз да ва не то на та зи връзка, е смирението. Това е един от за ко ни те 
на Всемирното Бяло Братство. Смирението е пър во то качество, ко-
ето се ис ка от ученика. При Бога ще оти де те не праведен, не учен, 
но смирен. В Божествения жи вот ще вле зем такива, как ви то сме. 
Който е смирен, той е по ло жил ос нов ния ка мък на връз ка та с Бога. 
И Христос казва: “Елате при Мене всич ки тру де щи се и обремене-
ни, за що то Аз Съм сми рен по сър це”. Имате ли смирение, Божията 
Любов мо же да дой де във вас. В Духовния свят сми ре ни ето да ва 
плас тич ност на чо веш ка та душа, за да въз п ри ема благата, ко ито 
Божественият Дух но си в се бе си. Към то ва имен но се стре ми чо-
веш ка та душа. Само при то ва със то яние ние мо жем да възприемаме.

Въпросът за слу же не то на Бога не изис к ва да на пус не те се-
гаш ния си жи вот и да оти де те в горите. Връзката меж ду вас и Бога 
мо же да ста не при условията, при ко ито се га живеете. Вие мо же 
да сте при на й- нис ки или при на й- ви со ки ус ло вия на живота, в 
ада или в Рая, но пак мо же да нап ра ви те връз ка с Бога. Това не за-
ви си от външ ни те условия. Разумният вся ко га мо же да из пол зу ва 
условията. Но пре ди всич ко той тряб ва да нап ра ви връз ка с Бога 
и да раз ре ши въп ро са със слу же не то при условията, да де ни му от 
Бялото Братство. Мъчнотиите в Живота показват, че Божественият 
Дух съ из во ля ва във вас и ви поощрява. С дру ги ду ми казано, кол-
ко то по ве че мъч но тии имате, тол ко ва по ве че Възвишените бра тя 
от дру гия свят се ин те ре су ват от вас. Понеже се га ня ма те връз ка с 
те зи Братя, т. е. с Възвишения свят, ду хов ни те ви чув с т ва са в спя-
що състояние. Следователно енергиите, ко ито ид ват от вис ши те 
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светове, ос та ват в низ ше то ви естество, без да се проявяват. Щом 
нап ра ви те връз ка с Бога, об мя на та е правилна, енер ги ите се из пол-
з ват ра зум но и мъч но ти ите се раз ре ша ват лесно.

Така че пър во то нещо, ко ето се ис ка от ученика, е смирението. 
Да хо ди те с на ве де на глава, то ва още не е смирение. Смирението 
под раз би ра та ко ва със то яние на душата, при ко ето чо век въз п ри-
ема Великото, Божественото, ко ето ос мис ля Живота. Смиреният 
се прис по со бя ва на всич ки условия. Всички Велики Учители са 
ми на ли през смирението. Ако Великият Учител Христос казва, че 
е сми рен по сърце, кол ко по ве че вие, ко ито ис ка те да ста не те уче ни-
ци на Бялото Братство, тряб ва да при до би ете смирението. Понеже 
от ва ря ме ши ро ко Школата, сми ре ни ето на уче ни ка се поз на ва по 
не го во то поведение.

Между уче ни ци те тряб ва да има вза им но почитание. Освен 
смирението, нуж ни са още че ти ри качества: аб со лют на чес т ност 
– как во то ка же чо век да го изпълни, чес т нос т та е ка чес т во на чо-
веш ко то Аз; да бъ де те доб ри – доб ро де тел та пра ви чо ве ка устойчив, 
Доброто е мо рал но качество, ко ето при над ле жи на Божествения 
свят; след то ва уче ни кът тряб ва да бъ де край но ин те ли ген тен – не-
го ви ят ум да е гъвкав, да схва ща мо мен тал но всич ки тънкости, да не 
се лъже; уче ни кът тряб ва да бъ де още ве ли ко ду шен и благороден. 
Значи честност, доброта, ин те ли гент ност и бла го род с т во – то ва са 
че ти ри те качества, при съ щи на ученика. Ученикът тряб ва да се 
стре ми да из ра бо ти те зи ка чес т ва в се бе си.

Честният се поз на ва по това, че вър ви изправен, строен, мус-
кулест, с от во ре но лице. Всяко из к ри вя ва не се дъл жи на на ру ша-
ва не на то зи за кон на честността. Доброто пък да ва ста бил ност на 
човека. Той има тяло, ко ето из дър жа и на на й- ви со ка та температура. 
Добродетелта из ме ня тя ло то на човека. Тя го пре кар ва през во да 
и Дух. Водата е еле мент на Новия живот, а Духът е силата, ко ято 
сгло бя ва от дел ни те час ти и об ра зу ва Духовното тя ло на човека. 
От ли це то и очи те му из ли за светлина, ко ято го во ди в Правия път. 
Като при еме те Божествената светлина, вие ще да де те ход на бла го-
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род с т во то на ва ша та душа, ще чув с т ва те бла го во ле ни ето на Бога и 
раз по ло же ни ето на всич ки доб ри хора. Без та зи Светлина как ви то 
уси лия и да правите, всич ко ще бъ де напразно.

Без смирение, честност, доброта, ин те ли гент ност и бла го род с-
т во уче ни кът не мо же да на ме ри своя Учител. Щом при до бие те зи 
качества, Учителят ще из ви ка уче ни ка по име, ще го бла гос ло ви и 
просвети. Който го види, ще разбере, че в не го е ста на ла из вес т на 
промяна. Не мо же да на ме риш Учителя си и да не ос мис лиш жи во та 
си. Преди да на ме ри Учителя си, уче ни кът е яйце, ко ето се търкаля. 
А щом го намери, из п ра вя се на кра ка та си и за поч ва да ходи. Който 
се е измътил, той се прев ръ ща в пиле, ко ето има ус ло вия да рас те 
и да се развива. Той пос те пен но се осъзнава, вли за в Божествения 
жи вот и се ос во бож да ва от връз ки те на плътта.

• 218 • Влиянието на чис ти те мис ли и чувства.
 Първо чо век се нуж дае от чис та мисъл, ко ято ос во бож да ва 

мо зъ ка от всич ки утай ки и вна ся по ве че Светлина. Който има чис-
та мисъл, той ни ко га не стра да от главоболие. Когато чо век има 
чис та мисъл, на как ви то про ти во ре чия и сму ще ния да се натъкне, 
вът реш но той не се разколебава.

Второто нещо, не об хо ди мо за човека, е да има чис ти чув с т ва и 
желания. Чувствата и же ла ни ята се от ра зя ват вър ху дробовете. Ако 
чув с т ва та и же ла ни ята са чисти, дро бо ве те му ще бъ дат в пъл на 
изправност. Туберкулозата се дъл жи на не ес тес т ве ни те чув с т ва и 
же ла ния в човека.

• 219 • Значението на мислите, чув с т ва та и постъпките.
 За да бъ де силен, чо век ни ко га не тряб ва да от ла га мо мен та 

на ре али зи ра не то на сво ите доб ри мис ли и чувства. Всяка доб ра 
мисъл, ко ято чо век мо же да ре али зи ра навреме, усил ва не го вия ум. 
Всяко доб ро чувство, ре али зи ра но навреме, по доб ря ва със то яни ето 
на чо веш ко то сърце. Значи доб ри те мис ли под дър жат здра вос лов-
но то със то яние на мозъка; доб ри те чув с т ва под дър жат пра вил но то 
кръ во об ра ще ние и дишане, а доб ри те пос тъп ки под дър жат доб ро то 
със то яние на сто маш на та система, вслед с т вие на ко ето чо век яде и 
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спи добре. Мислете добре, за да бъ де мо зъ кът ви в нор мал но със-
тояние. Дишайте дълбоко, за да бъ дат дро бо ве те ви в изправност. 
Постъпвайте право, за да бъ де сто ма хът ви редовен.

• 220 • Три пос ле до ва тел ни про це са в пъ тя на развитието.
 За да пос тиг не нещо, чо век тряб ва дъл го вре ме да се приготвя. 

Всяко не пос тиг на то не що показва, че чо век още не е до шъл до пъл-
но то му приготвяне. Щом всич ко се приготви, той е пред пра га на 
постижението. Всяко пос ти же ние под раз би ра изяв ле ние на Бога. 
Както приготовлението, та ка и пос ти же ни ето на не ща та пред с тав-
ля ват за чо ве ка ус ло вие за учене, за поз на ва не начините, чрез ко ито 
Бог се изя вя ва на човека. При-готовление, пос ти же ние и изяв ле ние 
са неп ре рив ни про це си в чо веш кия живот. Човек неп ре къс на то се 
приготвя, до ка то пос тиг не сво ите идеали. Щом ги постигне, в тях 
той виж да изяв ле ние на Бога. Всяко пос тиг на то не що под раз би ра 
изяв ле ние на Божественото в човека. Чрез пос ти га не то на сво ите 
иде али чо век поз на ва до кол ко е дал път на Божественото в се бе си. 
Който не се приготвя, той ни що не мо же да постигне. Докато се 
приготвя, чо век не мо же още да се учи. Обаче щом пос тиг не не що 
и Бог му се изяви, той за поч ва да учи.

• 221 • Реални мисли, чув с т ва и постъпки.
 Реално е са мо това, ко ето но си Живот. Всяка мисъл, ко ято 

вна ся Светлина в чо веш кия ум, раз ши ре ние на не го ви те въз г ле ди 
и по ма га на рас те не то му, е реална. Всяко чувство, ко ето вна ся 
Топлина и ме ко та в чо веш ко то сърце, е реално. Всяка постъпка, 
ко ято усил ва волята, е реална. Реалните мисли, чув с т ва и пос-
тъп ки на ри ча ме Божествени. За да зна ете мислите, чув с т ва та и 
пос тъп ки те ви Божествени ли са, ще ги познаете: ми съл та – по 
Светлината, ко ято носи; чув с т ва та – по Топ-лината, ко ято носят, а 
пос тъп ки те – по Силата. Това е по ло жи тел но то зна ние за Живота, 
ко ето се при до би ва от външ ния свят чрез външ ни те сетива, а от 
вът реш ния – чрез вът реш ни те сетива. Ако очи те ви са здра ви и 
силни, вие схва ща те яс но очер та ни ята на предметите. Очите на 
чо ве ка са в ус лу га на ума. Докато умът фун к ци они ра правилно, и 
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очи те ще бъ дат здрави. Започне ли умът да отслабва, и фи зи чес ки те 
очи на чо ве ка пос те пен но отслабват. Значи меж ду очи те на чо ве ка 
и ума има из вес т на зависимост. По-точно казано, човек, в ко го то 
ми ло сър ди ето работи, ви на ги има здра ви очи и уши. Когато чо век 
не виж да и не чу ва добре, то ва показва, че в мислите, в чув с т ва та и 
в пос тъп ки те му има кал, нечистотия, ко ято му препятства. Затова 
той тряб ва да взе ме чис та во да и да из мие про зор ци те на своя ум, 
на сво ето сър це и воля. Всички мисли, чув с т ва и постъпки, ко ито 
не мо гат да из ми ват кал та на ва ши те прозорци, са човешки. Всички 
мисли, чув с т ва и постъпки, ко ито из ми ват кал та на ва ши те прозор-
ци, са Божествени. Те пред с тав ля ват она зи Божествена вода, ко ято 
ми на ва и чис ти всичко, ко ето срещ не на пъ тя си.

• 222 • Необходимостта от Учител.
 Всеки чо век ми на ва през две състояния: ня кой път е вдъх-

новен, радостен, весел, а друг път е от пад нал духом, обезсърчен. 
В пър вия слу чай при чо ве ка е дош ло ня кое Светло същество, във 
вто рия слу чай – ня кое съ щес т во от ада. И две те със то яния не са 
на човека. И всич ко то си има не да да де чо век на съ щес т во то от 
ада, не мо же да го нап ра ви доволно. Това е опитност, през ко ято 
всич ки ще минете. Затова ви е ну жен Учител в света. Той ще ви 
во ди в Пътя, кой то тряб ва да минете. Значи изис к ва се раз би ра не 
на Божествения живот. 

• 223 • Път към съвършенство.
 Спазвайте след ния закон: всеки, кой то ис ка да се усъвър-

шенства, тряб ва да има връз ка с Цялото, с Бога. Влезе ли във вас 
мисълта, че мо же те да жи ве ете без Него, вър ху вас ще дой де на-
й- го ля мо то нещастие. Мислите ли така, ще скъ са те връз ки те си с 
Цялото. Каквото и да ста ва в света, дръж те та зи връзка. Богат или 
си ро мах си, учен или прост, как во то по ло же ние и да заемаш, дръж 
връз ка та с Великия цен тър на Живота и не се бой. Животът има 
Пълнота в се бе си, но та зи Пълнота се при до би ва са мо във връз-
ка с Цялото. Имате ли та зи връзка, вие ще вле зе те в Новия живот. 
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Схващате ли та ка Живота, вие ще знаете, че при как ви то ус ло вия 
и да попаднете, Бог вся ко га мо же да ви помогне. Величието на 
Бога се ди в то ва именно, че и при на й-т руд ни те ус ло вия Той мо же 
да ти помогне, да те из ва ди от те зи ус ло вия и да ти да де Знание и 
Мъдрост. Ако упо ва ваш на Бога, къ де то и да си, Той ще пре вър не 
и на й- ло ши те ус ло вия в доб ри и ще ти съ дейс т ва за добро. Като 
из ле зеш от ло ши те условия, ти ще Му благодариш. Имайте вяра, 
че Бог ще из ве де всин ца ви на пра вия път. Ето защо, ко га то се на-
ме ри те в труд но положение, упот ре бе те след на та цен на формула: 
“Господи, Ти всич ко можеш. Твоят Дух, който си из п ра тил да ме 
ръководи, чрез Тебе всич ко може. И аз чрез Твоя Дух всич ко мо га”. 
Тази фор му ла ще употребявате, ко га то се на ми ра те в на й-т руд но 
положение.

• 224 • Влиянието на пра ва та мисъл.
 Като уче ни ци вие тряб ва да мис ли те право. Правата ми съл 

из пъж да стра ха навън. Да чув с т ва човек, то ва още не е мисъл. Да 
се без по ко иш и то ва не е мисъл. Мисълта под раз би ра растене. 
Като мисли, чо век ми на ва през процеси, през ко ито ми на ва семето. 
Само он зи чо век мисли, в кой то има ня ка къв идеал. Без иде ал ня ма 
мисъл. Ако иде алът на чо ве ка е да учи, той ще мис ли право, ще 
ва ди пра ви зак лю че ния за яв ле ни ята в Живота и Природата. Той 
не раз г леж да ма те ма ти чес ки те дейс т вия ка то ста ти чес ки процеси, 
но ги раз г леж да ка то ди на ми чес ки про це си в са мия Живот. Ако не 
мисли, уче ни кът раз г леж да чис ла та са мо ка то ко ли чес т ве ни ве ли-
чи ни и казва, че ну ла та ни що не означава.

• 225 • За Пътя на ученика.
 Някои пи тат прав ли е Пътят, по кой то вървим? По-прав Път 

от не го няма. Този Път е един с т ве ни ят не са мо за България, но и за 
це лия свят. По то зи Път са ми на ли всич ки въз ви ше ни и бла го род ни 
души, всич ки ве ли ки хора. По то зи Път са ми на ли всич ки Ангели. 
Този Път е Божествен. Красив е то зи Път. По-красив от не го няма. 
Христос го на ри ча Тесния път. Тесен е, но е величествен.

• 226 • За “Пътят на уче ни ка”.
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 Вие, ка то ученици, ще ми не те през стра да ни ята на Йова – то-
ва е ед но Посвещение. След то ва ще ми не те през стра да ни ята на 
Христа – то ва е пос лед но то ве ли ко Посвещение в Живота. Сега 
аз го во ря на оне зи от вас, ко ито изу ча ват “Пътят на Ученика” и 
вър вят в него. И в ос та на ли те ра бо ти има не що за изучаване, но те 
блед не ят пред “Пътят на уче ни ка”.

• 227 • Петнадесета гла ва от Евангелието от Йоана.
 Петнадесета гла ва от Евангелието от Йоана е за уче-ниците, 

а не за обик но ве ни те хора. Както пръч ка та чер пи со ко ве от лозата, 
та ка и уче ни кът в раз ви ти ето си чер пи со ко ве от своя Учител. На 
онзи, кой то вле зе в Школата, се казва: “Както Отец въз лю би Мене, 
та ка и Аз въз лю бих вас. Пребъдете в мо ята Любов”. Да пре бъ деш 
в Божията Любов, то ва е осо бе но Посвещение. За уче ни ци те от 
всич ки вре ме на и епохи, от всич ки на ро ди и пле ме на пра ви ла та са 
ед ни и същи, с ни що не са се из ме ни ли и ни ко га ня ма да се изменят.

• 228 • Методът на взаимопомощта.
 Когато се на ве деш да по да деш ръ ка на по -до лу сто ящия от теб, 

за да го повдигнеш, то друг, по -ви со кос то ящ от теб, ще ти по да де 
ръка, за да те повдигне. 

Мислите, ко ито се га ви говоря, ще оби ка лят Земята дотогава, 
до ка то про ник нат във всич ки хора, във всич ки чо веш ки съзнания. 

Отличителен бе лег на уче ни ка е, че не го во ри ни що ло шо за 
никого.

Каквото е тво ето от но ше ние към хората, та ко ва ще бъ де и от-
но ше ни ето на Бога към теб.

Каквото ти е от но ше ни ето към Бога, та ко ва ще бъ де и от но ше-
ни ето на хо ра та към теб. 

Не ча кай Бог пред ва ри тел но да ти да де всич ки дарби, зна ния 
и условия, та то га ва да поч неш да ра бо тиш ду хов на работа. Бог 
по ма га в са мия про цес на работата, ко га то поч неш да работиш.

• 229 • Условия за про ява на Божественото.
 За да бъ де вся ко га млад, чо век тряб ва да да де път на Божестве-

ното в се бе си, т. е. на Любовта. Обаче за да се про яви Божественото 
в човека, нуж ни са съ от вет ни условия. Докато не му се да дат те зи 
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условия, то не мо же да се прояви. Хиляди го ди ни мо гат да минат, 
Божественото ще чака, до ка то чо век му съз да де бла гоп ри ят ни ус ло-
вия се прояви. Прояви ли се веднъж, Божественото за поч ва сво ята 
работа. Тогава чо век за поч ва пос те пен но да се пов ди га и при до би ва 
онова, към ко ето се е стре мил – при до би ва наука, знание, щастие, 
ста ва по -з д рав и го тов за работа.

• 230 • Три сте пе ни в ду хов но то раз ви тие на човека.
 Всеки се стре ми към Възкресението. След Възкресението ще 

ста не те равноангели. И ка то Синове на Възкресението, ще бъ де те 
Синове Божи. Значи пър во чо век тряб ва да се ос во бо ди от кле щи те 
на смъртта. После ще бъ де ра вен на Ангелите и на й- пос ле тряб ва 
да има ве ли кия иде ал да ста не Син Божи. Първо, ос во бож да ва не 
от смър т та – Възкресение; второ, връз ка с Ангелите и трето, съз-
да ва не на пра вил ни от но ше ния с Бога. Това е сми съ лът на Живота: 
при до би ва не на безсмъртието, т. е. Възкресението, пос ле връз ка с 
Ангелите и на й- пос ле – да ста не Син Божи.

• 231 • Важност и си ла на размишлението.
 Мислете вър ху труд но раз ре ши ми въпроси, ма кар и да ня ма те 

успех. Мисълта е светлина, ко ято про ник ва в го ле мия мрак. Кол-
кото и да е слаба, все ще ос ве ти ня кой кът. Мъч-нотиите в жи во та 
ще тра ят на й-м но го че ти ри -пет ме се ца, до ка то трае зимата. Щом 
дой де пролетта, т. е. щом чо век за поч не да мисли, част от мъч но-
ти ите ще изчезнат.

• 232 • Значението и ро ля та на чо веш ка та мисъл.
 Работата на чо ве ка е да мисли. Той е мис ле що същество. Като 

съзнае, че е из п ра тен да мисли, чо век из пит ва го ля ма радост. Той 
за поч ва да ре ша ва за да чи те и мъч но ти ите си чрез сво ята мисъл. 
Като мисли, чо век до хож да до заключение, че при чи ни те за мъч-
но ти ите и стра да ни ята му се кри ят в него, а не из вън него. 

Да ядеш, да мис лиш и да пра виш добро, то ва под раз би ра пос-
ти га не на тво ето спасение. Като уче ни ци тряб ва да се стре ми те 
иде ите ви да бъ дат разбрани. Мисълта са ма по се бе си има цена, 
а не формата, в ко ято се излива. Цената на зла то то е в не го во то 
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съдържание, а не във фор ма та му. Същото се от на ся и до Божест-
вените идеи. Каква е фор ма та на Божествената идея не е важно, 
важ но е съ дър жа ни ето й. За вас е важ но да поз на ете Бога, а чрез 
как ва фор ма ще се про яви Той не е важно. Ако Го любите, ще го 
поз на ете и в доб ро де тел ния човек, и в разбойника.

За да раз ре ша ва мъч но ти ите си правилно, пре ди всич ко чо век 
тряб ва да мисли. А то ва зна чи да е оп ре де лил от но ше ни ята си към 
се бе си, към ближ ни те си и към Бога. Ако два ма ду ши мис лят по 
из вес тен въпрос, те мо гат да се раз бе рат по меж ду си. Ако не мис-
лят вър ху то зи въп рос или ако не са спо соб ни да мис лят въобще, 
те не мо гат да се разберат. Дето ми съл та присъства, там всич ки 
въп ро си се разрешават. Без мисълта, ко ято Бог е вло жил в човека, 
ни що не става. Засега ми съл та е най- сил ни ят елемент, с кой то тряб-
ва да работите. Мисълта е ос та ве на за човека – с нея да работи, 
а сър це то е за Бога. Затова е ка за но в Писанието: “Сине мой, дай 
Ми сър це то си”. Бог ис ка от чо ве ка онова, ко ето му е при чи ни ло 
на й- го ле ми страдания, мъч но тии и нещастия. Бог ис ка сър це то на 
човека, за да го преработи, да го пре вър не от ка мен но в плътско, 
да не му при чи ня ва го ле ми страдания. Път за чо ве ка ос та ва умът. 
Христос каз ва на уче ни ци те си: “Търсете ме в Галилея – мяс то то 
на ра зум нос т та”. Как мо же да оти де чо век в Галилея? – Чрез ума 
си, т. е. чрез сво ята мисъл. Да ра бо ти чо век с ми съл та си, то ва не е 
ня как во угощение, но ед на от на й-к ра си ви те работи, ко ято Бог му 
е възложил. Чрез ми съл та си чо век ще раз бе ре главата, дро бо ве те 
и сто ма ха си. Ако не мо же да ги разбере, не мо же да се пол з ва от 
тях. Не мо же ли да ги използва, не мо же да бъ де щастлив. За да 
бъ де щастлив, чо век тряб ва да има вът реш но раз би ра не на Живота, 
как то и на законите, ко ито го управляват. Затова тряб ва да мисли. 
Като мисли, чо век ще раз бе ре Божията Любов, ко ято ще при ло жи 
чрез сър це то си. Познайте Любовта чрез ума си, при ло же те я чрез 
сър це то си, за да бъ де те до вол ни и щастливи.

• 233 • Връзка меж ду вис ше то и низ ше то съзнание.
 Хранете ума си с по ло жи тел ни мисли, за да под дър жа те връз-
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ка та си с Божественото съзнание. Кажеш ли, че от теб ни що не мо же 
да стане, ти сам къ саш връз ка та си. Когато казваш, че си невежа, че 
си грешен, беден, то ва показва, че си скъ сал връзката. Като въз с та-
но виш та зи връзка, бо гатс т во то са мо ще потече. От теб за ви си да 
бъ деш богат, поч тен човек. Като да ваш ня как во обещание, из пъл ни 
го, не отлагай. Така ти ще се на учиш да из пол з ваш момента. Всеки 
мо мент но си бла га и богатства. Всяко не раз по ло же ние по каз ва пре-
къс ва не на връз ка та меж ду обик но ве но то и Божественото съзнание. 
Ще въз с та но виш та зи връз ка и ще из пъл ниш обе ща ни ето си.

Да въз с та но виш връз ка та меж ду обик но ве но то и Божестве-
ното съзнание, то ва зна чи да се въз с та но ви връз ка та меж ду ума 
и сърцето, меж ду Духа и душата. Всяко не-разположение, вся ко 
сму ще ние се дъл жи на пре къс ва не на та зи връзка. За да при до би-
ете разположение, нап ра ве те връзката. Първо ще вяр ва те в си ла та 
на та зи връз ка и пос ле ще я разберете.

• 234 • Упражнение за връзка.
 Като ста не те сут рин от сън, пра ве те след но то упражнение: 

сед не те спо кой но на стола, пов диг не те ума си към Бога и кажете: 
“Господи, по мог ни ми да нап ра вя връз ка меж ду обик но ве но то и 
Божественото си съз на ние”. Размишлявайте вър ху та зи връз ка 
пет ми ну ти и за поч не те ра бо та та си. Вечер пре ди ля га не бла го да-
ре те за помощта, ко ято ви е да де на през деня, и пак по мис ле те за 
силата, ко ято се крие в та зи връзка. Не очак вай те го ле ми ре зул-
та ти изведнъж. Само с обик но ве но то съз на ние ни що не мо жеш 
да нап ра виш и са мо с Божественото съз на ние ни що не мо жеш да 
направиш. Обаче две те съз на ния за ед но пред с та вят ве ли ка сила. 
Обикновеното съз на ние е утробата, в ко ято се ре али зи рат всич ки 
възможности. Бо-жественото съз на ние крие в се бе си ус ло вия за 
тях но то реализиране. 

• 235 • Метод за размишление.
 Като уче ни ци вие тряб ва да ра бо ти те съз на тел но за сво ето 

подмладяване. Употребявайте все ки ден по ня кол ко ми ну ти да 
мис ли те за младостта. Представете си, че сте в по ло же ни ето на 
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мал ко дете, ко ето все ки ден мо же да при до бие нещо. Като ра бо ти 
по то зи начин, чо век пос те пен но се под м ла дя ва и е го тов за по -ве-
ли ки работи.

• 236 • Методите на Любовта и Вярата (Мъдростта).
 В Природата съ щес т ву ват ред Разумни сили, с ко ито тя си слу-

жи ка то под ти ци на чо веш ка та душа. Една от те зи си ли е Любовта, 
дру га е Вярата (Мъдростта). Любовта е средата, в ко ято чо век жи вее 
как то ри ба та във водата. За да не се удави, той тряб ва да раз би ра 
за ко ни те й. Като вле зе във во ди те на Любовта, чо век тряб ва да гле-
да да не се удави. Като се кач ва те по нейни те височини, гле дай те 
да не паднете. Като вле зе те в Огъня на Любовта, гле дай те да не 
изгорите. Като дойде те до Светлината на Любовта, гле дай те да не 
почернеете. Като се на ми ра те под Красотата на Любовта, гле дай те 
да не погрознеете. За да не из па да в те зи положения, чо век тряб ва 
да е го тов да се пол з ва от Любовта. Тя е Сила, чрез ко ято чо век мо-
же да тран с фор ми ра със то яни ята си. Любовта е Сила, ко ято дви жи 
всич ко в света.

Хората ко рен но се раз ли ча ват един от друг. Ако един ра бо ти с 
ме то ди те на Вярата, друг неп ре мен но ще ра бо ти с ме то да на Лю-
бовта. Ако и два ма та са изобретатели, пър ви ят ще при ло жи един 
от ме то ди те на Вярата в сво ята ра бо та и ще каже: “Аз вярвам, че 
ще ус пея”. Вторият ще при ло жи един от ме то ди те на Любовта и 
ще каже: “Понеже оби чам ра бо та та си, вярвам, че ще ус пея”. Кой 
мо же да вяр ва в ус пе ха на сво ята работа? – Само онзи, кой то има 
Знание и Любов. Само ра зум ни ят мо же да вярва. Вярата под раз-
би ра Разумност. Човек не мо же да вяр ва на ус тойчи вос т та на мост, 
пос т ро ен от вър бо ви пръчки. Обаче, ако мос тът е пос т ро ен от яки, 
здра ви греди, все ки вяр ва в не го ва та устойчивост. Това показва, 
че мо же да се вяр ва са мо на силния. Значи Вярата има от но ше ние 
към силния, към ра зум ния човек. Любовта оба че има от но ше ние 
към слабите, към страдащите. Например, ако на два ма ду ши – един 
вяр ващ и един лю бящ – им пред ло жат ед на мал ка ко ли ба и ед на 
голяма, ви со ка вила, кой как во ще предпочете? – Човекът на Лю-
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бовта ще из бе ре мал ка та колибка, а чо ве кът на Вярата – голямата, 
ви со ка та вила. Това е за що то Вярата оби ча големите, ве ли ки те 
неща. Тя ра бо ти с го ле ми величини. Любовта ра бо ти с малки, със 
сла би величини.

Оттук виждаме, че Вярата и Любовта са две про ти во по лож ни 
сили, ко ито ра бо тят как то с про ти во по лож ни методи, та ка и с про ти-
во по лож ни величини. Затова на ме ри те ли се пред го ле ми мъчнотии, 
ще си пос лу жи те със за ко на на Вярата, а при мал ки те мъч но тии ще 
си пос лу жи те със за ко на на Любовта. Вярата по беж да ва го ле ми те 
мъчнотии, а Любовта – малките. Ако хо ра та не ус пя ват в жи во та 
си, то ва се дъл жи на факта, че те раз мес т ват методите, с ко ито си 
служат. Те ту рят Любовта там, къ де то Вярата тряб ва да действа. Те 
ис кат да по беж да ват го ле ми те мъч но тии с Любов, но не успяват. За 
да ре ши те ня как ва мъч но тия с Любов, вие тряб ва да я на ма ли те в 
се бе си, да я пред с та ви те в на й- мал ка та й форма. Любовта на ма ля ва 
мъч но ти ите на чо ве ка до ми ни мум и ги пред с та вя в та къв вид, че 
да ста нат лес но разрешими. Затова е казано, че Любовта е сля па 
за пог реш ки те и сла бос ти те на човека. Тя ги пред с та вя в та къв ма-
лък вид, че да не обез сър чи и от чае човека. Като ги ви ди тол ко ва 
малки, той има си ла и Дух в се бе си да ра бо ти за из п ра вя не то им.

Види ли пог реш ки те си в уве ли чен вид, чо век се от чай ва и 
гу би си ла и вя ра в се бе си, че мо же да ги изправи. Законът на 
Мъдростта, в кой то Вярата взе ма участие, не на ма ля ва не-щата, а 
ги при ема в та зи форма, в ко ято съществуват, и ис ка тях но то изпра-
вяне. Ученикът се из ви ня ва на учи те ля си, че не мо жал да на учи 
уро ка си, по не же май ка му би ла бол на или че ня мал учеб ни ци и т. 
н. Учителят казва: “Зная всич ко това, вли зам ти в положението, но 
уро кът тряб ва да се на учи”. Значи Мъдростта из с луш ва човека, не 
го съди, но не го извинява.

Като уче ни ци при са мо въз пи та ни ето си вие тряб ва да при ла-
га те и два та за ко на – Любовта и Вярата. Като дойде те до мал ки те 
мъчнотии, ще при ло жи те Любовта, а ка то дойде те до го ле ми те 
мъчнотии, ще ги по беж да ва те с Вярата. Всички го ле ми бор ци са 
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за поч ва ли с Любовта и са свър ш ва ли с Вярата. За да раз ви ят мус-
ку ли те си, те са за поч ва ли с Любовта. Те са оби ча ли ра бо та та си 
и за то ва са има ли раз по ло же ние да пра вят ред упражнения, все ки 
ден да ги увеличават, да прис тъп ват към по -с лож ни и по-сложни. 
А ка то дойдат до из вес т но положение, те из ли зат на бор ба с по -с-
ла би от се бе си, за да при до би ят вя ра в сво ите сили. Постепенно те 
из ли зат сре щу по -сил ни борци, до ка то един ден се уве рят на пъл но 
в сво ята си ла и се обя вя ват за го то ви борци. Те имат ве че Вяра в 
се бе си и ра бо тят с нея.

И тъй, ис ка те ли да ра бо ти те вър ху се бе си, да из п ра вя те пог-
реш ки те си, за поч не те от на й- мал ки те и вър ве те към по-големите. 
Като ученици, вие тряб ва да ра бо ти те с Любовта, да пре одо ле ете 
вът реш ния страх.

Човек не тряб ва да уби ва же ла ни ята си, но да прис тъп ва към 
пос те пен но то им възпитание. Като въз пи та ед но желание, пос ле 
ще прис тъ пи към друго. Държи ли всич ки же ла ния ед нов ре мен но 
в сър це то си, чо век ще се на ме ри в не въз мож ност да ги възпитава. 
Едно въз ви ше но же ла ние ка то же ла ни ето за съ вър шен с т во хар мо-
ни зи ра всич ки про ти во ре чи ви желания. Чрез ед но въз ви ше но же-
ла ние чо век се свър з ва със съз на ни ето на Възвишените същества. 
Възвишените Същества из пол з ват и най- мал ки те мис ли и же ла ния 
на хо ра та ка то мал ки поточета. Същевременно те из пол з ват и всич-
ки чо веш ки енергии, кол ко то и да са отрицателни. Какъвто и да е 
чо веш ки ят живот, той мо же да пов ди га или да по ни жа ва човека, 
но във Вселената той не про из веж да ло ши резултати. Силите на 
Вселената са та ка разпределени, че те тран с фор ми рат всичко, как-
во то им се из п ре чи на пътя.

• 237 • Опазване.
Пази Силата на Духа си,
па зи Свободата на ду ша та си,
па зи Светлината на ума си,
па зи Чистотата на сър це то си.
Силата пред шес т ва Свободата. Свободата пред шес т ва пра ва та 
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мисъл. Правата ми съл пред шес т ва бла го род но то чувство. Благо-
родното чув с т во пред шес т ву ва доб ра та постъпка.

Такъв е ре дът на Божествените про яви в човека. Това значи, че 
човек, за да мо же да ра бо ти как во то и да е в ду хов ния път, тряб ва 
да при до бие Сила. А та зи Сила ще при до бие ка то се свър же с Духа, 
ка то ра бо ти за ор га ни зи ра не на фи зи чес ко то тяло, ко ето е вън шен 
из раз на Духа, ка то ра бо ти за хар мо ни зи ра не на енер ги ите и си 
съз да де здра ва нер в на система, ко ято да бъ де до бър про вод ник на 
енер ги ите на Природата, ко ито са енер гии на Духа.

• 238 • Размишление за планетите.
 Посветете по един ден от сед ми ца та на раз миш ле ние за пла-

нетите. Един час през деня. Понеделник пос ве те те на Луната, да 
се про явя ва те ка то нея. Тя е бистра, без ни как ви облаци. Тя има 
ши ро ки възгледи, гле да ве се ло на нещата. Всеки един ден ще раз-
миш ля ва те за ха рак те ра на планетата, ко ято от го ва ря на то зи ден и 
на Възвишените същества, свър за ни с нея. Вторник ще пос ве ти те на 
Марс, сря да – на Меркурий, т. е. на мисълта; чет вър тък – на Юпи-
тер, на бла го род ни те работи; пе тък – на Венера, на Любовта; съ бо та 
на Сатурн – на фило-софията; не де ля ще пос ве ти те на Слънцето, 
от ко ето иде Животът. Ако мо же те да по пад не те и на съ от вет ния 
пла не тен час, ра бо та та ви ще бъ де още по-успешна.

• 239 • Три ви да ме то ди за работа.
 В жи во та на чо ве ка се явя ват въпроси, ко ито той мо же да 

раз ре ши или са мо чрез за ко на на Мъдростта, или чрез за ко на на 
Любовта, или чрез за ко на на Истината. Значи съ щес т ву ват три 
на чи на за раз ре ша ва не на въпросите. Ще за поч неш от Любовта 
ка то ос но вен тон на Живота. Само та ка ще мис лиш и пос тъп ваш 
правилно. И то га ва как ва то ду ма кажеш, ще има смисъл. 

• 240 • Умът и сър це то в жи во та на човека.
 Не мо жеш да раз бе реш сърцето, до ка то не раз бе реш квадрата. 

В не го има че ти ри пра ви ъг ли - цен т ро ве на Живота: два по ло жи-
тел ни и два отрицателни. Като про ка ра ме пос ле до ва тел но два ди-
аго на ла в квадрата, по лу ча ват се че ти ри пра во ъгъл ни триъгълника. 
Задачата на чо ве ка е да на ме ри Разумността, скри та в сърцето. 
Ако по се ете се ме на вър ху квад ра та ка то плоскост, те ще израстат, 
ако грее Слънцето и им из п ра ща лъ чи те си. Значи в сър це то мо гат 
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да ви ре ят са мо оне зи семена, ко ито се ог ря ват от Слънцето, т. е. 
от Светлината на ума. Сърцето и умът са две сис те ми в чо веш кия 
организъм. Сърцето пред с тав ля ва сим па тич на та нер в на система, 
а умът –  глав но -мо зъч на та нер в на система. Функциите на две те 
сис те ми се до пъл ват взаимно.

Всяко из пъл не но же ла ние в чо ве ка ста ва отрицателно. След 
вре ме то ва же ла ние от но во ста ва положително, не из пъл не но же-
лание. Ако слу жи са мо на сър це то си, без учас ти ето на ума, чо век 
ни що не мо же да постигне. Сърцето е област, вър ху ко ято умът 
работи. А умът не мо же да се про яви без сърцето. Значи сър це то 
е об ласт за про ява на ума, а умът е об ласт за про ява на сърцето. 
Чувствата са материал, с кой то умът работи. Гневът е ед на про ява 
на сърцето. Но Природата е вло жи ла в чо ве ка сили, ко ито про ти во-
дейс т ват на гнева. Тези си ли се кри ят в ума. Като поч не да мисли, 
чо век пос те пен но се ус по ко ява от гнева. 

• 241 • Закон за постижение.
 Каквото пра ви чо век и мисли, го постига. Като зна ете то зи 

закон, дръж те в ума си по ло жи тел ни мисли. Искате ли да пос тиг-
не те не що добро, да ста не те учени, му зи кан ти или поети, ра бо те те 
неп ре къс на то в то ва нап рав ле ние и дръж те в ума си мисълта, че 
всич ко е пос ти жи мо за онези, ко ито лю бят Бога и вяр ват в Него. 
Положителните мис ли прив ли чат Възвишените същества, ко ито 
ид ват в по мощ на човека. Когато чо век се стре ми към пос ти га не 
на из вес т на идея, всич ки Разумни съ щес т ва в Природата, ко ито 
ра бо тят в та зи посока, се ко опе ри рат и му да ват упът ва ния и съ-
действие. Те се при тич ват на по мощ на вся ка без ко рис т на мисъл, 
на вся ко без ко рис т но чув с т во и желание, как то пла нин с ки те по то-
ци се съ би рат заедно, за да об ра зу ват ед на го ля ма река. Ученият, 
талантливият, ге ни ал ни ят чо век са го ле ми реки, в ко ито се вти чат 
мно жес т во по то че та и рекички. Ако ня ма те Вяра и Любов към 
Бога, как ви то же ла ния и идеи да имате, ня ма да ги постигнете. Ако 
ус пе ете да пос тиг не те ня кои от же ла ни ята си, вие сте упот ре би-
ли го ле ми уси лия и труд. Защо? – Защото не мо же те да раз чи та те 
на Възвишените съ щес т ва да ви помагат. Те не се от зо ва ват на 

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-



ИМАМ  ДОМ  НЕРЪКОТВОРЕН 146

от ри ца тел ни те си ли на Природата. Безлюбието и без ве ри ето са 
от ри ца тел ни про яви в чо веш кия живот. Вие знаете, че по доб но то 
по доб но привлича. Следователно по ло жи тел ни те мис ли прив ли чат 
Възвишените същества, а от ри ца тел ни те ги отблъскват. 

• 242 • Закон за ре али зи ра не на мис ли те и желанията.
 За да не из пад не в про мен ли ви състояния, чо век тряб ва да бъ-

де из п ра вен към сво ите мис ли и чувства. Натъкне ли се на ня как ва 
доб ра ми съл или чувство, ко ето да реализира, ни как во от ла га не 
не се позволява. Той тряб ва да прис тъ пи към ре али зи ра не то им. 
Всяка доб ра ми съл или вся ко доб ро чувство, ко ито не се при ла гат 
навреме, про из веж дат ло ши резултати. И обратно: вся ка ло ша ми-
съл и желание, ко ито не се реализират, про из веж дат доб ри мис ли и 
чувства. Такъв е законът. Като зна ете то зи закон, не се чу де те за що 
доб ри те мис ли раж дат ло ши чувства, а ло ши те мис ли раж дат доб ри 
чувства. Това се дъл жи на не ре али зи ра не то им. Следователно на 
ва ши те доб ри чув с т ва съ от ветс т ват не ре али зи ра ни ло ши мисли; 
на ло ши те ви чув с т ва съ от ветс т ву ват не ре али зи ра ни доб ри мисли. 
При-лагайте доб ри те мисли, за да се ос во бо ди те от ло ши те чувства, 
ко ито се явя ват ка то пос лед с т вие на не ре али зи ра не то на доб ри те 
мисли. Натъкнете ли се на ло ши те чувства, на горчивината, ко ято 
те произвеждат, то га ва ще раз бе ре те как во зна чи не ре али зи ра не 
на доб ри те мисли. В то зи сми съл зло то е не ре али зи ра но добро. И 
за да се ос во бо ди те от него, при ла гай те за ко на на превръщането. 
Трябва да зна ете да прев ръ ща те жи ви те си ли на Природата. Тъй 
щото, ако чо век не ре али зи ра Божествените мисли, вся ко га ще се 
на тък не на зло то в света. То съ буж да в чо ве ка енергии, за ко ито 
ня ко га ще плащате.

• 243 • Трансформиране на състоянията. 
Когато чо век не при ла га доброто, раж да се злото. Ние знаем, 

че вся ко не раз по ло же ние на ду ха е при чи на за зло. Може ли зло то 
да се ро ди пре ди доброто? Може ли чо век да осиромашее, пре ди да 
е бил богат? Може ли чо век да умре, пре ди да е бил роден? Значи 
зло то се е яви ло след доброто. 
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Като уче ни ци вие тряб ва да се на учи те да сме ня те със то яни-
ята си. Едно от ри ца тел но със то яние е киселина. Трябва да й се 
дейс т ва с основа, за да се пре вър не на сол. Като изу ча ва ме то ди те 
за тран с фор ми ра не на със то яни ята си, чо век тряб ва да про ник ва в 
три те свя та – физически, сър де чен и умствен. Същевременно той 
тряб ва да изу ча ва три те ви да яв ле ния в Живота: механическите, 
ор га ни чес ки те и психическите. Като поз на ва раз лич ни те явления, 
той ще знае с как ви ме то ди да си служи. 

За да сме ня със то яни ята си, чо век се нуж дае от по ве че знания: 
фи зи чес ки или ма те ри ал ни и духовни. Има състояния, ко ито чо век 
не мо же да тран с фор ми ра са мо по фи зи чес ки начин. Нужни са ду-
хов ни зна ния и методи, за да ги трансформира.

Злото и стра да ни ята прис тъп ват при човека, без той да ги кани. 
Те не ис кат да зна ят при ема ли ги той или не. Ако зло то и стра да-
ни ята по се ща ват чо ве ка без не го во позволение, кол ко по -с во бод но 
е Доброто в то ва отношение. Доброто по се ща ва чо ве ка на вся ко 
време, за що то е гос по дар на положението. Доброто е гос по дар на 
човека, а чо век е слу га на Доброто.

Като уче ни ци вие тряб ва да зна ете законите, чрез ко ито да 
тран с фор ми ра те енергиите. Така имен но вие ще се спра ви те с от-
ри ца тел ни те енер гии и ще ги из пол з ва те за добро. Който знае то зи 
закон, той мо же да из пол з ва гор чи ви те и ки се ли со ко ве на зло то 
за добро. Енергиите на зло то са гор чи ви и раз ру ши тел ни са мо на 
фи зи чес кия свят. Пренесе ли ги в Духовния свят, те на ма ля ват 
гор чи ви на та и раз ру ши тел нос т та си. Пренесе ли ги в Божествения 
свят, те ко рен но се ви до из ме нят и се прев ръ щат в слад ки плодове. 
В Божествения свят ня ма горчиви, ки се ли и раз ру ши тел ни енергии.

Велика на ука е да знае чо век да прев ръ ща енергиите. Има 
случаи, ко га то въз ви ше ни те идеи на човека, чи ито ко ре ни са в 
Божествения свят, при сли за не то си във фи зи чес кия свят всмук-
ват от со ко ве те на зло то и ста ват гор чи ви и разрушителни. Това се 
дъл жи на не поз на ва не на за ко на за тран с фор ми ра не на енергиите. 
Ако поз на ва то зи закон, чо век мо же да пре не се и на й- ло ши те си 
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от ри ца тел ни със то яния от фи зи чес кия в Божествения свят и да ги 
пре вър не в сладки, аро мат ни сокове. Като поз на ва то зи закон, чо век 
мо же да си въз дейс т ва при само-възпитанието.

Някои възразяват, че е не въз мож но зло то да се пре вър не в 
добро. Злото ка то енер гия мо же да се пре вър не от от ри ца тел на в 
положителна. Магията се ди в то ва да зна еш на все ки удар, на вся ка 
гор чи ви на как ви еле мен ти да противопоставиш. Всяко със то яние 
в чо ве ка – доб ро или ло шо – мо же да се смени.

Иска ли да се самовъзпитава, чо век тряб ва да при ла га то зи 
закон, с по мощ та на кой то от ри ца тел ни те енер гии се прев ръ щат в 
положителни. Религиозните хо ра при ла гат мо лит ва та ка то ме тод 
за трансформиране. Добрите мисли, чувства, пос тъп ки и доб ри те 
ду ми са в със то яние да тран с фор ми рат гор чи во то в сладко. Връзката 
на чо ве ка със спо соб ни и да ро ви ти хо ра е в със то яние да пов диг не 
не го ви те нис ши енер гии във висши. Например, ако ня кой пос ред с-
т вен чо век дру жи с та лан т ли ви и ге ни ал ни музиканти, за де се ти на 
го ди ни той ще ста не до бър музикант. Тази друж ба оказ ва вли яние 
вър ху не го во то му зи кал но чув с т во и той за поч ва да ра бо ти уси ле но 
вър ху музиката. За да се раз вие из вес т на спо соб ност в човека, тя се 
нуж дае от спе ци фич на светлина, топ ли на и храна. Не мо же ли да й 
се да дат те зи условия, тя ос та ва в по тен ци ал но състояние. Ако не 
пос та ви те ед на сем ка в почвата, тя ви на ги ос та ва семка. От нея не 
мо же да из ле зе нищо. Обаче ка то по са ди те сем ка та в поч ва та при 
светлина, топ ли на и съ от вет на храна, в ско ро вре ме от нея ще се 
ро ди дърво, ко ето ще да де сво ите слад ки плодове.

Като при ла га зна ни ето си, уче ни кът до хож да до по ло же ние да 
сме ня от ри ца тел ни те със то яния в положителни. Само по то зи на чин 
той мо же да си про бие път в Живота и да ре али зи ра же ла ни ята си. 
Мъчно мо же чо век да до бие то ва знание, но без не го все ки ден ще 
пре тър пя ва не ус пе хи в жи во та си.

• 244 • Закон за хар мо ни зи ра не на хо ра та и енергиите.
 Изучавайте за ко ни те на Природата, за да ги из пол з ва те при 

са мо въз пи та ни ето си. В Природата ни що не е произволно. Ако 
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всичко, ко ето ста ва в Природата, е произволно, ние щях ме да 
жи ве ем в аб со лю тен ха ос или дисхармония. Според за ко ни те на 
Природата два по ло жи тел ни прин ци па се от б лъс к ват и два от ри-
ца тел ни прин ци па съ що се отблъскват. Обаче един по ло жи те лен и 
един от ри ца те лен прин цип се вза им но привличат. В прив ли ча не то 
има из вес т ни тънкости. Как ста ва привличането? – От ед на стра на 
по ло жи тел но то зло и от ри ца тел но то зло се прив ли чат и об ра зу ват 
ед но съединение. От дру га стра на по ло жи тел но то доб ро и от ри-
ца тел но то доб ро се привличат. Така се об ра зу ват не ус тойчи ви съ-
единения, ко ито ту ря ме в ре тор та та и нагряваме. Така се об ра зу ва 
по ло жи тел но доб ро и от ри ца тел но добро, как то и по ло жи тел но 
зло, и от ри ца тел но зло.

Има си ли в Природата, ко ито са опасни, ко га то чо век не знае 
как да си слу жи с тях. Като зна ете това, вни ма вай те да не се на-
тък не те на те зи сили. 

В чо ве ка ста ват три важ ни процеса: два от тях не раз ре ша ват 
нищо, еди ни ят оба че е на й- до бър и безопасен. Първият от тях е 
съ еди не ние на го ля мо или сил но доб ро със сла бо зло; в слу чая 
доб ро то под чи ня ва злото, то зи про цес е най-добър. Вторият про-
цес е съ еди не ние на сил но зло със сла бо добро. Третият про цес е 
съ еди не ние на по ло жи тел но доб ро с от ри ца тел но добро; кой то си 
слу жи с то зи метод, е не за ви сим ни то от хората, ни то от ок ръ жа-
ва ща та среда. 

Едно тряб ва да знаете: ни кой не мо же да под чи ни зло то на се бе 
си, да му ста не господар. Ти мо жеш да впрег неш зло то на работа, 
то мо же доб ро вол но да ти служи, но ни ко га не мо же да ти ста не 
слуга. Същото се от на ся и до Доброто. Никой не мо же да ста не 
гос по дар на Доброто.

Две не ща не пожелавайте: да ста не те гос по дар на Доброто и 
на злото. Нова фи ло со фия ви давам: ос та ве те Доброто да се спра вя 
със злото. Щом се на тък неш на злото, ви кай за пос ред ник Добро-
то. Вместо теб не ка то се раз п ра вя със злото. Ако ис каш сам да се 
раз п ра вяш със злото, неп ре мен но ще бъ деш бит. Който е вля зъл в 
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кон такт със зло то да ис ка нещо, ви на ги е бил бит. Злото е господар, 
на ко го то са мо ще даваш, без да взе маш нещо.

• 245 • Концентрация. 
Силата на уче ни ка иде отгоре. Концентрацията в Бо-жествени-

те ис ти ни е аку му ли ра не на сили, чо век ста ва акумулатор. Колкото 
по ве че се със ре до то ча ва ученикът, тол ко ва е по -си лен духовно.

• 246 • Опити за концентрация.
 Като ученици, ако поч не те да уп раж ня ва те кон-центрирането, 

чес то ще ид ват те зи духове, ко ито си иг ра ят с вас, и ще ви прис-
пиват. Затова ще се кон цен т ри ра те без да заспивате. И в туй кон-
цен т ри ра не ще опи та те следното: как то се диш и се концентрираш, 
ще чу еш не що ка то че каз ва “фу -у” ка то ня как ва вълна, но ти ще 
се противопоставиш, ня ма да задремеш. Това “фу -у” е ед на вълна, 
ко ято иде от цен тъ ра на Земята, об г ръ ща те и ти заспиваш. Заспиш 
ли, ни що ня ма да научиш. Няма да до пу ща те та зи въл на да об г ръ-
ща мо зъ ка ви. Ще се за еме те да изу ча ва те светлината, да изу ча ва те 
дни те през го ди на та – кои дни, кои ча со ве мо же да из пол з ва ме за 
работа, ще изу ча ва те ме то ди те за усил ва не на мо зъч на та енергия, 
за усил ва не то на ди ха тел на та енергия, за по доб ря ва не на хра нос-
ми ла не то и прочее. 

• 247 • Методи за кон т ро ли ра не на ума.
 Във всич ки окул т ни шко ли има ме то ди за кон т ро ли ра не на 

ума. Индусите имат свои методи, егип тя ни те имат свои методи, 
ва ви лон ци те и аси рийци те имат свои методи, ев ре ите са има ли 
свои методи, но раз лич ни са те зи методи. И за пад ни те окул тис ти 
имат свои методи. Те са тол ко ва разнообразни. Сега ако поч не те да 
изу ча ва те всич ки те те зи методи, ще се на ме ри те в един ла би ринт и 
ще ми нат на й- мал ко сто години, до ка то раз бе ре те кой ме тод да из-
берете. И по не же мо зъ кът е ор ган на ума, на й- пър во ще се на учи те 
да вла де ете от дел ни те органи, ор га ни те на от дел ни те способности.

• 248 • Контролиране на мисълта.
 Сега, за са мо ов ла дя ва не на мо зъ ка има раз ни ме то ди и оне зи 

от вас, ко ито се за емат се ри оз но с окултизма, тряб ва да про учат 
те зи методи. Сега вие мислите, че та зи ра бо та ще ста не за ня кол ко 
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дена, сед ми ца или за ед на година. Не, ако вие, след ка то се уп раж-
ня ва те три -че ти ри години, до би ете кон т рол над ва шия мозък, то е 
го лям успех. Ако вие има те та зи сила, вся ко га ще мо же те да кон т-
ро ли ра те ва шия темперамент. И по та къв на чин въз буд ни те със то-
яния мо же да ги по ля ри зи ра те и да пре не се те енер ги ите на мо зъ ка 
от ед но мяс то на друго. За та ки ва хо ра се казва, че имат го ля мо 
самообладание, Окултният уче ник тряб ва да има не са мо го ля мо 
самообладание, но и да раз би ра законите, да знае кои клю чо ве да 
бут не и как да ги бутне.

• 249 • Пречки за кон т ро ли ра не на мозъка.
 За кон т ро ли ра не на мо зъ ка ви пре чи та зи превзетост, съ що 

та ка тщеславието, гордостта, страхът, гне вът и всич ки дру ги от-
ри ца тел ни ка чес т ва пре чат на кон т ро ли ра не то на мисълта; то ва са 
червеи, ко ито раз ру ша ват пло до ве те на ва шия ум. Първоначално 
те зи от ри ца тел ни ка чес т ва са има ли зад се бе си ед на по ло жи тел на 
идея, ко ято впос лед с т вие се извратила. Например зад тщес ла ви ето 
пър во на чал но е сто яла иде ята да има чо век доб ро то мне ние на сво-
ите приятели, ближни, на Бога. След ка то се из в ра ти ло и пре вър на ло 
в тщеславие, чо век не ис ка да има са мо доб ро то мнение, но ис ка да 
се покаже, че ка то не го няма, че това, ко ето той има, ни кой го няма. 
Гордостта се про явя ва другояче: гор де ли ви ят ще се покаже, че е 
скромен, но в се бе си има идеята, че ка то не го няма, той ис ка дру-
ги те да го хвалят. Горделивият е скро мен в об хо да та и в об лек ло то 
си, но ще го поз на ете ка то ту ри те ня ко го на не го во то мяс то – то га-
ва не го ва та гор дост ще се покаже. Той не се хвали. От гор дос т та е 
про из ляз ла завистта. Горделивият чо век е най-завистливият. Той 
не мо же да слу ша да хва лят някого. Това чув с т во е съ бу де но на й-
м но го у ре ли ги оз ни те хора. По-горделиви от ре ли ги оз ни те няма. 
След то ва ид ват учените. А на й- го ля ма та опасност, ко ято се га иде, 
е от гор дос т та на Окултната школа. За то зи дя вол има ту ре но ед но 
та ко ва си то на вратата, че да не мо же да се про мък не никога. И тъй, 
гор дос т та е ед но от на й- опас ни те ка чес т ва на човека.

• 250 • Владеенето на мозъка.
 Сега пър во то не що е вла де ене то на мозъка. В как во се ди то ва 
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владеене? То не е лес но изкуство, по не же има те мно го навици, ко-
ито ви пречат. Онзи, кой то вли за в Школата, тряб ва да се спра ви с 
те зи навици. Вие каз ва те например, че чо век тряб ва да бъ де търпе-
лив. Човек мо же да бъ де тър пе лив и пак да има об рат ни резултати. 
В Окултната шко ла искаме, ко га то чо век бъ де търпелив, да има 
по ло жи тел ни резултати. Той, ка то е търпелив, отстъпва, отс тъп ва 
и не мо же да раз вие ума си. Търпението не тряб ва да бъ де ба за за 
от с лаб ва не на ума, а за засилване, за зак реп ва не на ума. Даже аз 
се опа ся вам от това, че ня ко га в Окултната шко ла има опас ност 
за от с лаб ва не на ума, за що то тъй се сти му ли рат дру ги об рат ни 
течения. Например ня кой чел ня коя книга, но те зи методи, ко ито 
се пре по ръч ват там, той не ги е проверил.

• 251 • Методи за кон т ро ли ра не на мозъка.
 За кон т ро ли ра не на мо зъ ка нап ра ве те след но то упражнение: 

ста не те сутрин, спре те се и не са мо да про че те те ед на молитва, 
но и да помислите, че Бог е Любов, че в Него ня ма ни ка къв гняв, 
ни как во отмъщение, ни как во недоволство. Тогава ще ту ри те в ума 
си по ло жи тел ни те ка чес т ва на Бога, че Той е все мъ дър и всич ки 
погрешки, ко ито ста ват в света, са чо веш ки пог реш ки и онова, ко-
ето Той е пос т ро ил в света, е добро. Това е ме тод за кон т ро ли ра не 
на мозъка. Този е най-простият, най-целесъобразният, един от на й- 
доб ри те методи. И в Писанието е казано: “С ка къв то дружиш, та къв 
ще ста неш”. Когато по мис ли те тъй за Бога, вие ще пре диз ви ка те 
всич ки течения, ко ито ид ват от Бога и ми на ват през ред сфери: те 
ще нах лу ят във ва шия мо зък и ще об ра зу ват ва ши те мисли. Туй 
те че ние от Бога към нас ня ма да дой де изведнъж. Щом по мис лиш 
така, те зи мис ли ще ми нат от Бога през умо ве те на хо ра та и то га ва 
по об ра тен път ще дойдат към вас. Тези мис ли ще ми нат през всич-
ки мо зъ ци – от на й-б ла го род ни те към на й- нис ши те – и пос ле ще 
дойдат към вас. Тогава ва ши ят дух ще за поч не да ра бо ти съ об раз но 
законите. Той ще за поч не да на ми ра те че ни ята на те зи мо зъ ци и 
ва ши ят мо зък ще поч не да се упражнява. Това ще бъ де ка то с она зи 
градина, към ко ято се про кар ват раз лич ни ва дич ки да я поят. Така 
мо зъ кът ще се упражнява. Сега, ин ду си те имат и дру ги методи, но 
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ня ма се га да ви го во ря за тях. Аз ви го во ря за един от на й-п рос ти те 
и най- це ле съ об раз ни методи. Всички мо гат да го упот ре бя ват аб со-
лют но без ни как ва опасност. И той вся ко га ще про из ве де на й- мал ко 
се дем де сет и пет про цен та резултат. 

• 252 • Два ви да енер гии през мозъка.
 От окул т но гле ди ще Истината е тъй не об хо ди ма за Разумния 

живот, как то свет ли на та е не об хо ди ма за фи зи чес кия свят. Истината 
има два ви да лъчи: бе ли и черни. И ако вие не сте подготвени, мо-
же да се за ра зи те от от ри ца тел на та стра на на Истината. Сега то зи 
факт, кой то ви привеждам, е тъ мен за ума ви.

Всички енергии, ко ито ид ват от Космоса, те зи две течения, 
те зи два ви да лъ чи на Истината ми на ват през чо веш кия мозък. 
Например, ка то дой де ед на ре ли ги оз на ми съл у човека, ня ма да 
се про яви в пред на та част на гла ва та ви, а ще се про яви от го ре на 
темето. Когато дой де ед на на уч на мисъл, ня ма да се про яви хо ри-
зон тал но в главата, а ще вър ви под ъгъл в кръг. Ако взе ме те лъчите, 
ко ито из ли зат от очи те ви, и ги ту ри те на ед на плоскост, всич ки те зи 
сили, ко ито па дат под един нак лон отгоре, дейс т ват в пра ва посока, 
а всич ки други, ко ито имат друг наклон, дейс т ват от ри ца тел но – те 
са енер гии на чер ни те лъчи. Ако дой де гняв, той се про явя ва в об-
лас т та на уши те ви. Ако мно го се гневите, ще за поч не не що да ви 
стя га в об лас т та на ушите. Ако гор дос т та се уси ли чрезмерно, ще 
чув с т ва те от зад на гла ва та си бо лез не но напрежение.

Природата не оби ча дисхармониите. Всички сили, ко ито ми-
на ват през мозъка, имат свое предназначение. Но центровете, през 
ко ито ми на ват енергиите, мо гат да ста нат по ло жи тел ни и отри-
цателни. Когато един цен тър ста не положителен, той въз п ри ема 
бе ли те лъ чи на Светлината, по ло жи тел на та стра на на Истината и 
то га ва има те ед но въз хо дя що настроение, стре меж към Бога и умът 
ви се събужда. Когато ре ли ги оз но то чув с т во е негативно, вие има-
те един вът ре шен стремеж, без да си да ва те от чет за що тряб ва да 
слу жи те на Бога. Тогава се явя ва ре ли ги оз ни ят фа на ти зъм и чо век 
се при дър жа към фор ми те и обредите. И та къв чо век счита, че ка то 
из вър ши из вес т ни обреди, той слу жи на Бога, а че е откраднал, че 
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лъже, то ва не го интересува. Окултната на ука не при ема то зи морал.
• 253 • Най-безопасният ме тод за ра бо та на ученика.
 Някои ще кажат: “Няма ли по -ле сен път за постижения, не 

мо же ли да ни се го во ри чрез хипнотизъм?” Не, на й- бе зо пас ни ят 
ме тод е следният: сут рин да по мис лиш за Бога, че е Любов, че е 
все мъ дър и всеблаг. Това е пър ва та молитва. Всяка сутрин, ка то 
станете, по мис ле те ед на -д ве ми ну ти вър ху това, че Бог е Любов, че 
е все мъ дър и всеблаг, и ще по чув с т ва те ед но доб ро разположение, 
ще то ни ра те мо зъ ка си. След ка то се про из ве де то ва състояние, 
има дру ги методи. Ние ще прис тъ пим към спе ци ал ни методи, ще 
пристъпим, тъй как то Ангелът, ка то дой де при Корнелия, до не се 
му същественото, до не се та зи свет ли на в не го вия мо зък и му каза: 
“Повикай Петър, той ще ви на учи съ щес т ве но то”. Когато чо век 
въз п ри еме съ щес т ве но то в се бе си, то га ва ще дой де един окул тен 
Учител, кой то и да е безразлично, за да го на учи на оне зи ос нов ни 
правила, ко ито тряб ва да изпълнява.

• 254 • Приложение на ме то да “раз миш ле ние за Бога”.
 Сега аз ис кам туй пър во пра ви ло всич ки да го при ло жи те за 

две седмици: ще си взе ме те ед но теф тер че и сут рин ка то станете, 
ще от п ра ви те ума си към то ва Разумно Същество. Ще от бе ле жи-
те в теф тер че то си ко га сте за поч на ли и след ка то си нап ра ви те 
упражнението, ще от бе ле жи те има ли ня как ва промяна, как во 
сте почувствали. Ще го пра ви те три пъ ти на ден: сутрин, на обед 
и вечер. След две сед ми ци ще ви дим ка къв ре зул тат има. И тъй, 
все ки да си взе ме ед но тефтерче. Ще кажете: “Не мо же ли без те-
фтерче?” Не може. Едно мал ко теф тер че ще си но си те в джо ба и 
ще си от бе ляз ва те в него. Ако про пус не те да нап ра ви те ня кой път 
упражнението, ще бъ де те тол ко ва искрени, ще отбележите, че сте 
пропуснали. Няма да из бег не те това. Някой про пус нал и пос ле не 
отбелязал, то ва е опасно. Ако пропуснете, ще отбележите, ва ша та 
пог реш ка ни що не значи. Във всич ки те си уп раж не ния ще бъ де те 
искрени, ако ис ка те да има те резултат. Този опит ще го пра ви те 
две седмици. Вие има те ста ри на ви ци и ще кажете: “Не е ли по -
ху ба во да ста нем сут рин и да си нап ра вим ед на ху ба ва молитва?” 
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По-хубава мо лит ва от то ва ня ма – да помислите, че Бог е Любов, 
че е всемъдър, че е всеблаг. По-хубава мо лит ва от та зи аз не зная.

• 255 • Резултатът от раз миш ле ни ето за Бога.
 Като по мис ли те за Бога, че е Любов, ще се стоп ли сър це то ви. 

Като по мис ли те за Бога, че е всемъдър, ще дой де Светлина в ума ви. 
Няма по -ху ба во не що от това. И аз каз вам тъй: Светлина в умо ве те 
ви, Чистота в сър ца та ви и Истина в ду ши те ви. Светлината ще ви 
да де знания, Чистотата ще ви да де си ла и стремеж, а Истината в 
ду ши те ще ви да де Свобода. Това е мо ето правило, ко ето ви дадох.

И тъй, кой то ис ка да има Светлина в ума си, щом по мис ли за 
Бога, че е всемъдър, вед на га Светлината ще дой де в ума му. Щом 
по мис ли за Бога, че е Любов, ще дой де Топлината, а ка то се яви 
Топлината, за ед но с нея ще дой де и Чистотата. Без Топлина Чистота 
не мо же да има. Това ще има те предвид.

• 256 • Изкушения при приложението.
 Като се съ бу ди те сутрин, ще дойдат ва ши те ста ри учи те ли и 

ще ви кажат: “Не му е времето, мо же да си поспиш, има вре ме”. Не, 
пър во то нещо, щом се пробудиш, е да ка жеш та зи молитва. Като 
си ля гаш ве чер но вре ме и ка то си спал през нощ та мно го добре, 
спокойно, то ва е ре зул тат на та зи молитва. С пър во то про буж да не 
нап ра ве те упражнението. Ако си се про бу дил и заспал, за ко нът е 
друг. При пър во то про буж да не не си ля гай по ве че да спиш, ста ни 
и нап ра ви то ва упражнение, а след не го ве че не лягай. И тъй уп-
раж не ни ето сут рин ще го пра ви те рано, щом се събудите. На обед 
– пре ди 12 ч., а не след 12 ч. Туй уп раж не ние мо же да го нап ра ви те 
и ка то сте на работа, и при вся ко положение. Вечерно вре ме ми ну ти 
пре ди да си лег не те нап ра ве те упражнението.

Сега, в та зи Школа да не каз ва някой, че ос та ва на осо бе но 
мнение. Особено мне ние ня ма тук. Който ис ка осо бе но мнение, то 
значи: “Аз ще взе ма от Школата туй, ко ето ми трябва, а за дру го-
то ос та вам на осо бе но мне ние”. Който ис ка да ос та не на осо бе но 
мнение, да стои отвънка. Който и да е ученик, кой то не е го тов да 
нап ра ви то ва упражнение, той не е дос то ен за ученик. Сега аз ще 
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ви по мог на в то ва упражнение: ма кар и да съм го пра вил мно го 
пъти, пак ще го нап ра вя за две сед ми ци с вас.

• 257 • Упътвания при из пъл не ние на упражнението.
 При за поч ва не то на уп раж не ни ето ще си от бе ляз ва те ча са на 

започването. Ще си от бе ляз ва те са мо с ед на бук ва как во сте почув-
ствали. Ако по чув с т ву ва те Любов, ще ту ри те са мо бук ва та Л. Ако 
по чув с т ву ва те Сила, ще ту ри те са мо бук ва та С. Ще пи ше те са мо 
пре жи вя ва ни ята си и то са мо с ед на буква. В туй уп раж не ние все 
та ки ще ви дой де ня коя но ва мисъл, заб ра ве на мисъл, но ви чувства, 
ще се про яви във вас не що благородно, ще вле зе те в те зи течения. 
Аз ви да вам то ва упражнение, по не же вли за те в Школата. Всякога 
не мо же да има те то ва упражнение, да го зна ете това. Друг път и 
хи ля ди ле во ве да плащате, не мо же да има те то ва упражнение. Туй 
е спе ци ал но уп раж не ние и ако го из пол зу ва те добре, то ва ще е за 
ва ше то повдигане. Всички не ща в Природата ид ват на сво ето вре ме 
и ако не ги използвате, вра та та се затваря. Това уп раж не ние ще бъ де 
встъп ле ние към упражненията, ко ито ще правим. Ред уп раж не ния 
ще има ме за в бъдеще.

• 258 • Закон за пе ри одич нос т та в Живота. Приливите от 
три те свята. 

 Не вся ко га чо век мо же да мисли, да чув с т ва и да действа. 
Мислите и чув с т ва та ид ват периодически, во ле ви те про яви съ-
що ид ват периодически. Като зна ете това, спаз вай те мо мен ти те 
на приливите, ко ито ид ват от Умствения или Менталния свят, от 
Астралния или Сърдечния свят и от Причинния или от Света на 
волята. Който раз би ра за ко ни те на те зи светове, ра зум но се пол з ва 
от тех ни те приливи. Който не ги разбира, се на тък ва на ред пакости. 
Приливите на Умствения свят при чи ня ват пакости, как ви то въз ду-
хът причинява. Знаете, че ко га то се срещ нат плас то ве с раз лич на 
гъс то та и температура, явя ват се го ле ми вет ро ве и бури, урагани, 
ко ито из ко ре ня ват дър ве та и други. Приливите на Астралния свят 
при чи ня ват па-кости, по доб ни на водата: там, къ де то го ри те са из-
сечени, при то пе не то на сне го ве те и ле до ве те по ти чат буй ни води, 
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ко ито на вод ня ват ниви, лозя, от на сят със се бе си хора, добитък, 
къщи. Пазете се от ум с т ве ни те и ас т рал ни те приливи, да не би 
със сво ите дис хар мо нич ни мис ли и чув с т ва да из ко ре ни те всич ко 
хар мо нич но в се бе си. С дру ги ду ми казано, па зе те се да не би чо-
веш ко то да из ко ре ни и от не се про яви те на Божественото на ча ло 
във вас. След то ва тряб ва да ми не дъл го време, за да въз с та но ви те 
хар мо ни ята в се бе си.

• 259 • Пътищата и методите.
 Мнозина ис кат да им се по со чи спе ци фи чен път, по кой то да 

вървят. Но спе ци фи чен път няма, Пътят е един за всички. Ако е 
въп рос за специфичност, за то ва мо же да се го во ри са мо в приложе-
нието. Има на ука или шко ла за спе ци фич ни ме то ди за при ло же ние 
на Любовта, има спе ци фич ни ме то ди за при ло же ние на Мъдростта 
и на й- пос ле има спе ци фич ни ме то ди за при ло же ние на Истината. 
Обаче те зи ме то ди не мо гат да се ка жат тук. Те се при ла гат във вът-
реш на та ла бо ра то рия на човека, във Вътрешната школа, за ко ято цел 
той тряб ва да се впрег не на работа. Както аз работя, та ка и вие ще 
работите. Когато ня кой ис ка спе ци фич ни методи, то ва подразбира, 
че той ис ка да знае начини, по ко ито ед но дър во бър зо да изникне, 
да из рас те и да да де плод. И то ва мо же да се постигне, но не тук, 
на скалата. За та зи цел вие тряб ва да вле зе те в ла бо ра то ри ята на 
Природата и там да изу ча ва те методите, с ко ито тя работи. Когато 
ня кой тър си бърз на чин за развитие, той мо же да пос тиг не ня как-
во чудо. Казвам: са мо он зи мо же да нап ра ви ня как во чудо, кой то 
има аб со лют но не по ко ле би ма вя ра в Бога, във въз мож нос ти те на 
Разумната Природа. Щом вяр ва те в Бога, ще вяр ва те и в се бе си, 
по не же Бог жи вее в ду ша та на все ки човек. Тъй щото, ако чо век 
вяр ва в Бога, той ще вяр ва и в се бе си. Под ду ма та “се бе си” не 
раз би рам чо ве ка на ограниченията, на слабостите. Искате ли да 
пос тиг не те нещо, кажете: “Господи, Ти, кой то си нап ра вил и съз-
дал ця ла та Вселена, дай ми въз мож ност да про явя Твоята сила, да 
съз дам и аз нещо, с ко ето да те прос ла вя”.

• 260 • Метод за подмладяване.
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 Искате ли да се подмладите, тряб ва да се ос во бо ди те от про-
ти во ре чи ята в жи во та си.

• 261 • Учителя за сво ите методи.
 Методите, ко ито бих дал на съв ре мен ни те хора, са тол ко ва 

но ви и чуд ни за тях, че и те неп ре мен но би ха се за пи та ли как во ще 
се пра ви с те зи методи. Истинската на ука се ди в раз то вар ва не то на 
чо веш ко то съзнание. Човек тряб ва да знае как да раз то вар ва съз-
на ни ето си от не ну жен багаж, кой то иде от три места: от не го вия 
ли чен живот, от обществото, от хората, с ко ито е заобиколен, и от 
Природата.

• 262 • Методи за ра бо та на ученика.
 Сега ще ви дам ня кол ко от на й- мал ки те пра ви ла на Духовната 

на ука по от но ше ние чис те не на съзнанието. Те са следните: 1. Не 
же лай това, ко ето не ти е потребно. 2. Никога не мис ли за ут реш ния 
ден. 3. Не взе май ми на ло то за иде ал на своя живот. 4. Не мисли, 
че бъ де ще то включ ва всич ко в се бе си. Държи ли се чо век за те зи 
положения, те са посоки, ко ито го под тик ват на го ре и напред. Те 
тряб ва да бъ дат ис тин с ка по со ка на съзнанието.

• 263 • Пречистване на съзнанието.
 Като се го во ри за пре чис т ва не на съзнанието, чо век тряб ва да е 

за поз нат със за ко на на различаването, да раз ли ча ва Божественото от 
човешкото. Всяка мисъл, ко ято не се из ме ня при всич ки условия, е 
Божествена. Всяко чувство, ко ето не се из ме ня и при на й- го ле ми те 
пертурбации, то е Божествено. Мисли и чувства, ко ито се из ме нят 
при ус ло ви ята на Живота и за ви сят от тях, те не са Божествени. 
Време е ве че хо ра та да ос во бо дят съз на ни ето си от всич ки нас ло-
ява ния на миналото. На те зи нас ло ява ния се дъл жат всич ки бо лес ти 
и не раз по ло же ния на хората.

• 264 • Благодарността в жи во та на ученика.
 Благодарността да ва си ла на чо ве ка да по не се всич ки нес го ди 

на Живота, кол ко то го ле ми и да са те. Щом е благодарен, с та зи бла-
го дар ност чо век пок ри ва не дос та тъ ци те си и ги но си по-леко. Такъв 
е ду хов ни ят закон. Щом ня кой е бла го да рен на мал ка та доб ро де тел 
в се бе си, па зи я и гриж ли во я отглежда, и дру ги те доб ро де те ли 
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ще се при съ еди нят към нея и ще му дойдат на помощ. Такова е 
въз наг раж де ни ето на всеки, кой то вяр ва в мал ка та доб ро де тел и е 
бла го да рен от нея. Ако чо век от де ля мал ка та доб ро де тел нас т ра на 
от другите, тя са ма по се бе си не мо же да се прояви. Вследствие 
на то ва в съз на ни ето на то зи чо век ос та ва празнина.

• 265 • Три пътя, три метода.
 1. Любовта е Път за всички, ко ито жи ве ят за Бога. 2. Мъд-

ростта е Път за всички, на ко ито Бог се изявява. 3. Истината е Път 
за всички, ко ито се учат да слу жат на Бога.

Всеки ден от жи во та тряб ва да бъ де ден, в кой то Любовта 
царува; Любовта е Път на Живота. 

Всеки ден от жи во та на чо век тряб ва да бъ де ден, в кой то Бо-
жията Мъдрост се изявява.

Всеки ден от жи во та на чо ве ка тряб ва да бъ де ден, в кой то 
Истината го учи да слу жи на Бога. 

• 266 • Мъчнотиите в пъ тя на развитието.
 Когато чо веш ки ят ум и чо веш ко то сър це поч нат да ра бо тят в 

пра ва посока, ще се за ре дят неп ре одо ли ми препятствия. И кол ко-
то по ве че те зи мъч но тии изпъкват, да знаете, че сте в Пътя и да се 
не спирате. Спрете ли се в сво ята бър зи на да сед не те ка то ня кой 
умо рен път ник при ня кое дърво, за да си починете, неп ре мен но вие 
ще се прос ту ди те и ще за къс не ете в Пътя. На окул т ния уче ник под 
сян ка не се поз во ля ва да седи. Сенките не ги препоръчвам. Всякога 
тряб ва да се пе че те на слънце, т. е. мис ли те във вас тряб ва да бъ дат 
свет ли и от ри вис ти (изразителни, кратки, точни, ясни).

• 267 • Окултните те че ния и ефек тът от тях но то от-
биване.

 В Невидимия свят не се ин те ре су ват от нациите. Такъв е зако-
нът. Веднага тряб ва да знаете, че ед но окул т но течение, ко ето иде 
от пространството, е ус ло вие за един на род да се раз ви ва правилно. 
Понеже и в Астралния свят има го ля ма борба, то ако вие не съ еди-
ни те ва ша та во ля с то ва течение, вие мо же да го отбиете. Следова-
телно онези, към ко ито го отбиете, ще се ползват, а онези, от ко ито 
те че ни ето се отбива, ще пострадат. Тогава аз твърдя, че ре ка Нил 
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е от би та от Централна Африка, тя е от би та от се гаш на та култура. 
И ако в бъ де ще дойдат хо ра да я от би ят пак във вътрешността, тя 
ще се по вър не в сво ето пър во на чал но корито. Като уче ни ци вие ще 
вни ма ва те да не от би ете течението, в ко ето се га живеете.

• 268 • Методи за из п ра вя не на сърцето.
 Някой казва: “Аз не мо га да из п ра вя сър це то си”. Ако не го 

изправиш, ще ти го изправят. Туй сър це ако не го из п ра виш сам, от 
дру га де ще дой де изправянето. Има два на чи на на оправяне: или 
сам да се изправиш, или дру ги да те изправят. Защото забелязвам, 
че има ня кои от вас, ко ито се отпускат.

• 269 • Събуждане от хипнозата.
 Искам вед нъж да ви събудя, за що то по ве че то от вас тук сте 

хипнотизирани. Хипнотизирани сте, раз би ра те ли? Някои от вас 
още не съзнават, че са хипнотизирани. Сега, вие мислите, че сте 
господари. Но вие не сте гос по да ри на положението. Вие сте хип-
но ти зи ра ни от оне зи от Черната ложа, ко ито раз би рат законите. 
Когато нас та не един бла гоп ри ятен мо мент да въз п ри еме те не що 
ново, те ви хипнотизират. В на й- доб рия мо мент за вас те ще про-
из ве дат един смут в съз на ни ето ви, за да ви от к ло нят вниманието. 
Ученикът тряб ва да раз би ра те зи със то яния и да ги отстранява. 
Вие тряб ва да раз би ра те то зи за кон и тряб ва да знаете, че има още 
дос та го ля ма борба. Сега раз буж да не тряб ва да ста не и все ки един 
от вас тряб ва да се мо ли в ду ша та си, за да ви съ бу ди Господ точ но 
навреме, за да не про пус не те случая. 

• 270 • Анализ на мислите.
 Сега в та зи Окултна школа, в ко ято се намирате, вие тряб ва да 

пра ви те ана лиз на ва ши те мисли. Този ана лиз се ди в следното: мно-
го спо та ени мис ли от ми на ло то са заг нез де ни във ва ше то съз на ние 
или подсъзнание. При да ден слу чай те зи мис ли въз к ръс ват и поч ват 
да ви го во рят ка то ня кой фо ног раф и вие ще кажете: “Някакъв дух 
ми ка за не що”. По всич ко това, ко ето ви казва, вие ще познаете, че 
то зи дух го во ри ед ни и съ щи не ща с години. Той ще ви ка же да бъ-
де те добри, да бъ де те свети, да бъ де те честни. Ами как во но во има 
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в това? Той каз ва още: “Трябва да оп ра ви те жи во та си, че Господ ви 
оби ча”. Че как во но во има в това? Това е ед но от ра же ние на ва ши те 
мисли. И как ще го познаете? – Ако има ед на външ на реалност, т. 
е. ко га то Бог го во ри в обек тив ния свят, Той се познава. Когато ние 
го во рим и ко га то Той говори, раз ли ча ва се. Някой ще каже: “Духът 
туй каза, оно ва каза, туй ми дой де на ума”. Но от всич ко това, ко ето 
ти се казва, ни що не из ли за вярно. Това са чис то субективни, кри ви 
из вър та ния на са мия човек. Някой път мо же да ти се каже, че ка то 
тво ят ум ня ма друг, но при пър ва та труд на задача, вие разбирате, 
че ва ши ят ум не е необикновен.

• 271 • Методите на Школата.
 Нашата за да ча в Школата е да учим. Затова ще слу ша те с умо-

ве те си, ще чув с т ва те със сър ца та си и ще при ла га те с во ля та си. 
Методите на ед на Окултна шко ла се раз ли ча ват от всич ки оне зи 
методи, ко ито съв ре мен ни те учи ли ща въ об ще употребяват.

• 272 • Ученикът тряб ва да мисли.
 Школата не е мяс то за развлечение, а за учене. Тук уче не 

трябва, тук се ис ка се ри оз на мисъл. Като каз вам “се ри оз на ми съл” 
не се страхувайте, но на й- мал ко пе т- де сет ми ну ти на ден тряб ва 
уче ни кът да се спи ра да мисли. Може да мис ли те вър ху ня кой 
предмет. Някой път има те ня коя болка; мис ле те имен но вър ху то ва 
за що страдате. Имате неп ри ят ност в жи во та си; мис ле те за що има те 
та зи неприятност. Всяко не що има свои при чи ни и вие обек тив но 
тряб ва да от к ри ете при чи ни те за ва ши те бо лес ти и състояния. Но 
да казвате: “Аз съм нещастен, об щес т во то е такова, Господ та ка ме 
е нап ра вил”, то ва не е философия, то ва не е разрешение.

• 273 • Придобиване на зна ние и раз ви тие на пси хич ни те 
сили.

 Някои очак ват да при до би ят по ве че знание. При то ва състоя-
ние, ко ето се га имате, и на й- доб ри те лек ции да ви се държат, не 
мо же те да се научите, за що то се изис к ва ед на вът реш на де ятел ност 
на те зи тън ки пси хи чес ки сили, ко ито действат.

• 274 • Светлината ка то ме тод и Път.
 Светлината има за цел да ни по ка же Пътя на Живота, по кой то 
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тряб ва да вър вим напред. Така че вът реш на та стра на на Светлината 
е да ни по ка же Пътя на Живота. Под “Път” ние раз би ра ме всич-
ки възможности, ме то ди и начини, по ко ито чо век мо же да жи вее 
ра зум но в то зи свят. Това е Път: всич ки ра зум ни ме то ди и начини, 
вклю че ни вът ре в Божествените за ко ни на Реалния живот, ко ито 
мо жем да упот ре бим в жи во та си.

• 275 • Методи за нап рав ля ва не на кръвта.
 В окул тиз ма има из вес т ни ме то ди и на чи ни за от п ра вя не на 

кръв та в раз ни направление, за да мо же да се про ка ра нап ри мер 
от п ред в челото, в гор на та част, в раз ни цен т ро ве – там, къ де то 
има недостиг. Трябва чо век със сво ята во ля да мо же да нап рав-
ля ва кръвта. Затова е не об хо ди мо пре ди всич ко чо век да мо же да 
кон цен т ри ра ми съл та си в оп ре де ле на посока, да мо же да вла дее 
се бе си. Затова в то ва от но ше ние вие тряб ва да се подготвяте. Ще 
дойдем до науката, ко ято ще при ло жим в нейни те на й- мал ки по-
ло же ния – с мал ки опити.

• 276 • Учителя за сво ето Слово.
 Аз имам всич ко то доб ро же ла ние да дам един обрат, ед на но ва 

на со ка на жи во та ви. С всич ки думи, ко ито ви говоря, аз вна сям 
ед на но ва енер гия във вас, съ буж дам не що ново, Божествено. И 
ако вие ме слушате, та зи енер гия ще дейс т ва бла гот вор но във вас, 
а ако не ме слушате, та зи енер гия ще про из ве де об рат ни резултати.

• 277 • Посаждане на Божествените мис ли и добро-детели.
 Всички оне зи добродетели, ко ито тряб ва да се по са дят в на ши-

те умове, си имат условия, при ко ито растат, имат си време, ко га то 
тряб ва да се посадят, и на чин как да се посадят. Може да по са ди те 
ня коя ми съл и след време, след го ди ни тя да изчезне; то ва показва, 
че не е пра вил но посадена. Друг път по са ди те ед на ми съл нав ре ме 
и пра вил но и тя пре бъд ва във вас през це лия ви живот.

• 278 • Окултните спо соб нос ти на ученика.
 Аз ис кам да се про бу дят и раз ви ят във вас окул т ни те способ-

ности. Без раз ви ти ето на те зи спо соб нос ти не мо же те да учите. 
Най-първо тряб ва да се съ бу дят окул т ни те способности, скри ти те 
способности, ко ито до се га не са би ли в действие. Те са би ли в по-
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чи ва що състояние. Тях пос те пен но ще ги събудим, не изведнъж, 
за що то ако ги съ бу дим изведнъж, вие ще пре жи ве ете го ле ми стра-
дания. Другите спо соб нос ти и тях пос те пен но ще ги събуждате. 
Защото ако из вед нъж поч не те да градите, у вас ще се яви дру го 
зло, а то ва не е окул тен метод. Защото мно го окултисти, ко ито из-
вед нъж са се развили, са се възгордели. Ние ис ка ме всич ко то ва да 
вър ви по един ес тес т вен път, за да мо жем да из пол зу ва ме благата, 
ко ито Бог е вло жил в нас.

• 279 • Разумно из пол з ва не на енергията.
 Сега чес то казват, че ня кой е нервен, нетърпелив, гнев лив и 

прочее. Това са са мо думи. Това показва, че в те зи хо ра има на-
съб ра на енер гия в оп ре де ле ни мес та на мо зъ ка и та зи енер гия ги 
безпокои. Тя е ка то ед на бом ба и ка то из ле зе навън, чо век ста ва 
спокоен. В чо ве ка има из вес т ни енергии, ко ито се събират, и те 
тряб ва да се упот ре бя ват разумно, за да не се съз да ват анор мал ни 
и бо лез не ни състояния.

• 280 • Метод за размишление.
 За две сед ми ци ще упот ре би те по пет ми ну ти на ден да раз-

миш ля ва те за из п ра вя не на ва ши те не дъ зи – физически, ду хов ни и 
умствени. Пет ми ну ти на ден в те че ние на две сед ми ци ще упот ре-
би те за ле ку ва не на ва ши те недъзи. Посред нощ, щом се съ бу ди те 
от пър вия сън, при ло же те закона. Сутрин е на й- ху ба во време, в 
ко ето мо же те да при ло жи те това. Тъй ще се аб с т ра хи ра те от се бе 
си – ка то един зри тел ще се оставите, що то Божествената бла го дат 
да ви обсипе, да пов диг не за ло же но то във вас доб ро и да се по чув-
с т ва те в по ло же ни ето на ед но но во ро де но дете, без ни как ва грижа. 
Ще се ос та ви те на Божествената бла го дат тъй да ви об си пе за пет 
ми ну ти и след то ва пак ще дойде те в пър во то си положение. Поне 
ще спечелите, че се е раз ши ри ло ва ше то съз на ние и най-малкото, 
ко ето ще добиете, е ед на по -го ля ма са мо уве ре ност в ду ша та си през 
те зи пет минути. При се гаш ни те ус ло вия пот реб но е на уче ни ци те 
да имат та зи вът реш на самоувереност. Защото ня ма ни що по -ло шо 
от лип са та на самоувереност. Най-първо Словото тряб ва да дой-
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де и на туй Слово Истината тряб ва да бъ де глава. Значи те зи два 
прин ци па тряб ва да дейс т ват във вас. То е един ма лък опит – пет 
минути. Пет ми ну ти да упот ре би те за ед на бла го род на мисъл. Ще ви 
дам ед на фор му ла за те зи пет минути: ще ка же те “Желая, Господи, 
добродетелите, ко ито си вло жил в мо ята ду ша от началото, да въз-
рас т нат със си ла та на Твоята Любов и Мъдрост и аз ще упот ре бя 
всич ки те си си ли на Твоето лозе, за из пъл не ние на Твоята Воля”.

• 281 • Пътят на ученика.
 Пътят на уче ни ка ми на ва през на й- го ле ми мъчнотии, ко ито 

той тряб ва да преодолее. Затова тряб ва да има те са мо уве ре ност и да 
си по ма га те взаимно. Трябва аб со лют но да вяр ва те в то зи окул тен 
за кон – в не го ня ма изключение, той е жив за кон и всички, ко ито са 
би ли пре ди вас, са ра бо ти ли и са опи та ли това. И вие ще опи та те 
та зи самоувереност, ще видите. Затова ни как во обез сър че ние да 
няма. Ще ми не те през раз лич ни мъч но тии и препятствия, но то ва 
са вто рос те пен ни неща. Аз ги счи там за ед но благо, ма кар и да са 
неп ри ят ни в Живота. Също та ка мо гат да ви се да дат и ня кои из пи-
ти и ако не сте подготвени, ка то ви се да де един изпит, мо же да ви 
из х в рък не мо зъ ка из главата. В окултизма, в Школата има та ки ва 
изпити, ще ви изпитат. Аз съм ви казвал, че в окул тиз ма има та ки-
ва при вид ни из пи ти и с тях ще ви дят кой има убеж де ние и кой не. 
В ста ро вре ме в те зи Окултни Братства чес то са пра ви ли опит да 
ви дят да ли ня кой уче ник е смел: ще му да дат един водач, ще му 
пре вър жат очите, да леч ня къ де ще го ос та вят сам и ка то му от вър-
жат очите, той ще ви ди на око ло си все хо ра с мас ки и със свет ли 
ножове, ко ито се приб ли жа ват към него. Ако той е страхлив, ще 
хук не да бяга, а ако той ос та не на мяс то то си, те зи мас ки ще дойдат, 
един ще го муш не с ножа, но то зи нож е книжен. Важно е как во 
ще пре жи ве ете в то зи момент. И аз чес то гледам, че вие бя га те от 
те зи книж ни ножове. Не, ще ча ка те то зи кни жен нож да се за бие 
с всич ка та си сила. И за то ва в Писанието се казва: “Всичко, ко ето 
се слу чи на онези, ко ито лю бят Бога, е за доб ро”. 

• 282 • Мистичността на ученика.
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 Окултният уче ник тряб ва да има не що мис тич но в ха рак те ра 
си. Изгуби ли се та зи мистичност, жи во тът ста ва пра зен и безсмис-
лен. Окултните уче ни ци тряб ва да бъ дат сле пи за погрешките. 

• 283 • Самоусъвършенстване.
 Вие казвате: “Ние ис ка ме да се са мо усъ вър шен с т ва ме”. В 

как во се със тои то ва самоусъвършенствуване? – То се със тои в 
поз на ва не то на Бога. В как во поз на ва те Бога? – Да Го поз на ем в 
Любовта Му, в Мъдростта, в Истината, в Правдата, в Добродетелта. 
Всички тряб ва да се стремите, що то съз на ни ето ви да се хар мо-
ни зи ра , т. е. в съз на ни ето ви да ста не ед но пра вил но от ра же ние 
на всич ки Божествени мисли, на всич ки Божествени чув с т ва и на 
всич ки Божествени действия. Това е ед но спа се ние за чо ве ка или 
аз го на ри чам другояче: из бис т ря не на чо веш ко то съзнание. Всичко 
мо же да се от ра зи в чо веш ко то съзнание. Съзнанието е ка то ед на 
бис т ра вода, в ко ято всич ко мо же да се отрази. И в то ва от но ше ние 
ние виж да ме как све тът е създаден.

• 284 • Смисълът на изкушенията.
 Всички из ку ше ния не са ни що друго, ос вен от в ли ча не от опас-

ностите, на ко ито се на тък ва те в света. Всяко из ку ше ние е ло шо 
са мо по се бе си, но ако то не се случи, ще ста не не що по-голямо, 
по-лошо. Туй зло е дошло, да не се слу чи не що по-голямо. Затова 
ед на бъл гар с ка по го вор ка казва: ела зло, че без теб по-зло. Следо-
вателно, всич ки из ку ше ния имат за цел да ни из ба вят от го ля мо то 
зло, ко ето ви си ка то нож над гла ва та ни.

• 285 • Послушанието на ученика.
 Първото не що ка то уче ни ци на Окултната шко ла е послуша-

нието. Абсолютно послушание. Каже ли се не що на ученика, той 
тряб ва да го изпълни. “Ама – ще ка же ня кой – Духът ми ка за”. 
Кой Дух? Божественият Дух е Дух на смирение, Мъдрост, Правда, 
Истина. Той е Дух, кой то взе ма вся ко га пос лед но място, Той не 
заповядва, къ де то отиде, пос ле ден ще бъде. Готов е да ус луж ва 
на бедните. И този, у ко го то Духът работи, той пос ле ден ще сед не 
на трапезата. Седне ли пръв, там Духът Божи не е. Тъй го зная аз.
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• 286 • Ученикът и окул т ни те сили.
 Когато дойдем до окул т ни те сили, ще се пазите, ако ис ка те да 

се обновите. Ще гле да те туй са мо съз на ние да из пъл ня ва Волята 
Божия, пра вил но да я из пъл ня ва и след туй да про ве ря ва как ва-
ши те вли яния въз дейс т ват на окръжаващите. Ако нап ра виш ед на 
превръзка, но нап ра виш ед на за бе леж ка и по ло же ни ето се влоши, 
по -доб ре ра ни те да се дят непревързани. Ако не мо жеш да нап ра виш 
добро, ос та ви друг да го направи.

• 287 • Работа със са мо съз на тел ни те си ли на Природата.
 Като ра бо ти те с раз лич ни те ка те го рии си ли в Природата и ка то 

дойде те до човека, до са мо съз на тел ни те сили, ако ис ка те да се об ра-
зу ват във вас при ятел с ки от но ше ния за в бъдеще, ще тър си те вът ре в 
при яте ли и неп ри яте ли ед на доб ра черта, ко ято ще пос та ви те в ума 
си. Това е ед но дос та труд но изкуство, но ед но от лич но изкуство. 
Сега, ще бъ де те окул т ни ученици, ще учите, ще бъ де те сме ли и 
решителни. Когато ви се пра вят бележки, ня ма да се сърдите; ко-
га то ви разобличават, ще по на ся те с търпение; ко га то ви спо ле ти 
как во то и да е нещастие, на всич ко ще гле да те са мо доб ра та страна. 
Остави ли ви Господ да не ви пра ви бележки, с вас е свършено. И 
Писанието казва: “Онези, ко ито Господ не об ли ча ва и не наказва, 
те на крив път вър вят”. И в бъдеще, ка то вле зе те в Школата, пог-
реш ки те си ня ма да виждате. В гор ни те кла со ве на Школата аб со-
лют но се заб ра ня ва да мис лиш за пог реш ки те на хората. Хората за 
теб не съ щес т ву ват и пог реш ки те не съществуват. Ти ще ра бо тиш 
вър ху се бе си. Сега ня кои жи ве ят в за ко на на Мойсея, дру ги – в 
за ко на на Спасението, а тре ти – в за ко на на Любовта. Окултният 
уче ник тряб ва да жи вее в за ко на на Любовта. Ще дой де ня кой да 
те удари, а ти ни що ня ма да усетиш, да же ня ма и да знаеш, че те е 
ударил. Такова е със то яни ето на окул т ния ученик, кой то жи вее по 
за ко на на Любовта.

• 288 • Изповедта ка то метод.
 Ученикът тряб ва да из по вяд ва гре хо ве те си, за да мо же да 

напредва. Той тряб ва да го во ри Истината, а не да крие гре хо ве те си.
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• 289 • Методите, ко ито се га употребяваме.
 Методите, ко ито се га съ щес т ву ват в света, са най-слабите. Тези 

методи, ко ито упот ре бя ва ме сега, са играчка. Ако ви дам дру ги те 
методи, ко ито се упот ре бя ват във Вътрешната окул т на школа, вие 
ще зап ри ли ча те на деца, ко ито си иг ра ят с ог нес т рел но оръжие.

• 290 • Метод за размишление.
 Когато размишлявате, ще пре ка ра те през ума си доб ро то и 

ло шо то в се бе си. Ще раз г ле да те как сте при ло жи ли търпението, 
милосърдието, кротостта, въздържанието, Лю-бовта и Истината. 
Ще се по мо ли те на Бога да дой де Бо-жественият Дух във вас ка то 
Светлина и да ви по мог не да при ло жи те всич ко то ва постепенно. 
Без та зи Божествена бла го дат мно го труд но ще се бо ри те в света. 
Във вре ме на раз миш ле ни ето ще се мо ли те да се из це ри те от фи-
зи чес ки те недъзи. 

• 291 • Метод за работа.
 Никога ня ма да бързате. Каквото и да вършите, не бързайте. 

Когато ра бо ти те в жи во та ви се обър кат и из пад не те в противоречие, 
от п ра ве те ума си към Бога, към сво ето Разумно сърце, пос лу шай те 
как во ще ви ка же да нап ра ви те в да де ния слу чай и вие ще по лу чи те 
един отговор.

• 292 • Методите на Природата.
 Вие тряб ва да при ла га те ра зум но ме то ди те на Природата. Ще 

ра бо ти те вътрешно, скри то в се бе си, тъй как то скрито, не за бе ля-
за но ра бо ти и са ма та Природа. Ще ра бо ти те та ка до ка то съг ра ди те 
в се бе си един си лен характер. Докато не съз да де те Божественото 
в се бе си, не хвър ляй те човешкото. Ако хвър ли те чо веш ко то до ка-
то ня ма те още Божественото в се бе си, вие ос та ва те су хи кости. 
Дръжте човешкото, а Божественото не ка ра бо ти от вът ре до ка то 
се засили. Когато всич ко във вас ста не Божествено, то га ва вся-
ка прев ръз ка са ма по се бе си па да или по -п ра во – прев ръ ща се в 
Божествено.

Природата упот ре бя ва два ме то да за въз пи та ни ето на човека: 
на й- пър во му дава, а след то ва му взе ма това, ко ето му е дала, за да 
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го зас та ви да се по диг не на ед но по -ви со ко ниво. И от то ва чо век 
страда. Страданието е необходимо. За да прогресирате, неп ре мен-
но тряб ва да ви се да де не що и пос ле да ви се вземе. Радостта и 
скръб та са състояния, ко ито се сме нят пос то ян но в човека. Всяко 
стра да ние е сли за не в материята, за да се ка чи те пос ле по-високо. 
Следователно ко га то ми на ва те от ед но със то яние в друго, нав ли-
за те в ед на зона, ко ято ви при чи ня ва страдание. Това е неизбежно, 
за ко нът е такъв. Щом има те страдание, то ва показва, че пъ ту ва те 
през ед на област, неп ри ят на вам. Щом има те радост, пак пътувате, 
са мо че през ед на област, ко ято ви е приятна. И два та про це са са 
дви же ние в Природата.

• 293 • Окултните формули.
 Има из вес т ни изречения, ко ито тряб ва да заучавате. Тези 

из ре че ния мо гат да из ме нят ва ше то ду шев но състояние. Такива 
из ре че ния има у всич ки древ ни и но ви Писания. Има мал ки пес-
ни, нап ри мер от един куплет, взе ти от ня коя све ще на кни га – от 
Евангелието, от Псалмите или от другаде, ко ито съ що мо гат да 
про ме нят със то яни ето ви. Тях тряб ва да проучвате, да обо га тя ва те 
ва ша та памет. Паметта ви тряб ва да бъ де богата.

• 294 • Метод за концентриране.
 Ще се учи те да кон цен т ри ра те ума си вър ху работата, ко ято 

вър ши те в да ден мо мент – да не пра ви те едно, а да мис ли те друго.
• 295 • Положение на гла ва та на ученика.
 Когато пра ви те ня как ви уп раж не ния или размишлявате, или 

се молите, ще дър жи те гла ва та си отвесно. Това е на й- доб ро то 
положение. Посоката на гла ва та ви тряб ва да съв па да с цен тъ ра на 
Слънцето. При вся ко от к ло не ние от то зи цен тър вля во или вдясно, 
нап ред или назад, вие по па да те под рас ти тел но то царство, под за-
ко на на случайностите, т. е. ко га то вие ве че не сте гос по да ри на 
ва ша та съдба.

• 296 • Повторението ка то ме тод за реализиране.
 Повторението е Божия сила. Затова, ко га то ис ка ме да пос-

тиг нем не що положително, ще го пов та ря ме мно го пъти. Ще си 
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кажеш: “Това ще стане!” И ка то го ка жеш сто, хи ля да пъти, ще 
стане. Например ня кой не мо же да учи; ка то ста не сутрин, ще си 
каже: “Ще уча, ще уча, ще уча!” Ревматизъм имаш; ще си кажеш: 
“Нямам ревматизъм, оп ра ви се ръ ка та ми”. Първото нещо, ко ето ще 
пов та ря те често, е следното: “Право ще ходя, пра во ще постъпвам, 
пра во ще мисля, сър це то ми топ ло ще бъ де”.

• 297 • Метод за примирение.
 Примирението по чи ва на един ма те ма ти чес ки закон. Трябва 

да раз би ра те примирението, то е ве лик закон. Трябва да раз би ра-
те по ло жи тел ни те и от ри ца тел ни те си ли на Живота. Най-първо, 
за да при ми ри те два ма души, тряб ва да от не ме те от еди ния част 
от не го вия мъж ки принцип, от не го ва та су хо та и да му при да де те 
по ве че мекота. Само та ка мо же да ги примирите. За да при ми ри те 
се ме то с почвата, тряб ва да нап ра ви те поч ва та мека. Почвата мо же 
да при еме семето, са мо ка то ста не мека. Тъй рас те ни ето ще мо же да 
из ва ди от поч ва та не об хо ди ми те со ко ве и при то ва да й да де нещо. 
Човек, ка то се при ми ря ва със се бе си, ра бо ти по съ щия закон. Често 
чо век тряб ва да при ми ря ва две те час ти на тя ло то си. Защото ня кой 
път чо веш ко то тя ло е раз д во ено на ля ва и дяс на по ло ви на – ля ва та 
стра на не се под чи ня ва на дясната, има спор на клет ки те от ля во то 
по лу ша рие с клет ки те от дяс но то по лу ша рие на мозъка. Те цял ден 
спо рят и не са мо спорят, но и во юват по меж ду си. И ако про дъл жи 
война та повече, Природата ти пра ща ня как ва болест, за да те изле-
кува. При бо лес т та част от енер ги ите на мъж кия прин цип се тран-
сформира. Нещо ме ко е дошло, усещате, че мал ко топ ло е дош ло 
в сърцето. Тази Топлина имен но про из веж да мекотата. Светлината 
съ що е сила, ко ято вна ся мекота. Тъмнината вна ся твърдост. Щом 
вле зе те в Духовния свят и срещ не те тъмнината, ако не раз би ра те 
законите, вие мо же да си счу пи те главата. Тъмнината, то ва е ед на 
твър да материя. Тя е тол ко ва твърда, че да же нап ред на ли те духове, 
ако не спаз ват законите, из пит ват про ти во дейс т ви ето й.

• 298 • Метод за работа.
 Като ста нем сутрин, тряб ва да се по мо лим на Бога да ни по-
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ка же как да из пъл ним Волята Му, за що то от то ва из вър ш ва не на 
Волята Божия се обус ла вя на ше то умствено, сър деч но и во ле во 
състояние.

• 299 • Методите на Природата.
 В та зи Школа вие тряб ва да се на учи те да ра бо ти те с методите, 

с ко ито Природата работи. Както цве тя та из пол -зват слън че ви те 
лъчи, та ка и вие тряб ва да из пол з ва те си ли те на Живата Природа. 
И то га ва кой то за как во то е роден, то ва ще направи. 

• 300 • Най-добрият ме тод за работа.
 От окул т но гле ди ще под на й- до бър ме тод се раз би ра онзи, 

кой то мо же да се при ло жи в Живота. Недобрият ме тод от к ло ня ва 
чо ве ка от цел та на ра бо та та му. Той го во ди да леч някъде, без да 
му да де ре ал ни резултати.

• 301 • Ученикът и ме то ди те за работа.
 За вас е важ но да на го ди те ра бо та та си спо ред ме то ди те на 

Разумната Природа, а не спо ред те зи на обик но ве ни те учени. Само 
по то зи на чин ще се до мог не те до об щи те прин ци пи на Живота. Тъй 
що то все ки ще при ла га и ра бо ти спо ред метода, кой то той знае и 
кой то е не гов специфичен. Това за ви си от ва ша та добросъвестност, 
от ва ша та ис к ре ност в ра бо та та ви и от дъл бо ко то ви же ла ние да 
пос тиг не те не що ценно. 

• 302 • Размишлението на уче ни ка – eзи кът на Природата.
 Като уче ни ци вие тряб ва да раз миш ля ва те вър ху всич ки яв ле-

ния в Живата Природа, вър ху всич ки пред ме ти и да пра ви те прево-
ди. Всички не ща в Природата, нап ри мер река, дърво, планина, вълк, 
лисица, жаба, муха, ко мар и прочее, всич ки те зи не ща са символи, 
ко ито пред с тав ля ват ези ка на Природата. Ученикът тряб ва да изу-
ча ва то зи език, да знае за що Природата е съз да ла всич ки животни, 
растения, минерали. Тя си слу жи с тях ка то с бук ви в сво ята азбука, 
как то ние си слу жим с буквите, за да из ра зим сво ята мисъл. Следо-
вателно, ка то пос та вим всич ки минерали, рас те ния и жи вот ни на 
тях но то място, ще по лу чим ра зум но то Слово, ра зум на та ми съл на 
Живата Природа. Който ис ка да учи то зи език, той тряб ва да за поч-
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не с на й-п рос ти те об ра зи и пос те пен но да вър ви към по-сложните.
• 303 • Медитация вър ху дъгата. 
Сега ще ви дам ед но ес тес т ве но уп раж не ние – ме ди та ция вър-

ху дъгата. Ще ме ди ти ра те вър ху дъ га та дотогава, до ка то съз да де те 
в ума си кра си ва кар ти на за нея. Това уп раж не ние мо же да от не-
ме на ня кои ед на година, на дру ги – две, на тре ти – три години, 
до ка то в ума им се съз да де та зи кра си ва картина, но те тряб ва да 
ра бо тят в то ва направление. Някои пък мо гат да ус пе ят в крат ко 
време. Това за ви си от спо соб нос т та на уче ни ка да се концентрира. 
Значи все ки ден ще ме ди ти ра те вър ху дъгата, до ка то в ума ви се 
съз да де жива, яс на картина. Ще си я пред с та вя те такава, как ва то я 
виж да те в Природата – с всич ки те й цветове. Това уп раж не ние ще 
пос лу жи ка то сти мул за раз ви ва не на въ об ра же ни ето във вас. За 
окул т ни ят уче ник въ об ра же ни ето е необходимо, по не же то е май-
ка на идеите. Когато ме ди ти ра те вър ху дъгата, ето как ви кар ти ни 
мо же да си представите: на за пад – Слънцето, на из ток – тъмен, 
че рен облак, а дъ га та – от се вер към юг, след си тен про ле тен дъжд. 
Или на из ток е ясно, а дъ га та се явя ва на запад. Изобщо, как ви то 
и по ло же ния да за ема в ума ви, един ден дъ га та тряб ва да из г рее 
в ду ша та ви така, как то из г ря ва в Природата. Като ме ди ти ра те по 
де се т- пет на де сет ми ну ти на ден вър ху дъгата, ще ви ди те как не-
забелязано, ес тес т ве но в ума ви ще се яви об ра зът на дъгата. Като 
медитирате, ще зат ва ря те очи те си, за да виж да те об ра за на дъ га та 
ясно, картинно. В пър во вре ме ка то си я пред с та вя те умствено, тя 
ня ма да бъ де ясна, но след вре ме ще из пък не доб ре и то такава, 
как ва то е в Природата – жива, реална. Най-доброто вре ме за ме ди-
та ция е сут рин или при вся ко доб ро раз по ло же ние на духа. За ре-
зул та та на уп раж не ни ето не мислете. Какъвто и да бъ де резултатът, 
все ще спе че ли те нещо, но ня ма да загубите. Освен сутрин, мо же 
да ме ди ти ра те пре ди обяд, ня кол ко ча са след яде не и ве чер пре ди 
лягане. Всеки е сво бо ден да из бе ре оно ва време, ко ето е на й- доб ро 
за него. Добре е да на ри су ва те дъгата, ви на ги да я има те пред се бе 
си. А още по -доб ре е да наб лю да ва те дъ га та след все ки дъжд, да 
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за пом ни те обстановката, ус ло ви ята при ко ито се е явила. Дъгата 
ще вне се в ума ви нов елемент.

• 304 • Тайна мо лит ва и медитация.
 Какво оз на ча ва тайна та молитва? – Тя оз на ча ва зат ва ря не жи-

ци те на телефона, свър зан със света. Когато се мо ли тай но в се бе 
си, чо век тряб ва да взе ме сво бод но положение, да пре къс не вся-
как ва връз ка със света, да ста не глух за вся ка къв шум, за всич ки 
зву ко ве вън и вът ре в него. Молиш ли се вътрешно, зат во ри всич ки 
ключове, всич ки съ об ще ния със света, за да не те смущава. При 
то ва по ло же ние ос та ни сам в размишление. 

Медитация и тай на мо лит ва не е ед но и съ що нещо, те се 
различават. Обаче вие са ми ще на ме ри те та зи разлика. Тайната 
мо лит ва под раз би ра пов ди га не на ума на чо ве ка към Бога. С дру ги 
думи, тайна та мо лит ва под раз би ра от п ра вя не пог ле да на чо ве ка към 
Слънцето – из точ ни кът на Живота. Най-красивата мо лит ва се зак-
лю ча ва в това, чо век да по мис ли за Бога ка то из точ ник на Живота.

 • 305 • За концентрацията.
 Много окул т ни уче ни ци не успяват, за що то не мо гат да се 

концентрират. Като се концентрира, ми съл та на уче ни ка тряб ва да 
пре ми на ва без п ре пятс т ве но от ед но със то яние в друго. Който не 
мо же да се концентрира, той зас пи ва и съз на ни ето му сли за в по -
нис ка област. В то ва сли за не се пре къс ват картините, ко ито чо век 
би мо гъл да види. Това зас пи ва не се дъл жи на съществата, ко ито 
имат за цел да прис пят хората, за да ги ли шат от въз мож нос т та да 
ви дят по ве че неща. Като зна ят това, хо ра та тряб ва да се борят, за 
да не заспиват. Щом за поч нат да се концентрират, по ве че то хо ра 
заспиват, за що то имат мно го неприятели, ко ито съз на тел но ги 
спъват, за мъг ля ват съз на ни ето им и те сли зат по-долу, от кол ко то са 
били. Като им вну ша ват оп ре де ле ни мисли, те за поч ват да зас пи ват 
и па дат в тех ни те ръце. Следователно ни как во зас пи ва не не се поз-
во ля ва на онзи, кой то ис ка да се концентрира. Той тряб ва да бъ де 
тих и спокоен, да не мис ли за резултата. Природата оби ча настой-
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чивост, постоянство, а не своенравие. Ако хо ра та се хар мо ни зи рат 
с Природата и прис тъп ват към нея с ис к ре ност и постоянство, тя 
им да ва това, ко ето им е нужно.

• 306 • Работата на уче ни ка в три те свята.
 Като ра бо ти те вър ху во ля та си, ще се спра ви те пър во с фи зи-

чес кия човек, с тя ло то си, пос ле – с чув с т ва та си и на тре то мяс то 
– с ми съл та си. В та зи на со ка имен но тряб ва да от п ра ви те во ля та 
си. Само по то зи на чин ще мо же те да пре съз да де те тя ло то си, да 
вне се те в не го оне зи елементи, ко ито ще му да дат по -го ля ма бод-
рост и издръжливост. Само по то зи на чин ще вне се те в тя ло то си 
та ки ва елементи, ко ито ще пре да дат по -го ля ма из д ръж ли вост на 
чув с т ва та и по -го ля ма си ла на мисълта.

• 307 • Час за ра бо та на ученика.
 Всеки уче ник тряб ва да си оп ре де ли през два де сет и че ти ри-

те ча са на де но но щи ето два по ло жи тел ни ча са за работа. Единият 
час мо же да бъ де сутрин, а дру ги ят – вечер. През те зи два ча са 
из п ра те те си по ед но доб ро же ла ние за усил ва не на во ля та си. 
Засега дос та тъч но е да из бе ре те те зи два ча са са мо през един ден 
от седмицата, кой то ден обичате. И тогава, ка то ста не те сут рин и 
пре ди да си ля га те вечер, зас та ва те тихо, спо кой но в се бе си, с доб ро 
раз по ло же ние на Духа и по же лай те все ки за се бе си не що добро. 
После към все ки ед но го от кла са из п ра те те по ед на доб ра мисъл. 
Успехът в та зи ра бо та ще за ви си от раз по ло же ни ето на ва ше то сър це 
и на ва шия ум. Без раз по ло же ние ни що не става.

Тъй що то през те зи два ча са ще из п ра ти те доб ри мис ли към 
все ки ед но го от кла са ви, за да нап ра ви те един ма лък опит. Ще за-
поч не те от мал ки те опи ти и ще вър ви те пос те пен но към големите. 
Ако уче ни кът не мо же да на пи ше пър ва та буква, след то ва втората, 
третата, ко ито след то ва се съ че та ват в сло го ве и думи, по ни кой 
на чин не би мо гъл да със та ви ед но изречение. Същото ще нап ра ви те 
и вие със съ уче ни ци те си от ва шия клас. Ще си пред с та вя те все ки 
ед но го лично, ще пре ка ра те об ра за му в съз на ни ето си и по то зи 
на чин с доб ра та си мисъл, ще се свър же те с него. Ще се спи ра те 
вър ху все ки го в ми съл та си така, как то ве чер или сут рин по ли ва те 
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цве тя та – оти ва те от ед но мяс то на дру го и ги поливате. За все ки 
уче ник ще упот ре би те по де сет секунди, на й-м но го до по ло вин 
минута. Ако упот ре би те за все ки по ед на минута, ще се уморите. 
Опитът тряб ва да бъ де нап ра вен с разположение, без ни как ва умора. 
Доброто, ко ето по же ла ете за се бе си, ще го из п ра ти те и на другите. 
По то зи на чин ще по ля ри зи ра те во ля та си. Като се уп раж ня ва те в 
кон цен т ри ра не на ми съл та си, мо же да пра ви те то зи опит и по -дъл-
го време, ка то да ва те за все ки по две, по три, до пет ми ну ти – кой, 
кол ко то може. Обаче да не се яви у вас нетърпение, же ла ние час 
по -с ко ро да свър ши те опита. Най-напред ще нап ра ви те опи та за 
един ден, пос ле – за ця ла сед ми ца и на й- пос ле – за ця ла година.

През времето, ко га то се концентрирате, ще бъ де те ти хи и спо-
койни. Мисълта, ко ято тряб ва да пра ти те за всеки, ще дой де са ма по 
се бе си. Каквато ми съл дой де в ума ви, ще си я запишете. Мисълта 
ще бъ де крат ка и ясна. Вие мо же да не из ка же те ми съл та си добре, 
то ва ни що не значи. Важно е же ла ни ето ви да бъ де правилно. Когато 
де те то ис ка да рисува, же ла ни ето му е правилно, но фор ма та още 
не е правилна. Един ден и фор ма та ще бъ де правилна.

Като про ек ти ра те ми съл та си, из го ва ряй те след на та формула: 
“Без страх в Любовта без г ра нич на” – то ва из ре че ние ще пос лу жи 
ка то ме тод за ограждане.

• 308 • Изпълнение на за да чи те и упражненията.
 Всички за да чи и упражнения, ко ито се да ват в Окултната 

школа, тряб ва да се из пъл ня ват съзнателно, а не механически. 
Самите за да чи и уп раж не ния имат за цел да пов диг нат съз на ни-
ето на ученика. При то ва те тряб ва да се из пъл ня ват с Любов. Ако 
не ра бо ти те със за ко на на Любовта, ни що не мо же да постигнете. 
Тогава ще има те обик но ве ни опит нос ти и обик но ве ни постижения, 
как ви то се пос ти гат при обик но ве ни те школи. Ако Любовта е в ду-
ша та ви, вие ще мо же те да ста не те нав ре ме и ще из пи та те го ля ма 
ра дост в се бе си. Ако Любовта не при със т ва в ду ши те ви, ще се 
колебаете, ще мис ли те да ста не те или да не станете, как во е вре ме-
то и т. н. През то ва вре ме ще дойдат из ку ше ния и тряб ва да ми не 
дъл го време, до ка то се спра ви те с тях. Когато уче ни кът не ра бо ти 
с Любов, ид ват изкушенията. Изкушенията, колебанията, съм не ни-



175

ята са бу ре ни в Астралния свят. Следователно, ко га то в Окултната 
шко ла се да ват уп раж не ния или задачи, ед нов ре мен но с цве тя та се 
съ буж дат и бурените, ко ито за поч ват да рас тат и да се развиват. В 
то зи сми съл бу ре ни те пред с тав ля ват го ля ма опас ност за раз ви ва не 
на ня кои доб ри черти, на ня кои доб ро де те ли в ду ша та на ученика. 

• 309 • Задача за размишление.
 Сега ка то за да ча за раз миш ле ние до след ва щия урок ви да вам 

въпроса: как во е на ше то пред наз на че ние в то зи живот? Същевре-
менно же лая на всич ки да се ос во бо ди те от песимизма. Абсолютно 
ни ка къв пе си ми зъм да не ос та не у вас. Бъдете бодри, смели, реши-
телни, гле дай те на жи во та сериозно. Ако ви на пад нат тъмни, мрач ни 
мис ли и желания, ка же те си: “Това не раз по ло же ние не е мое. То се 
дъл жи на по се ти те ли в мен, ко ито са не до вол ни от това, че ня ма 
как во да ядат и да пи ят”. Докато жи вее със ста ри те идеи и възгледи, 
с иде ите на дя до си и ба ба си, чо век вся ко га ще бъ де недоволен. 
Когато по же лае не що и не му го дадат, дя до то вся ко га се обижда.

• 310 • Смисълът на упражненията.
 Пожелайте дъл бо ко в ду ша та си да про ник не ис тин с ко Знание 

във ва ши те умове, във ва ше то съзнание. Правете уп раж не ни ята 
добре, за що то си ла та на чо ве ка се ди в упраж-ненията, ко ито той 
прави. Без уп раж не ния всич ки уси лия са напразни. Трябва да си 
има те тет рад ка и да си от бе ляз ва те хо да на упражненията.

• 311 • Методите на Школата.
 Две са посоките, теченията, по ко ито чо век мо же да се движи: 

или на го ре към цен тъ ра на Слънцето, или на до лу – към цен тъ ра на 
Земята. Школата, ко ято следвате, раз по ла га с методи, чрез ко ито 
уче ни ци те мо гат да прев ръ щат те зи те че ния ед но в друго. Ако не 
на учи те те зи ме то ди и да про ме ня те те зи течения, вие не мо же те да 
бъ де те ученици. Злото не се ди в стре ме жа на хо ра та към цен тъ ра 
на Земята, но в това, че то зи стре меж в тях е несъзнателен. Рудоко-
пачът съз на тел но сли за в мината, а този, кой то пад не не съз на тел но 
в нея, е съв сем друго. 

• 312 • Опити, наб лю де ния и раз миш ле ние вър ху про мя на-
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та на състоянията.
 Сега, ка то сте влез ли в Школата, раз миш ля вай те вър ху всичко, 

ко ето ви се случ ва през де ня и се учете. Например за дай те си въп-
ро са за що със то яни ята ви се ме нят тол ко ва бързо. Същевременно 
в про дъл же ние на ед на сед ми ца дръж те смет ка по кол ко пъ ти на 
ден се ме нят със то яни ята ви, за да има те пред с та ва за се бе си. 
Всичко то ва от бе ляз вай те в ед на тетрадка. Записвайте са мо рез ки-
те про ме ни на със то яни ята си. Втората сед ми ца пак от бе ляз вай те 
как во е със то яни ето ви сут рин ка то станете, на обед и ве чер пре ди 
да легнете. Също та ка от бе ляз вай те часа, ми ну та та и вре ме то на 
ва ше то пър во ут рин но състояние. След то ва от бе ляз вай те вре ме то 
– ху ба во или лошо, слънчево, мъг ли во – и ко га е нас тъ пи ла про-
мя на та в със то яни ето ви. Отбелязвайте про ме ни те на със то яни ята 
си без да тър си те причините. Причините за те зи про ме ни са да леч 
от вас. Вие съз на ва те само, че е ста на ла ня как ва промяна, но за що 
и за какво не знаете. Значи има не що по -дъл бо ко от изменяемото. 
Вие ще изу ча ва те това, ко ето се из ме ня във вас, а не това, ко ето 
не се изменя, за що то наб лю де ни ята се пра вят от това, ко ето не се 
изменя. Чрез те зи наб лю де ния вие ще дойде те до вът реш но то си 
състояние, ко ето не се изменя. То наб лю да ва дру ги те състояния, 
а са мо ос та ва неизменно. Ще пра ви те наб лю де ни ята си спокойно, 
без смущения. Ако сте неразположени, ще пишете, че със то яни ето 
ви е вляво, под нулата. Ако сте разположени, на ми ра те се вдясно, 
над нулата. Всички неп ри ят ни със то яния са вляво, те пред с тав ля-
ват дви же ние към ко ре ни те надолу, към цен тъ ра на Земята. Всички 
при ят ни със то яния са вдясно, те пред с тав ля ват дви же ние на кло-
ни ща та на го ре към цен тъ ра на Слънцето. Добре е да от бе ляз ва те 
и как во е времето, да ви ди те как во вли яние оказ ва вре ме то вър ху 
със то яни ето на човека. 

• 313 • Поведение на уче ни ка спря мо се бе си.
 Ще се са мо наб лю да ва те без да се критикувате. Критиката не е 

ни що друго, ос вен глождене, а глож де не то е ка чес т во на гъсеницата. 
Ще се самонаблюдавате, ще кон с та ти ра те про мя на та и ще я из ло-
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жи те без ни как ва критика. Като ви ди те ня коя своя погрешка, вие 
казвате: “Лош чо век съм”. Щом каз ва те така, вие пра ви те още ед на 
погрешка. Първата пог реш ка се ди в това, кое сте нап ра ви ли вече, 
а не сте го изправили. Втората пог реш ка се ди в критиката. Следо-
вателно, щом нап ра виш ед на погрешка, за еми се да я изправиш. А 
туй, че си лош човек, то ва е недъг, без кой то мо же да минете. Ако 
кажеш, че си до бър човек, то ва е дру га качулка. 

• 314 • Упражнение – ме тод за концентриране.
 Сега ще ви дам ед но упражнение, ко ето тряб ва да пра ви те три 

пъ ти на ден: сутрин, на обед и ве чер пре ди лягане. Ръцете – нап ред 
в хо ри зон тал но по ло же ние с дла ни на до лу към земята. Двата па ле ца 
и два та по ка за ле ца се до кос ват така, че да об ра зу ват кра сив триъ-
гълник. След то ва бав но раз т ва ря не на ръ це те настрани, при ко ето 
се об ра зу ва полукръг. Дланите на ръ це те се об ръ щат нагоре. Бавно 
сви ва не на ръ це те до лактите. Първите три пръс та на ръ це те хва щат 
на й- гор на та част на ухото. Палецът ос та ва отпред, а дру ги те два 
пръс та отзад. Тези три пръс та се дви жат по ръ ба на ухо то до дол на та 
му част. При то ва дви же ние па ле цът вър ви по ръ ба на ухото, по ка-
за ле цът –  по зад на та част на ухото, а сред ни ят пръст – по пред на та 
му страна. След то ва ръ це те се из п ра вят нап ред хоризонтално. Това 
уп раж не ние ще се пра ви де сет пъ ти наред, след ко ето ръ це те се 
спус кат на до лу до по ло же ние вър хът на по ка за ле ца да е доп рян до 
вър ха на палеца. Всяка ръ ка – самостоятелно. Като хва не те гор на та 
част на ухо то си, с то ва се съз да ва във вас ма лък мо ра лен импулс. 
Долната част на ухо то има от но ше ние към чо веш кия стомах. Ще 
наб лю да ва те ка къв ре зул тат ще про из ве де уп раж не ни ето вър ху ва-
ши те мисли, чув с т ва и действия. Като пра ви те упражнението, ще 
седнете, ще за па зи те пъл но спокойствие, ще из да де те гър ди те си 
напред. През всич ко то вре ме на уп раж не ни ето умът ви тряб ва да 
бъ де със ре до то чен и да сле ди дви же ни ето на ръцете. Смисълът на 
уп раж не ни ето се зак лю ча ва в то ва имен но – умът да се концентри-
ра, да сле ди дви же ни ето на ръцете. Това кон цен т ри ра не е лесно, 
по не же умът ми на ва от фи зи чес кия към Астралния свят. По-горе 
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от Астралния свят не отива. Ако умът оти де в по - от в ле чен свят, ня-
ма да мо же те из вед нъж при то ва упражнение, как то и при всич ки 
други, доб ре да от бе ляз ва те състоянията, при ко ито се намирате. 
Значи то ва уп раж не ние ще пра ви те три пъ ти на ден, по де сет пъти: 
сут рин пре ди или след молитва, ко га то сте по -доб ре разположени, 
пре ди обед и ве чер пре ди лягане. Като пра ви те упражнението, ще 
гле да те ни кой да не ви вижда. Това уп раж не ние ще ви на учи да се 
концентрирате, да бъ де те послушни. Като пра ви те упражнението, 
ще ди ша те дълбоко, за да при еме те от жи вот вор на та прана. Праната 
би ва фи-зическа, сър деч на и умствена. И с три те пръс та се про ек ти-
рат три те че ния на прана. Едното със то яние за ся га Умствения свят, 
дру го то – физическия, а ко ето ми на ва по сре да та меж ду две те за ся га 
Сърдечния, т. е. Астралния свят. Без пра на ми съл та не мо же да се 
образува, без пра на чув с т ва та не мо гат да се про явят и на й- пос ле 
без пра на во ля та не мо же да действа.

Упражненията, ко ито ви давам, ще ги пра ви те до ка то при до-
би ете ня ка къв резултат. Ще гле да те на тях ка то на све ще ни уп раж-
не ния и ня ма да ги из на ся те навън, до ка то вие са ми не ги опи та те 
и не по лу чи те резултат. Упражненията, ко ито да вам на класа, са 
микроскопически. Да не очак ва те от тях го лям ре зул тат и пос ле да 
се разочаровате. Тези уп раж не ния са тол ко ва незначителни, кол-
ко то нез на чи тел ни са пър ви те линии, с ко ито ху дож ни кът пра ви 
сво ите скици. 

• 315 • Мисълта на ученика.
 Като уче ни ци на Окултната школа, вие тряб ва да се на учи те да 

мис ли те точно, стро го определено, как то ма те ма ти кът ра бо ти със 
стро го оп ре де ле ни чис ла и формули. Всяка упот ре бе на ду ма тряб ва 
точ но да из ра зя ва смисъла, кой то се включ ва в нея.

• 316 • Три ме то да за чистене.
 Ще ви дам три метода, чрез ко ито мо же да се чистите: чрез 

утаяване, чрез фил т ри ра не или пре цеж да не и чрез дес ти ла ция или 
изпаряване. При фил т ри ра не то скръб та е в началото, а ра дос т та е 
в края. Филтрирането, ко ето се със тои в по тъ ва не в материята, в 
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по чис т ва не и из ли за не на повърхността, е ме тод за лик ви ди ра не 
на кармата. Утаяването е по до бен про цес на филтрирането, но 
прид ру жен с по -мал ко скръб и страдания. Колкото по -го ле ми са 
скър би те и страданията, тол ко ва и пре чис т ва не то е по-голямо. Друг 
ва жен ме тод е из па ря ва не то или дестилацията. При не го ра дос т та 
е в началото, а скръб та – в края. Филтрирането е ме тод за сърцето, 
а из па ря ва не то – за ума. Обаче от вре ме на вре ме те зи два ме то да 
ще се кръстосват, а имен но умът ще се пре чис т ва чрез филтрира-
не, а сър це то чрез изпаряване. Но умът се пре чис т ва глав но чрез 
изпаряване.

• 317 • Каляване на нер в на та сис те ма на ученика.
 Нервната система, как то и це ли ят ор га ни зъм на съв ре мен ния 

чо век не са дос та тъч но калени, за да из дър жат на сил ни те вибрации, 
на сил ни те то ко ве на Любовта. Ето за що окул т на та на ука пре по-
ръч ва на уче ни ци те ред ме то ди и уп раж не ния за ка ля ва не на ума, 
сър це то и во ля та им с цел си ли те на тех ния ор га ни зъм да се наг-
ла сят съ об раз но при род ни те си ли и течения.

• 318 • Упражнение за кон т ро ли ра не на волята.
 За кон т ро ли ра не на во ля та си ще ви дам след но то упражнение: 

взе ме те ед на иг ла и я за бий те в ня коя де бе ла част на тя ло то си на 
дъл бо чи на два -т ри милиметра. Опитайте се да ви ди те как во със то-
яние ще преживеете. Наблюдавайте със то яни ето си да ви ди те през 
как ви ко ле ба ния ми на ва во ля та ви. 

• 319 • Влияние на размишлението.
 Всяка ми съл и вся ко чувство, вър ху ко ето размишлявате, оказ ва 

из вес т но вли яние вър ху вас. По то зи на чин вие се свър з ва те с тях. 
Така е от окул т но гледище. Всяка тема, все ки въпрос, вър ху кой то 
чо век размишлява, оказ ва из вес т но вли яние вър ху не го и го пол з ва 
дотолкова, до кол ко то той е мо гъл да се свър же с него. Той оказ ва 
из вес т но въз дейс т вие за раз ви ти ето ви. Например ка то раз миш ля-
ва те вър ху въп ро са за на й- сил на та доб ро де тел на ученика, до ри 
да не се до мог не те до нея, пак има те го ля ма полза. Ползата се ди в 
свър з ва не то с добродетелите. Като мис ли те за да де на добродетел, 
без да по до зи ра те вие се свър з ва те с нея. В то ва имен но се съ дър жа 
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пол за та на уче ни ка от раз ви ва не то на темите, ко ито се да ват в класа.
• 320 • Размишление вър ху послушанието.
 Като казвам, че от уче ни ка се ис ка послушание, аз имам 

пред вид пос лу ша ни ето в на й- ма лък размер. От два де сет и че ти-
ри те ча са през де но но щи ето ис кам да упот ре би те са мо един час 
за послушание. Половин час – денем, ко га то сте буд ни и по ло вин 
час – вечер, ко га то сте в Астралния свят. Но то зи по ло вин час тряб-
ва да бъ де те аб со лют но послушни. Той ще бъ де ос нов на мяр ка 
за ва ше то послушание. Значи по ло вин час или три де сет ми ну ти 
през де ня ще бъ де те пос луш ни и през то ва вре ме ще раз миш ля-
ва те вър ху послушанието. Този час мо же да раз де ли те на ня кол ко 
части: сут рин да упот ре би те по де сет ми ну ти за послушание, на 
обед – де сет ми ну ти и ве чер – де сет минути. После – де сет ми ну ти 
пре ди да си легнете, де сет ми ну ти ка то се съ бу ди те през нощ та и 
де сет ми ну ти ра но сут рин та пре ди ста ва не – всич ко един час. Ако 
се съ бу ди те бод ри и весели, то ва показва, че сте би ли послушни. 
Ако сте уморени, с от пад нал дух, показва, че не сте би ли послушни, 
не сте би ли в училището, но сте би ли вън някъде. Това не тряб ва да 
ви обезсърчава. Човек ми на ва през всич ки фази, през ко ито ми на ва 
и браш но то пре ди да ста не на хляб. 

• 321 • Работа със скъ по цен ни те камъни.
 Бих же лал да се спре те вър ху два на де сет те глав ни скъ по цен ни 

ка мъ ни и да нап ра ви те един мик рос ко пи чен опит с тях. Опитът е 
следният: ко га то има те ня как ва неприятност, би ла тя от физически, 
от сър де чен или от ум с т вен характер, за поч не те мис ле но да си 
пред с та вя те скъ по цен ни те ка мъ ни в ума си. Започнете от на й-п рос-
ти те и оти вай те към на й- ху ба вия и скъ пия от тях и сле де те при кой 
ка мък неп ри ят нос т та ви ще изчезне. Като пре кар ва те те зи ка мъ ни 
през ума си, съ щев ре мен но ги свър з вай те с добродетелите, ко ито 
все ки от тях изразява. При то ва по ло же ние все ки ка мък мо же да 
въз дейс т ва бла гоп ри ят но вър ху чо ве ка и да сме ни със то яни ето му. 

Добродетелта не се из ра зя ва чрез цвета. Цветът е са мо па си вен 
из раз на да де на добродетел, но за да ста не ак тив на та зи добродетел, 
тряб ва да ми не през цен т ро ве те на ума. Пре-връщане на доб ро де-
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те ли те се изисква. Всеки цвят има из вес т на стойност и це на са мо 
тогава, ко га то е ми нал през чо веш кия ум и се е със ре до то чил в из-
вес тен център. Тъй щото, за да раз бе ре те сми съ ла и зна че ни ето на 
скъ по цен ни те камъни, тряб ва да ги проучвате. Нищо не се пос ти га 
лесно. Работа, труд и уси лия се ис ка от всички.

Представете си, че ня кой ден ви на пад не апатия, леност, не 
ис ка те да учите, го то ви сте да се от ка же те от убеж де ни ята си и ре-
ша ва те да тръг не те по ши ро кия път. Друг път из жи вя ва те съмнения, 
ко ле ба ния да ли сте в Правия път или не. Трети ден пре жи вя ва те 
ред от ри ца тел ни чув с т ва на завист, омраза, вът ре шен страх и т. н. 
Започвате да тър си те при чи на та на та зи състояния, но не мо же те 
да я намерите. Няма за що да тър си те при чи на та на те зи състояния, 
но пре ка рай те скъ по цен ни те ка мъ ни през ума си и ще ви ди те ка къв 
ре зул тат ще имате. Някога опи тът ви ще из ле зе сполучлив, а ня ко-
га ня ма да сполучите, но то ва да не ви обезсърчава. Правете те зи 
опити, до ка то на й- пос ле до би ете ня ка къв резултат. Като до би ете 
резултат, то га ва ще ви го во ря вър ху законите, ко ито дейс т ват чрез 
скъ по цен ни те камъни. Окултната наука, ко ято се га изучавате, си 
слу жи със скъ по цен ни те ка мъ ни ка то ме то ди за тран с фор ми ра не 
на неприятностите, на ко ито вие чес то се натъквате. Скъпоценните 
ка мъ ни мо гат да ви пос лу жат ка то опор ни точ ки в живота, кой то 
ми на ва те във фи зи чес кия свят.

В Откровение от Йоана, 21-ва глава, 19-ти стих, се го во ри за 
скъ по цен ни те камъни. В тек с та за Небесния Ерусалим се казва: 
“И ос но ва ни ята на сте ни те град с ки бя ха ук ра се ни с вся как ви 
дра го цен ни камъни: пър во то ос но ва ние яспис, вто ро то сапфир, 
тре то то халкидон, чет вър то то смарагд, пе то то сардоникс, шес-
то то сардий, сед мо то хрисолит, ос мо то вирил, де ве то то топа-
зий, де се то то хрисопрас, еди на де се то то якинт, два на де се то то 
аметист.” Това са скъ по цен ни те камъни, за ко ито Учителя каз ва 
да се за поз на ем и да ра бо тим с тях. В на ука та мо же би те имат 
дру ги имена, за що то тук не се сре щат диамант, рубин, ахат и др. 
В ас т ро ло ги ята те са свър за ни с два на де сет те зо ди акал ни зна ци 
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как то следва: Овен – 22 март до 22 ап рил – аметист; Телец –  22 
ап рил до 22 май – ахат; Близнаци – 22 май до 22 юни – берил; Рак 
– 22 юни до 22 юли – изумруд; Лъв – 22 юли до 22 ав густ – рубин; 
Дева – 22 ав густ до 22 сеп тем в ри – яспис; Везни – 22 сеп тем в ри 
до 22 ок том в ри – диамант, брилянт; Скорпион – 22 ок том в ри до 
22 но ем в ри – топаз; Стрелец – 22 но ем в ри до 22 де кем в ри – кур-
бун кул – тъм но чер вен гранат; Козирог – 22 де кем в ри до 22 яну ари 
– оникс, халкидон; Водолей – 22 яну ари до 22 фев ру ари – сапфир; 
Риби – 22 фев ру ари до 22 март – хрисолит. Всеки човек, ро ден през 
съ от вет но то време, ко га то Слънцето ми на ва през да ден знак, е 
доб ре да но си съ от вет ния камък. Рубинът и то па зът са червени, 
сма раг дът е зелен, неф ри тът е съ що зелен, ла зу ри тът е яркосин, 
ди аман тът е безцветен, прозрачен, а аме тис тът е бледовиолетов. 
Скъпоценните камъни, свър за ни със зо ди акал ни те знаци, имат 
след ни те цветове: аме тист – виолетово-червен; ахат – сиво-пе-
пеляв, про ша рен с раз лич но оц ве те ни нишки; бе рил – безцветен; 
изум руд – жълтозелен; ру бин – яркочервен, с ви оле тов оттенък; 
яс пис – проз нар ч но тъмнозелен; ди амант – без ц вет но прозра-чен; 
то паз – зла тист чер вен цвят; кур бун кул – блес тя що червен; оникс 
– блес тя що черен; сап фир – ясносин; хри со лит – злат но оцветен, 
цвят на мас ли не но то масло.

Скъпоценните камъни, да де ни в Откровението от Йоана, 
имат след ни те цветове: яс пис – проз рач но тъмнозелен; сап фир 
– ясносин; хал ке дон – на пом ня Млечния път; сма рагд – зелен; сар-
до никс – проз рач но червеникаво-кафяв; сар дий – кърваво-червен; 
хри со лит – злат но оцветен ка то цве тът на мас ли не но мас ло ; 
бе рил – без ц ве тен смарагд; то паз – зла тис то -чер вен цвят; хри соп-
рас – бледозелен; хи ацинт – с ог нен блясък; аме тист – ви оле то во 
оцветен. Може по со че ни те цве то ве да не са точ но такива, как-
ви то при те жа ват съ от вет ни те камъни, но източникът, кой то 
ползвах, ги по соч ва такива.

Освен два на де сет те има още скъ по цен ни камъни, ко ито ще 
спомена: шпинел, на ре чен още ба ла соф – ро зо во оц ве тен рубин; 
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еме ралд – про лет но зелен; тур ма лин – тъмно-розов; ла зур – яс-
но син с чер ве ни точици; тюр ко аз – яс но син до синьо-зелен; зе лен 
яс пис – ка то лис та та на пла нин с ки бръшлян; алек сан д рийс ки 
сап фир – синьо-жълт; кар не ли ан – бле до чер-веникаво-кафяв; 
алек сан д рит – тъм но зе лен през де ня и ро зо во -ви оле тов на из кус-
т ве на светлина; гра нат – тъмнокафяво-червен; цир кон – кафяво-
червеникав; би сер – се де фе но -бял и бляскав; сер пен тин или змийс ки 
ка мък – бле до ли мо но во -жълт с бе ли ниш ки по ця ла та му дължина; 
лу нен ка мък – блес тящ на лун на светлина; се ле нит – със зла тис-
то -лун на светлина; кех ли бар – жъл то -ка фяв зла тист цвят; ог нен 
опал – ка то пла мък на го ря ща сяра; ма ла хит – свет ло въззелен, 
непрозрачен, тъмнозърнест; ро зов кварц – с ро зов цвят; ак ва ма-
рин – с цвят на мор с ка вода; опал – със слън че во -лун на светлина; 
пла нин с ки крис тал – проз ра чен ка то стъкло, има доб ро вли яние 
вър ху ума, ус по ко ява нер в на та система. 

Добродетелите, свър за ни със скъ по цен ни те камъни, все ки сам 
тряб ва да си ги открие.

• 322 • Опит за размишление.
 Сега ще ви дам един ма лък опит за ед на седмица: вся ка сут рин 

и ве чер че те те 3-та гла ва от Евангелието от Йоана, от 1-ви до 13-ти 
стих включително, и раз миш ля вай те вър ху разговора, кой то се е 
во дил меж ду Христа и Никодима. Като размишлявате, пос та рай те 
се да въз с та но ви те раз го во ра не са мо как то е написан, но и с оне-
зи подробности, ко ито не са изнесени, а се че тат меж ду редовете. 
Като раз миш ля ва те вър ху те зи стихове, в ума ви ще из пък нат но ви 
образи, но ви мис ли и идеи. Никодим е се дял при Христа с часове, 
през ко ето вре ме се е во дил дъ лъг разговор. Ако бих те мог ли да 
въз с та но ви те по не ед на стот на от та зи беседа, щях те да при до би ете 
мно го нещо. Ако съз на ни ето ви е будно, ще мо же те да се свър же-
те с ми на ло то и лес но ще въз п ро из ве де те раз го во ра на Христа и 
Никодима. Ако не ус пе ете да въз п ро из ве де те то зи разговор, все 
пак ще при до би ете нещо. Колкото и да е нес по луч лив опи тът ви, 
не се обезсърчавайте. Който е жи вял във вре ме то на Христа, той 
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ще мо же да се вър не в ми на ло то и ще въз с та но ви це лия разговор. 
Ако не е жи вял по то ва време, съз на ни ето му ще бъ де зат во ре но и 
ни що ня ма да си спомни. Като раз миш ля ва те сут рин и ве чер вър ху 
те зи стихове, в ду ша та ви ще нас та не Мир и вът реш но спокойствие.

• 323 • Важността на концентрацията.
 За да пос тиг не те нещо, за да има те из вес тен резултат, от вас се 

ис ка кон цен т ри ра не на мисълта. За та зи цел вие тряб ва да изу ча ва те 
за ко на на концентрирането, да тран с фор ми ра те окул т ни те сили, да 
раз ви ва те сво ите ум с т ве ни и ду хов ни центрове. Само при то ва по-
ло же ние мо же да очак ва те из вес т но положение. Каквито ре зул та ти 
и да има те при опи ти те за концентрирането, не се обезсърчавайте.

• 324 • Смисълът на дви же ни ята от го ре на до лу и от до лу 
нагоре.

 Когато ис ка те да то ни ра те ума си, нап ра ве те мис ле но ед но 
дви же ние от до лу на го ре по ево лю ци онен път. Започнете пър во да 
мис ли те за растенията, за животните, след то ва за хо ра та и на й- 
пос ле за Бога, за Съществата от Божествения свят. По то зи на чин 
ще из пи та те един по дем на духа, ед но въз хо дя що състояние. Ако 
пра ви те об рат но движение, т. е. за поч ва те от Божествения свят и 
пос те пен но сли за те към човешкия, жи во тин с кия и растителния, 
вие ще из пад не те в за ко на на ин во лю ци ята и ще пре жи ве ете ед но 
па да не на духа, ед но низ хо дя що състояние. Като пра ви те пър во то 
упражнение, ще се ос во бо ди те от мно го от ри ца тел ни състояния. 
За да пра ви те то ва уп раж не ние по-сполучливо, мо же да се за ни-
ма ва те с ботаника, зоология, ан т ро по ло гия и на й- пос ле да че те те 
ня кои Бо-жествени книги. 

• 325 • Дисциплината на ума.
 За да дой де до със то яни ето да вли за в Божествения свят, чо-

век тряб ва да ми не през ед на пос ле до ва тел на дис цип ли на на ума. 
Вие още не сте ми на ли през та зи дис цип ли на и не сте го то ви за 
Божествения свят. Ако преж дев ре мен но вле зе те в то зи свят, ще 
зас пи те и ще се разстроите, не мо же те да по на ся те не го ви те ви со ки 
вибрации. Който е ми нал през та зи дис цип ли на на ума, на волята, 
ка то вле зе в Божествения свят, той ще се вър не бодър, освежен, с 
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но ва свет ли на и с но ви знания.
За да пре ми не те от то зи в он зи свят, изис к ва се аб со лют на 

тишина, без ни как ви смущения, ни как ви без по койс т ва – пъл на 
хар мо ния се изис к ва за това. За да нап ра ви те един опит за вли за-
не в Божествения свят, изис к ва се чис та аура наоколо, аб со лют на 
хар мо ния и тишина. Тази об с та нов ка тряб ва да про дъл жи на й- 
мал ко еди н-д ва часа, не що ко ето е не въз мож но за градовете. Това 
е въз мож но са мо на ня кое високо, уеди не но пла нин с ко място. Ако 
опи тът тряб ва да се нап ра ви в София, изис к ва се спе ци ал на стая, 
заг ра де на със здрава, чиста, хар мо нич на аура. В та зи стая чужд, 
вън шен крак не тряб ва да влиза. Изобщо, ни кой не тряб ва да по до-
зи ра за съ щес т ву ва не то на та зи стая. Обаче за се га то ва е не въз мож-
но по ня ма не на го то ви хора. Който не е под гот вен за опита, ня ма 
да има же ла ние да прис тъ пи към та зи стая. Учениците тряб ва да 
работят, за да съз да дат хар мо нич на аура в сво ята стая, за да бъ де 
опи тът им успешен.

• 326 • Размишление вър ху след ни те мисли:
Любов безгранична,
Мъдрост непрестанна,
Истина постоянна.
Размишлявайте вър ху те зи три мисли.
• 327 • Развиване на ду хов ни те сили.
 За да раз ви ете сво ите ду хов ни сили, вие ни ко га не тряб ва да 

се от каз ва те от доб ри те си же ла ния и стремежи, ни ко га не тряб ва 
да се подпушвате, за да не раз д во ява те съз на ни ето си. Духовните 
си ли се раз ви ват са мо при един с т во на съзнанието.

• 328 • Изповедта на ученика.
 Като уче ни ци на Окултната шко ла вие тряб ва да бъ де те внима-

телни, ни ко га да не под пуш ва те съз на ни ето си. Каквато пог реш ка да 
направите, мал ка или голяма, бъ де те го то ви да се из по вя да те пред 
се бе си. Искрени тряб ва да бъ де те пред се бе си. Човек тряб ва да 
бъ де ис к рен пред се бе си, да се изповяда, да приз нае пог реш ки те 
си. По то зи на чин той ще ос во бо ди съз на ни ето си от из ли шен товар.

• 329 • Единство на съзнанието.
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 Като уче ни ци от всич ки се изис к ва един с т во на съзнанието. 
Ако ня ма те то ва единство, не мо же те да бъ де те ученици. И да по-
се ща ва те кла са тук, го ре ня ма да ви приемат. Докато не при до би ете 
един с т во на съзнанието, ни как ви уче ни ци не мо же те да бъдете. 
Щом при до би ете един с т во на съзнанието, вие ще мо же да ре гу ли-
ра те си ли те на своя организъм. Ако ня ма те един с т во на съзнанието, 
ще се от к ло ни те от Пътя си и ще тръг не те в ле вия път. Опасно е 
да се раз д вои съз на ни ето на човека. Животът е в един с т во то на 
съзнанието. Само при то ва със то яние на съзнанието, вие мо же те 
да кон т ро ли ра те чувствата, мис ли те и пос тъп ки те си. Вие тряб ва 
да пра ви те опи ти да се контролирате, да опи та те си ла та на во ля та 
си. Всеки тряб ва да се стре ми към един с т во на съз на ни ето ка то 
ме тод за лекуване, ка то ме тод за ра бо та вър ху се бе си. От как ва то 
бо лест да заболеете, дос та тъч но е да въз с та но ви те един с т во то на 
съз на ни ето си, за да се диг не те от лег ло то здрав и бодър. Тогава 
всич ки те си ли на съз на ни ето се на соч ват към ва шия ор га ни зъм и 
за поч ват да му въздействат, до ка то ста не об рат в тя ло то ви, вслед-
с т вие на ко ето всич ки енер гии про ти чат нагоре, взе мат об рат но 
движение. При то ва по ло же ние чуж ди те ве щес т ва в организма, 
ко ито са при чи на за болестта, из чез ват моментално, как то из чез ва 
пра хът от по вър х нос т та на барабана. Ако ня кой от вас за бо лее от 
хрема, не ка при ло жи съ щия метод, да ви ди за кол ко вре ме ще се 
излекува. Хремата обик но ве но про дъл жа ва се дем дена, а по ня ко га 
три седмици, в из к лю чи тел ни слу чаи про дъл жа ва три месеца. С 
то зи ме тод оба че вие мо же да из ле ку ва те хре ма та за пет минути. 
Ако не ус пе ете да я из ле ку ва те за пет минути, гле дай те да се ос-
во бо ди те от нея по не в про дъл же ние на два -т ри ча са или два -т ри 
дена. Когато па мет та ви е отслабнала, лес но мо же да въз с та но ви те 
пър во на чал на та си ла на па мет та чрез въз с та но вя ва не един с т во то на 
съзнанието. Единство на съз на ни ето се пос ти га ка то из х вър ли те из 
ума и сър це то си всич ки оне зи мис ли и чувства, ко ито ви смущават. 
Раздвояването на съз на ни ето е при чи на за от с лаб ва не на паметта. 
Същевременно раз д во ява не то на съз на ни ето раж да страх в човека.
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Където има един с т во на съзнанието, там не мо гат да съ щес-
т ву ват ни как ви кри ви мисли, ни как ви от ри ца тел ни чувства. За да 
дойде те до то ва един с т во на съзнанието, от вас се ис ка да бъ де те 
ис к ре ни към се бе си, да не се самоизлъгвате. Всеки в се бе си да 
приз нае доб ри те и ло ши те си чер ти без да ги уве ли ча ва или нама-
лява. Като се пре це ни сам правилно, уче ни кът мо же сам да нап рав-
ля ва си ли те на своя организъм. Всеки чо век има недостатъци, но 
ня кои не ис кат да приз на ят това. При се гаш ни те ус ло вия на Живота 
не дос та тъ ци те са бла го за човека. Чрез тях той мо же да се развива.

Така че, ка то ученици, от вас се ис ка един с т во на съз на ни ето 
и аб со лют на Справедливост спря мо се бе си. Спра-ведливостта е 
не об хо ди ма за рас те не то на ученика. Където има Справедливост, 
там има и растене. Където Справедливостта отсъства, там ня ма 
ни как во растене. Когато се го во ри за един с т во на съзнанието, ние 
има ме пред вид учас ти ето на Бо-жественото съзнание, как то и 
учас ти ето на Божия Дух, кой то ра бо ти в ця ла та Природа. Където 
има Справедливост, там има съп ри кос но ве ние на чо веш кия дух с 
Божествения Дух. 

• 330 • Размишление вър ху три правила.
1. Вложи Истината в ду ша та си и Свободата, ко ято тър-сиш, 

ще я придобиеш.
2. Вложи Мъдростта в ума си, Светлината ще дой де и Знанието 

ще ти да де сво ята помощ.
3. Вложи Чистотата в сър це то си, Любовта ще дой де и ис тин-

с ки ят Живот ще започне.
Като ста неш сутрин, пър ва та ра бо та е да про че те те те зи пра-

ви ла и да раз миш ля ва те вър ху тях. 
Като про че те те пър во то правило, ка же те си: “Аз тряб ва да вло-

жа Истината в ду ша та си, за да при до бия Свободата си”. После ще 
кажете: “Аз тряб ва да вло жа Мъдростта в ума си, за да при до бия 
Знанието”. И на й- пос ле ще кажете: “Аз тряб ва да вло жа Чистотата 
в сър це то си, за да дой де Любовта”. 

• 331 • Закон за съ от но ше ни ето меж ду мис ли те и же-ла-
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нията.
 Има из вес т но съ от но ше ние меж ду мис ли те и же ла ни ята ви: 

след вся ка сил на ми съл иде сла ба про ява в ха рак те ра на човека, след 
вся ко бла го род но чув с т во се про явя ва ня как ва слабост. Като зна ете 
това, вие вся ко га тряб ва да бъ де те го то ви да пос рещ не те те зи не ща 
със спокойствие. Щом се ка чи те на върха, вие знаете, че неп ре мен но 
тряб ва да слезете. Затова от вас се ис ка да бъ де те внимателни, да 
бъ де те вся ко га готови, да сте нащрек. И тогава, ако сте внимателни, 
ще сле зе те от вър ха бавно, спокойно. Иначе рис ку ва те да паднете. 
След вся ко ло шо чув с т во или след вся ка ло ша ми съл вие ще про-
яви те ня как ва силна, въз ви ше на ми съл или бла го род но чувство. 
По то зи на чин Природата вна ся рав но ве сие във всич ки про яви на 
Живота. Причината за те зи рез ки про ме ни се дъл жи на факта, че 
ние сме свър за ни със све то ве по -ви со ки и по -нис ки от нашия, ко ито 
ни въз дейс т ват по един или друг начин. Когато сме скръб ни или 
ко га то на ру шим рав но ве си ето в Природата, от Ан-гелския свят ни 
до хож да помощ, до ка то се въз с та но ви то ва равновесие. Когато се 
пов диг не раз по ло же ни ето ни, от нис шия свят ид ват съ щес т ва да 
ни ог ра бят и ние из губ ва ме при-добитото. Следователно при вся ко 
на ру ше ние на Божествения ред и по ря дък от ва ша стра на ид ват Раз-
умни съ щес т ва да въз с та но вят то ва равновесие. Дали сте дос той ни 
за та зи по мощ или не, те не дър жат сметка. Целта е да се ту ри ред 
в Природата, да се въз с та но ви пър во то положение. 

• 332 • Закон за поляризирането.
 Всеки човек, кой то ис ка да по доб ри по ло же ни ето си, той неп-

ре мен но тряб ва да се поляризира, да раз де ли сво ите стремежи, т. 
е. да ги пос та ви в две про ти во по лож ни посоки. Щом има те две 
про ти во по лож ни по со ки на движение, вие лес но мо же те да на ме-
ри те меж ду тях тре та та – пра ва та посока. Щом е да де на по со ка на 
дви же ни ето на две точки, лес но ще на ме ри те дви же ни ето на тре та та 
точка. Щом съз на ни ето се поляризира, чо век на ми ра пра ва та по со ка 
на дви же ни ето си. Когато се по ля ри зи ра и на ме ри сво ята по со ка 
на движение, съз на ни ето за поч ва да из пу ща Светлина по всич ки 
посоки, във всич ки направления. При то ва по ло же ние съз на ни ето 
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на чо ве ка е из ло же но на стра нич ни вли яния и се дви жи ка то ма ха-
ло на ед на или на дру га страна. Така е за всеки, кой то не раз би ра 
законите. Обаче кой то раз би ра законите, той ще на ме ри не под виж-
на та точ ка на сво ето съз на ние и там ще застане. В съз на ни ето на 
чо ве ка та зи точ ка е на пъл но установена. Тя не се вли яе от нищо.

• 333 • Работата на под съз на ни ето в човека.
 Дръжте в се бе си по ло жи тел на та мисъл, че има не що във вас, 

ко ето и при на й-к ри тич ни те ви със то яния ня ма да ви напусне, 
ня ма да ви изостави. Когато из пад не те в бе зиз ход но по ло же ние 
и не зна ете как да ре ши те ня коя задача, ту ре те в под съз на ни ето 
си мисълта, че та зи за да ча ще се разреши. Като си ка же те така, 
ус по кой те се. Няма да ми не мно го вре ме и за да ча та са ма по се бе 
си ще се разреши. Следователно ко га то съз на ни ето ви се раздвои, 
пър ва та ви ра бо та е да се ус по ко ите и да вло жи те в под съз на ни ето 
си по ло жи тел на вя ра и мисъл, че има във вас ед на връзка, ко ято 
ни ко га не мо же да се раз къ са и на ко ято вся ко га мо же да разчитате. 
Няма си ла в света, ко ято мо же да раз къ са та зи връзка. Върху та зи 
имен но връз ка вие мо же да гра ди те ва шия бъ дещ живот. Без вя ра 
в та зи връз ка вие не бих те мог ли да живеете, не бих те мог ли да 
из дър жи те на пос то ян ни те промени, на ко ито сте из ло же ни все ки 
момент. Това е връз ка та с Божественото начало.

• 334 • Упражнение за кон цен т ри ра не и тран с фор ми ра не 
на състоянията.

 Сега всич ки за ед но ще нап ра вим след но то упражнение: ще си 
представите, че има ме ху бав про ле тен ден, а ча сът е око ло 2 или 3 
сут рин та и мис ле но ще нап ра вим раз ход ка до Зорницата и пос ле 
до Слънцето. Като свър ши пътуването, ще се вър нем от но во на 
Земята. Ще ви дам то ва уп раж не ние за пъ ту ва не до Слънцето ка то 
ме тод за тран с фор ми ра не на със то яни ята ви. Правете го ре дов но в 
про дъл же ние на де сет дена, а след то ва – ко га то сте неразположе-
ни. Добре е да пра ви те уп раж не ни ето сут рин меж ду 2 и 3 ч. Ако 
не мо же те да го пра ви те сутрин, пра ве те го ве чер от 10 ч. нататък. 
Легнете си по -къс но от 10 ч., но го правете. Това уп раж не ние ще 
ви от не ме на й-м но го пет минути. Ще кон цен т ри ра те ми съл та си 
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към Слънцето и аб со лют но ще заб ра ви те окол на та обстановка. 
Като свър ши те упражнението, ще по чув с т ва те ед но освежаване, 
бод рост и раз по ло же ние на духа. Докато пра ви те упражнението, 
гле дай те да не се раздвоите, да не из пад не те в бук ва та на не ща та 
и да го пра ви те механически. Всяка ме ха ни чес ка ра бо та раз ви ва 
ло ши на ви ци в човека. Ето за що вся ко уп раж не ние тряб ва да се 
из вър ш ва с раз по ло же ние и вът ре шен стремеж, за да се от ра зи 
бла гот вор но вър ху човека.

• 335 • Метод за концентриране.
 Представете си, че сте неразположен, раздразнен, нервен, ця ла 

нощ не мо же да спите. Какво тряб ва да направите? – Концентрирай-
те ми съл та си, съз на ни ето си към вър ха на но са и си представете, 
че но сът ви пос те пен но се разширява. Щом със ре до то чи те ми съл та 
си към но са си, вие ще се ус по ко ите и ще заспите. 

• 336 • Метод за раз ви ва не на въображението.
 Едно от ка чес т ва та на чо веш кия ум е твор чес ко то въображе-

ние. Като пог лед не те от го ре гла ва та на човека, тя е закръглена, има 
фор ма та на не бес ния свод. И наистина, ко га то изу ча ва звездите, 
Слънцето и планетите, чо век раз ви ва въ об ра же ни ето си. Който 
ис ка да раз вие въ об ра же ни ето си и раз съд ли вос т та си, той неп ре-
мен но тряб ва да изучава, да наб лю да ва небето. Това са два цен тъ ра 
от п ред на челото.

• 337 • Упражнение за съзерцание.
 Сега ще нап ра вим след но то размишление: ще съ зер ца ва те 

две минути, през ко ето вре ме ще се вдиг не те в съз на ни ето си в 
прос т ран с т во то и в то ва вре ме ще прос ле ди те на ка къв ъгъл се 
на ми ра Слънцето от вас. Както сте сега, Слънцето е на за пад на 60  
гра ду са под хоризонта. Значи то се на ми ра под ъгъл, ра вен на две 
тре ти от правия. 

• 338 • Упражнение за концентриране.
 Сега ще нап ра вим след но то упражнение: все ки от вас мис ле но 

ще си пред с та ви ед на поз на та пла нин с ка мес т ност и ще се спре на 
юж на та й страна, при ня кое доб ре за къ та но от вя тъ ра място, ще 
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нап ра ви те ня къ де ед на мал ка дупцича, в ко ято ще по са ди те ня как ва 
семка. Ще за ро ви те доб ре сем ка та и мис ле но ще си представите, 
че тя пониква, на рас т ва и стъб ло то й дос ти га два мет ра височина. 
Понеже уп раж не ни ето ще се из вър ш ва мислено, тряб ва да ви от-
не ме всич ко пет минути: две ми ну ти за из кач ва не на пла нин с ка та 
мес т ност и из би ра не на полянка, ед на ми ну та за по саж да не на сем-
ка та и две ми ну ти за из рас т ва не то й. Като пра ви те упражнението, 
пос та ве те ръ це те си вър ху ма са та с дла ни на до лу и с доп ре ни палци. 
Затворете очи те си и пет ми ну ти мис ле те вър ху упражнението. 
Дали през то ва вре ме ще из рас не по са де на та от вас сем ка или ня ма 
да израсте, то ва да не ви смущава. Направете уп раж не ни ето тихо, 
спокойно, с разположение.

• 339 • Създаване на доб ри навици.
 Какво тряб ва да правите, за да не съз да ва те в се бе си ло ши 

навици? За да не си съз да ва те ло ши навици, мис ле те по ве че и не 
бър зай те да да ва те обещания. Когато ня кой ис ка да му обе ща ете 
нещо, по мис ле те веднъж, дваж, три пъти мо же те ли да из пъл ни те 
обе ща ни ето си и то га ва отговорете. Не е въп рос да обе ща ете и да 
не изпълните. Щом вед нъж обе ща ете и сто меч ки да срещ не те на 
пъ тя си, тряб ва да из пъл ни те обещанието. Ако ис ка те да си въз-
дейс т ва те психически, да не си съз да ва те ло ши навици, ни ко га не 
упот ре бя вай те час ти ца та “не” за неща, ко ито мо гат да ви повдиг-
нат. Не е лес но да се спра ви чо век с от ри ца тел ни те вли яния в се бе 
си. Щом по бе ди тях, ще дойдат от ри ца тел ни вли яния от вън да му 
противодействат. Ученикът тряб ва да по бе ди как то вътрешните, 
та ка и външ ни те противодействия, ко ито ид ват от сре да та при из-
вър ш ва не на доброто. 

• 340 • Метод за тран с фор ми ра не на енергиите.
 Представете си, че ня кой ви счи та за груб човек. Ако се под-

да де те на не го во то внушение, зле ще си въздействате. За та зи цел 
вие вед на га тряб ва да му се про ти во пос та ви те мис ле но с дру го 
ня кое ва ше качество, ко ето да ану ли ра грубостта. Кажете в се бе си: 
“Аз мо га да бъ да ми лос тив и ще бъ да ми лос тив”. Като ра бо ти те 
съз на тел но в то ва направление, вие ще тран с фор ми ра те гру бос т-
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та в милост, в милосърдие. Причината за гру бос т та на чо ве ка се 
дъл жи на това, че цен тъ рът на разрушителността, кой то се на ми ра 
зад ушите, е сил но развит. Такъв чо век тряб ва да из п ра ща енер ги-
ята от то зи цен тър към цен тъ ра на милосърдието. Той тряб ва да 
си каже: “Аз съм гос по дар на си ли те в се бе си. Както мо га да бъ да 
груб, та ка мо га да бъ да и милосърден. От мен за ви си да дам ход 
на ед на или на дру га си ла в се бе си”. Ученикът тряб ва да пра ви 
мно го опи ти да прев ръ ща от ри ца тел ни те си ли в положителни, за 
да въз дейс т ва вър ху инер т на та ма те рия в се бе си, да я съ буж да и 
под тик ва към дейност. 

• 341 • Закон на Опуленс.
 За вся ко доб ро дело, ко ето тряб ва да направите, ка же те си: 

“Аз мо га да нап ра вя то ва доб ро де ло”. Турете то ва пра ви ло ка то 
за да ча в жи во та си и пра ве те опити. Представете си, че ня кой от 
вас е скъперник; не ка нап ра ви след ния опит: да взе ме три де сет ле-
ва в петолевки, да ги ту ри в ке си ята си и да тръг не из града. Като 
срещ не ня кой про сяк или бе ден човек, вед на га да из ва ди от ке си-
ята си и кол ко то се пад не в ръ ка та му, да ги да де на бед ния човек, 
ка то дър жи в ума си мисълта: “Аз мо га да бъ да ще дър”. Колкото 
бед ни срещне, на всич ки да да де по нещо. На дру гия ден да нап-
ра ви съ щия опит с по ве че пари. Така да про дъл жа ва да дава, без 
да му ми на ва мисълта, че мно го е дал. Ще да ва и ще забравя, че е 
дал. Тези дейс т вия про из веж дат съ от вет ни ре зул та ти в Природата. 
Действията на чо ве ка не тряб ва да бъ дат егоистични. Даваш – ще 
ти се даде. Този за кон е аб со лют но правдив. Той е на ре чен за кон 
на все мир но то изо би лие – Опуленс.

Всяка бла го род на мисъл, в ко ято вла га те во ля та си, неп ре мен-
но ще се реализира. Самата Природа е за ин те ре со ва на от това. От 
вас се ис ка тър пе ние да ча ка те вре ме то за реализирането. За ре-
али зи ра не то на вся ка идея има точ но оп ре де ле но време. Това ста ва 
съ що как то в рас ти тел но то царство. Например за из рас т ва не то на 
ед на ябъл ка се ис ка из вес т но време. Ябълчената сем ка не мо же да 
из рас те изведнъж. Светлата ми съл и бла го род но то же ла ние са ка то 
сем ки те – ка то ги по са ди те в земята, ще ча ка те из вес т но вре ме да 
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изникнат, да израстат, плод да за вър жат и да узреят. Ако поч ва та им 
е би ла добра, по са де на та идея мо же да се раз вие за един месец, за 
ед на или по ве че години. Зависи от условията. Понякога за раз ви-
ти ето на ед на дар ба в чо ве ка са нуж ни це ли де сет го ди ни уси ле на 
работа. Така са ра бо ти ли и ра бо тят всич ки ве ли ки хора. Те имат 
на вик да постоянстват.

• 342 • Силата на по ло жи тел на та мисъл.
 Човек тряб ва да дър жи в съз на ни ето си по ло жи тел на та мисъл, 

че всич ко е постижимо, ко га то ра бо ти в съг ла сие с ве ли ки те за ко ни 
на света. Значи всич ко е въз мож но за човека, ко га то ра бо ти в съг-
ла сие с великите, с Божествените за ко ни в Живота и Природата. 
Мнозина не раз би рат то зи за кон и въп ре ки доб ри те си же ла ния 
казват: “Ако ис ка Бог, ако е ре къл Бог, ще ус пея”. Това са чо веш ки 
разбирания. Щом има те ед но доб ро же ла ние в се бе си, Бог неп ре-
мен но ис ка не го во то реали-зиране. Със сво ите кри ви раз би ра ния 
чо век сам раз ва ля Бо-жествения план за нещата.

• 343 • Опит за концентриране.
 Сега ще ви дам един опит за ед на седмица. Опитът е следният: 

вся ка ве чер пре ди да си лег не те ще сед не те пред масата, ръ це те си 
ще пос та ви те вър ху нея , ще зас та не те ти хо и спо кой но и с от во ре ни 
очи за де сет ми ну ти ще кон цен т ри ра те ми съл та си. През то ва вре ме 
ня ма да дви жи те ни то очи те си, ни то ръ це те си, ни то кра ка та си – 
ще бъ де те съ вър ше но неподвижни. Докато трае упражнението, вие 
ще бъ де те пос та ве ни на го ле ми изпитания: ту к- там по тялото, по 
лицето, по ръцете, по краката, по носа, по ус та та ка то че не що ви 
хапе, щипе, но ще се владеете, ня ма да се почешете. Най-малкото 
по чес ва не показва, че ня ма те воля. Ще сед не те ти хи и спокойни, 
ка то че ни що не ви безпокои. Тези щи па ния пред с та вят т. на р. щи-
пе щи мисли, но вие ня ма да им об ръ ща те вни ма ние – ще бъ де те 
спокойни, ще из т ра ете докрай. Който ви ви ди в то ва положение, 
ще помисли, че ня как ва ве ли ка идея ви занимава. Ще гле да те по 
ча сов ник са мо де сет ми ну ти да трае упраж-нението. По то зи на чин 
ще уси ли те во ля та си. Ако не мо же те де сет ми ну ти да кон цен т ри-
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ра те ми съл та си, как ще из дър жи те на по -го ле ми те про ти во дейс-
т вия в жи во та си. Щипанията по тя ло то се дъл жат на вре мен но то 
спи ра не на нер в на та енергия. Те пред с та вят мал ки елек т ри чес ки 
експлозии, ко ито ста ват в нер в на та система. Понякога те зи бод ва-
ния са мно го силни, ще ви пре диз вик ват да подскочите, но и при 
то ва по ло же ние тряб ва да се въздържате. Каквото и да ста ва с вас 
през вре ме на упражнението, вие ще бъ де те ти хи и спокойни, ще 
знаете, че всич ко ще се на ре ди как то трябва. Не са мо щи па ния ще 
имате, но ще ви дойдат на й- раз лич ни мис ли и желания. Ще дой де 
в ума ви нап ри мер мисълта: “Колко доб ре ще бъде, ако имах ед на 
ху ба ва ба ни ца пред се бе си или ня как ви слад ки” или ми съл та из-
вед нъж да ви дойдат от ня къ де па ри и да забогатеете. После пък ще 
си въобразите, че мо же те да на пи ше те ня кое произведение, с ко ето 
да учу ди те света. Какви ли мис ли ня ма да ми нат през ума ви в те-
зи де сет минути. Тези мис ли ще тро пат на вра та та ви, но вие ня ма 
да им об ръ ща те внимание, ще знаете, че сте наз на че ни на го ля ма 
служба, не мо же да на пус не те ра бо та та си ни то за секунда. Те ще 
ви за да ват ту един, ту друг въпрос, но вие ня ма да им отговаряте. 
Те ще ви кажат: “Няма ли чо ве щи на във вас, как ва е та зи глу па ва 
работа, с ко ято се занимавате? Мислите ли, че све тът ще се оп ра ви 
по то зи начин?” Каквото да ви говорят, ще мълчите. Интересно е 
да ви ди те мо же те ли да кон цен т ри ра те ми съл та си по не за де сет 
минути. За да не вле зе ня кой в ста ята ви през то ва вре ме и да ви 
смути, ще се заключите. Предварително ще ка же те на до маш ни те 
си, че има те мно го важ на ра бо та и мо ли те ни кой да не ви безпокои. 
Сами ще знаете, че на ис ти на та зи ра бо та е важ на и от нея за ви си 
ва ше то бъдеще. Че ня кой хло па на вра та та ви, ни що от това. Вре-
менно ня ма да дър жи те на благоприличието. Ще се ди те спокойни, 
ня ма да мърдате. Вижте тур ци те как се мо лят – те ко ле ни чат и не 
ис кат да зна ят да ли ня кои ги гледа. Това уп раж не ние тряб ва да го 
нап ра вят всич ки без изключение.

Като пра ви те опи та за концентрация, ще раз миш ля ва те са мо 
за се бе си – ще мис ли те за очите, за ушите, за устата, за мозъка, за 
дробовете, за сто ма ха и ще гле да те да ги дър жи те под кон т ро ла на 
ва шия ум. Ако не пос тиг не те това, уп раж не ни ето не е из пол з ва но 
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как то трябва. Като се на учи те да кон т ро ли ра те удо ве те си, как то и 
мус ку ли те си, ще мо же те да сто ите на един крак, с дру гия да кля ка те 
и пак да се из п ра вя те и т. н. Направете опит да ви ди те мо же те ли 
да доб ли жи те по ка за ле ца си до мал кия пръст отгоре. Движението 
на мус ку ли те ще тряб ва да бъ де естествено, да пре диз вик ват в чо-
ве ка при ят но чувство. 

• 344 • Упражнение за размишление.
 Размишлявайте две ми ну ти вър ху пър ва та мисъл, ко ято се е 

ро ди ла в ума ви. За да дойде те до та зи мисъл, пред с та ве те си, че в 
то зи мо мент из ли за те от Бога и прос ле де те пър ва та мисъл, ко ято 
ще ми не през ума ви. Ако не мо же те да на ме ри те та зи мисъл, не 
се смущавайте. При сво бод но вре ме пак ще пов то ри те опита. Раз-
мишлявайте вър ху пър ва та мисъл, за да се пол з ва те от нея. Приятно 
е чо век да мисли.

• 345 • Методи за раз ви ва не на раз лич ни те мо зъч ни цен-
трове.

 Окултният уче ник тряб ва да поз на ва сво ите ум с т ве ни сили. 
Той тряб ва да знае как и вър ху кои цен т ро ве на й-м но го да работи. 
Когато ис ка да ра бо ти спе ци ал но вър ху ня кой мо зъ чен център, 
уче ни кът тряб ва да се свър же с те зи Същества, у ко ито то зи цен-
тър е на й- сил но развит. Щом се свър же с тях, те ще му въз дейс т-
ват бла гот вор но в то ва нап рав ле ние именно, към ко ето се стреми. 
Например, ако уче ни кът ис ка да раз вие в се бе си милосърдие, той 
тряб ва да се свър же с оне зи ин те ли гент ни и ра зум ни Същества, на 
ко ито ми ло сър ди ето е специалност. Други Същества пък имат спе-
ци ал ност Любов към Бога. Щом се свър же с тях, енергията, ко ято е 
скла ди ра на в тях, ще по те че и към вас. Като зна ете това, вие тряб ва 
да се учи те да раз ли ча ва те енергиите, ко ито ми на ват през ва шия 
мозък, и съз на тел но да ги обработвате. За да се раз вие из вес тен 
мо зъ чен център, през не го неп ре мен но тряб ва да те че съ от вет на-
та мо зъч на енергия. Милосърдният чо век вед на га се от зо ва ва на 
стра да ни ята на хората. Като ви ди ня кой беден, болен, нуж да ещ се, 
той вед на га му се отзовава.

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-



ИМАМ  ДОМ  НЕРЪКОТВОРЕН 196

Всички сили, всич ки те че ния в Природата по ня ко га се уве-
личават, а по ня ко га намаляват. Тази е причината, за де то по ня ко га 
ус ло ви ята са бла гоп ри ят ни за раз ви ва не на из вес т ни спо соб нос ти 
и чув с т ва в човека, а по ня ко га са неблагоприятни. Например те че-
ни ето в Природата, ко ето по ма га за раз ви ва не на чув с т во то Любов 
към Бога не иде всякога, но периодически. Ученикът тряб ва да 
знае, да бъ де буден, нав ре ме да из пол з ва та зи сила. Иначе той ще се 
самоизлъгва, ще мисли, че е раз вил ед но или дру го чув с т во в се бе 
си, без всъщ ност да е пос тиг нал това. Изобщо вся ка сила, вся ко 
те че ние в Природата иде периодически. Вие тряб ва да из пол з ва те 
те зи си ли за раз ви ва не на сво ите мо зъч ни центрове.

Като уче ни ци вие тряб ва да изу ча ва те при род ни те си ли и при-
род ни те закони. Като ги изучавате, съзнателно ще ги из пол з ва те и 
ще раз бе ре те от къ де ид ват про ти во ре чи ята ви. Така са мо ще раз-
берете, че всич ки спо соб нос ти и чув с т ва във вас не са ни що друго, 
ос вен при род ни те си ли и течения, ко ито се от ра зя ват вър ху ва шия 
мозък. Ето защо, ко га то ис ка те да раз ви ете нап ри мер ми ло сър ди ето 
в се бе си, дру же те с хора, у ко ито то ва чув с т во е сил но развито. Не 
дру жи те ли с та ки ва хора, ва ше то ми ло сър дие ня ма да се развие. 
Ако ис ка те да раз ви ете ин те ли гент нос т та си, дру же те с хо ра ви-
со ко интелигентни. Те ще ви пре да дат от сво ята интелигентност. 
Изобщо, за да раз ви ете из вес т ни спо соб нос ти и чув с т ва в се бе си, 
вие тряб ва да дру жи те с та ки ва хора, у ко ито тък мо те зи спо соб-
нос ти и чув с т ва са сил но развити.

• 346 • Съзнателно нап рав ля ва не дви же ни ето на кръвта.
 Щом се на ме ри те в ня как во умствено, нер в но въз-буждение, 

нап ра ве те опит да се ус по ко ите – ту ре те дяс на та ръ ка на слън че вия 
възел, под лъ жич ка та с длан та навътре, а ля ва та си ръ ка ту ре те на 
кръс та с длан навън. При то ва по ло же ние на ръ це те чо век усе ща 
ус по ко ение на нер в на та система. Каквато нер в на въз бу да да има-
те, щом пос та ви те ръ це те си на слън че вия въ зел и кон цен т ри ра те 
ми съл та си, вед на га ще нас тъ пи успокоение. Слънчевият въ зел е в 
със то яние да ре гу ли ра мо зъч на та енергия. Когато кръв та не е пра-
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вил но раз п ре де ле на по всич ки час ти на организма, тя про из веж да 
ре ди ца нер в ни възбуждения. Всички дис хар мо нич ни със то яния на 
мо зъч на та сис те ма се дъл жат на не рав но мер но то раз п ре де ле ние на 
кръв та в организма. На то ва не рав но мер но раз п ре де ле ние на кръв та 
се дъл жат мно го болести. Затова ка то уче ни ци ра бо те те съз на тел но 
да кон т ро ли ра те дви же ни ята на кръв та си, да я раз п ре де ля те рав-
но мер но по це лия организъм. Дойде ли кръв та в гла ва та ви, вие 
тряб ва да бъ де те будни, да я от п ра ви те глав но в пред на та част на 
мозъка. Ученикът тряб ва да се контролира, да знае къ де кол ко кръв 
да из п ра ща по тя ло то си. Когато е сил но възбуден, т. е. разгневен, 
той тряб ва да из тег ли из лиш на та кръв от оне зи мо зъч ни центрове, 
ко ито имат по -мал ко кръв. Като дой де до по ло же ние пра вил но да 
ре гу ли ра си ли те на своя организъм, уче ни кът ще да де пра вил на 
на со ка на ми съл та си. Щом мис ли право, той ще чув с т ва и дейс т-
ва правилно. Щом се разгневите, спре те се мал ко в раз миш ле ние 
да ви ди те как во се ис ка от вас. Хванете пал ци те си и по мис ле те за 
Божествения свят, с кой то те са свързани. Само та ка ще се спра ви-
те със си ли те и теченията, ко ито ми на ват през ва шия мо зък и ще 
мо же те да ги регулирате.

Когато сте раз г не ве ни и не мо же по гор ния на чин да се успоко-
ите, нап ра ве те след ния опит: ту ре те дяс на та си ра ка на слън че вия 
въ зел и за поч не те бав но и със ре до то че но да бро ите от 1 до 10. Ако 
и при то ва по ло же ние не се успокоите, брой те от 1 до 100. Всяко 
чис ло съ дър жа в се бе си из вес тен род сили, ко ито се от ра зя ват бла-
гот вор но вър ху човека. Когато на пи ше те или из го во ри те чис ло то 1, 
мис ле те за Бога и си кажете: “Има са мо един Бог в света, са мо ед на 
Мъдрост”. Като из го во ри те чис ло то 2, ка же те си: “Има са мо ед на 
Божествена Майка, са мо ед на Любов”. При из го ва ря не на чис ло то 
3 ка же те си: “Има са мо един Син – Истината”. Числото 4 пък пред-
с та вя те зи три сили, съ еди не ни в едно. Те са ро ди ли човечеството. 
Числото 5 е свър за но с чо веш кия ум, чис ло то 6 – със за ко на на 
развитието, 7 е свър за но със силите, ко ито ра бо тят в чове-чеството, 
8 пред с та вя го ля ма та май ка на света, 9 е резултат, за вър шен кръг. 
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Щом дойде те до 10, спре те мал ко и си за дай те въпроса: “Разби-
рам ли не що от те зи числа?” Ако със то яни ето ви не се из ме ни и в 
ума ви не дой де ня коя свет ла мисъл, про дъл же те да бро ите от 10 
на та тък до 100. При вся ка но ва де се ти ца ще раз миш ля ва те вър ху 
зна че ни ето на числата. 

• 347 • Анализиране на мис ли те и чув с т ва та на ученика.
 Не вна сяй те в ума на чо ве ка мисълта, че това, в ко ето е убе-

ден, не е вярно. Хората полудяват, ко га то в ума им се вне се мисъл, 
про ти во по лож на на тази, в ко ято те са убедени. Всяка мисъл, вся-
ко убеж де ние на човека, как во то и да е, има сво ята основа, своя 
причина. Каквато ми съл да дой де в ума ви или как во то чув с т во да 
дой де в сър це то ви, не ги отхвърляйте. Те имат свой произход, те 
имат пра во на съществуване. Анализирайте вся ка ми съл и вся ко 
чувство, ко ито ми на ват през вас, и виж те за що са дошли, как во 
бу дят в са ми те вас. Не пи тай те за що се гневите, не пи тай те за що 
гне вът ви е посетил. Гневът и стра хът са на място, тряб ва да се 
използват. Те са сили, ко ито имат свое пред наз на че ние и смисъл. 
Те са съ вет ни ци на човека, ко ито го прид ру жа ват навсякъде.

• 348 • Владеене на мо зъч на та енергия.
 Стремете се да вла де ете сво ята мо зъч на енергия, да не я из раз-

ход ва те напразно. Всичко живо, всич ко съз на тел но в Природата е 
в бор ба кой по ве че да взе ме от та зи енер гия за се бе си. Който има 
по -го лям за пас от мо зъч на енер гия в се бе си, той по ве че мисли, 
чув с т ва и действа. Когато ис ка те да се пол з ва те от енер ги ите на 
Природата, при еме те ги нап ра во от източника, а не посредствено. 
Например, ако ис ка те да се пол з ва те от слън че ва та енергия, из лез те 
вън, при еме те я нап ра во от източника, а не през стъкло, през лещи. 
А съ щи ят за кон се от на ся и до мисълта. Всяка ми съл тряб ва да се 
при еме нап ра во от нейния източник.

• 349 • Концентрация и самообладание.
 От всич ки уче ни ци се ис ка да пра ви те опи ти за кон цен т ри ра не 

на ми съл та си, за раз ви ва не на самообладание. За та зи цел доб ре е 
да си съз да ва те из кус т ве ни изпитания, за да ви ди те как ще ре аги-
ра те на тях. Ако не се пос та вя те на та ки ва изпити, от вън ще ви ги 
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наложат. Има из вес т ни из пи та ния и страдания, ко ито чо век не из-
беж но тряб ва да мине. Който мисли, че мо же да ми не без из пи та ния 
и страдания, той се самоизлъгва. Невъзможно е чо век да ми не без 
страдания. Като уче ни ци вие тряб ва да бла го да ри те за все ки из пит 
и съз на тел но да го използвате. Щом го из пол з ва те съзнателно, то 
ще ви повдигне. Знайте, че вся ко не що иде на сво ето време. Всичко 
в Природата ста ва точ но на сво ето време. И вся ко из пи та ние ид ва 
на оп ре де ле но то за не го време. Не съ жа ля вай те за това, ко ето се 
е случило, и не се рад вай те на онова, ко ето не е дошло. Ако ня кое 
бла го ви посети, рад вай те се, че е дош ло и ра зум но го използвайте. 
Ако очак ва те ед но бла го и не го получите, не съ жа ля вай те за него. 
Скръбта е по саж да не на семената, а ра дос т та е цъфтенето, за вър-
з ва не то и уз ря ва не то на плода.

• 350 • Пречистване на кръвта.
 Човек тряб ва да пре чис ти кръв та си, ако ис ка да по доб ри своя 

живот. Кръвта мо же да се пре чис ти глав но с чис ти мис ли и чис ти 
чувства. Чистите мис ли и чув с т ва урав но ве ся ват си ли те на чо веш-
кия организъм. Не е лес но чо век да се спра ви с енер ги ите на своя 
организъм. Съществуват ред ме то ди за вът реш но рав но ве сие на 
организма. Като ме тод за при до би ва не на то ва рав но ве сие ин ду си-
те пре по ръч ват съз на тел на ра бо та за раз ви ва не на ума, сър це то и 
во ля та на човека. Когато раз вие те зи ве ли ки си ли в се бе си, чо век 
мо же пра вил но да из пол з ва енер ги ите в Природата. Докато дой де 
до то ва положение, той не тряб ва да се ла ко ми за мно го знание. 
Колкото по ве че зна ния придобива, тол ко ва по ве че се обезсърчава. 
Днес на чо ве ка е нуж но са мо тол ко ва знание, кол ко то мо же да об-
ра бо ти и приложи. Много знания, но не об ра бо те ни и неприложени, 
пра вят чо ве ка нещастен. 

• 351 • Метод за работа.
 За да ре ши те ня кой въп рос правилно, вие тряб ва да прес та не-

те да мис ли те за него. Ако ис ка те пра вил но да раз ре ши те из вес тен 
въпрос, аб со лют но прес та не те да мис ли те за него. Това зна чи да 
ста не те па си вен за сво ята безпокойна, тре вож на мисъл, за да мо же 
да въз п ри еме те ед на по ло жи тел на ми съл от висши те светове. Тази 
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ми съл ще ти по мог не да раз ре шиш пра вил но своя въпрос. Този е 
ес тес т вен на чин за раз ре ша ва не на въпросите.

• 352 • Влияние на мисълта.
 Трябва да знаете, че в мо рал но от но ше ние вся ка ми съл уп-

раж ня ва вли яние вър ху бъ де щи те форми, ко ито ще се създадат. Ето 
за що как ви то мис ли и да дойдат в ума ви, стре ме те се да бъ де те 
вът реш но спокойни. Колкото от ри ца тел ни мис ли да ви посетят, не 
се смущавайте. Човек тряб ва да при до бие та ко ва самообладание, 
че и с иг ла да го боднат, да не трепва.

• 353 • Упражнение за концентрация.
 Представете си мис ле но след на та картина: в лун на свет ла 

нощ се кач ва те на ви сок пла нин с ки връх. Като стиг не те върха, ще 
на ме ри те ед на ви со ка канара, ще сед не те вър ху нея и ще поч не те 
да размишлявате, да наб лю да ва те небето. Като седите, по не бе то 
се явя ват мал ки облачета, ко ито пос те пен но растат, ста ват го ле ми 
чер ни об ла ци и пок ри ват це лия хо ри зонт пред вас, не се виж дат 
ве че Луна, не се виж дат ни как ви звезди. Седите не под ви жен на 
канарата, сил но кон цен т ри ран в ми съл та си, и в то ва вре ме да леч 
ня къ де виж да те на хо ри зон та мал ка светлинка. Небето се отваря, 
об ла ци те се разсейват, зо ра та се пуква. И след мал ко Слънцето 
по каз ва сво ята пур пур на злат на главица. Упражнението тряб ва да 
трае всич ко пет минути. 

• 354 • Свещеният път на Истината.
 В Окултната на ука ня ма лес ни пътища. Има са мо един Път – 

той е све ще ни ят път на Абсолютната Истина. В то зи Път ръ ко вод на 
ро ля иг ра ят Любовта и Мъдростта, ме ко то и твър до то начала. Този 
Път се из ра зя ва в пра ва та АВ, в ко ято точ ки те А и В пред с та вят 
два та ве ли ки прин ци па – прин ци па на Любовта и прин ци па на 
Мъдростта; прин ци па на ме ко то на ча ло и прин ци па на твър до то 
начало; прин ци па на сър це то и прин ци па на ума, прин ци па на же-
на та и прин ци па на мъжа; жен с кия и мъж кия принцип; прин ци па 
на ду ша та и прин ци па на Духа. Значи прин ци път на Истината е 
пра ви ят Път. Движението по пра ва та АВ се из вър ш ва са мо в Бо-
жествения свят. На фи зи чес кия свят оба че то ва е невъзможно. Тук 
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по лю си те А и В взе мат нап рав ле ние нагоре, до ка то се пресекат. 
Пресечната точ ка С, то ва е стре ме жът към Истината. Истината е 
посоката, към ко ято се от п ра вят всич ки енер гии в човека, вслед-
с т вие на ко ето тя ос мис ля Живота. Значи Любовта и Мъдростта 
об ра зу ват пра ва та АВ на Живота, ко ито ед нов ре мен но се от п ра вят 
към С – към Истината. Този е Пътят, по кой то тряб ва да вървите. Не 
е въп рос са мо да из п ра вя те пог реш ки те си. Като мислите, чув с т ва те 
и дейс т ва те правилно, са мо по се бе си ще из п ра ви те пог реш ки те 
си. Вън от Истината Животът ня ма смисъл. Тя да ва подтик, им пулс 
на чо ве ка да работи. Тя вна ся в сър це то и ду ша та на чо ве ка Радост 
и Веселие, а в ума – Светлина и Знание. Като има те зи неща, чо век 
се чув с т ва свободен. Затова е ка за но в Писанието: “Истината ще 
ви нап ра ви сво бод ни”. 

В стре ме жа на чо ве ка към Истината учас т ват два глав ни фак-
тора: Любовта и Мъдростта. Няма по -ве ли ко не що от то ва да оби-
ча те Истината и да зна ете как да се стре ми те към нея. Любовта ще 
ви смекчи, а Мъдростта ще ви засили, ще уякнете. Ако ви се да де 
мно го Любов, ще се разкашкате; ако ви се да де мно го Мъдрост, 
ще се втвърдите. За да не ста не това, вие тряб ва да от п ра вя те те зи 
енер гии към Истината, ко ято ще ви по ка же вът реш ния сми съл на 
Живота. При то ва по ло же ние на не ща та енер ги ите ви пра вил но 
ще се трансформират, в ре зул тат на ко ето си ли те на ва шия ор га-
ни зъм ще фун к ци они рат пра-вилно. Тази де ятел ност ще вне се във 
вас Радост и Веселие. Така са мо ще се рад ва те на работата, ко ято 
сте из вър ши ли през деня, и с тре пет ще очак ва те ра бо та та на ут-
реш ния ден. 

Сега аз же лая да вне са във вас све щен тре пет към Лю-бовта, 
Мъдростта и Истината, за да ра бо ти те съз на тел но с тях. Този под тик 
ще ви по мог не да се спра ви те с обезсърчението, ко ето е един от ва-
ши те съпътници. Отсега на та тък ви пред с тои се ри оз на работа. Вие 
още не сте ра бо ти ли как то трябва. А за работата, ко ято ви предстои, 
се изис к ва неп ре одо лим стре меж към Истината. 

• 355 • Изповедта ка то ме тод за лик ви ди ра не на кармата.
 Ще приз на ете всич ки свои пог реш ки и гре хо ве в се бе си, ще се 

из по вя да те и та ка ще лик ви ди ра те с кар ма та си. Ако днес не ис каш 
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да ликвидираш, утре, в бъ де щия жи вот ще сто риш това. За пред по-
чи та не е оба че още днес да ликвидираш. По-добре днес, от кол ко то 
утре. По-добре сам да се съдите, сам да из п ра ви те пог реш ки те си, 
от кол ко то дру ги да ви съ дят и да из п ра вят пог реш ки те ви. Щом 
съз на ете пог реш ка та си, вед на га я изправете. Само по то зи на чин 
бла го род но то и въз ви ше но то у вас ще мо же да се прояви.

• 356 • Упражнение за размишление.
 Сега, за ед на сед ми ца ще ви дам след но то упражнение: вся ка 

ве чер ка то си лягате, мис ле те по две ми ну ти вър ху Любовта към 
Единния, ко го то не познавате. Като раз миш ля ва те за Бога, пред с та-
вяй те си Го ка то Център, от кой то Животът излиза. После мис ле но 
си пред с та ве те ед на мал ка бу бо леч ка и от п ра ве те към нея Любовта 
си, ка то съ щес т во из ляз ло от Бога, от Единния. Това е кон т рас т но 
положение, но вие ще раз бе ре те иде ята за Бога, за Неговото вели-
чие, за всичко, как во то Той е съз дал в света, са мо при Любовта, 
ко ято мо же те да от п ра ви те към Великото и към малкото. Колкото 
мал ки да са ня кои форми, в ко ито Животът тече, те са пъл ни със 
съдържание. Великият, Единният е вло жил сво ята ми съл в тях. 
Първата ми ну та ще мис ли те за Бога, а вто ра та – за ня коя малка, 
мик рос ко пич на мушица, ка то про явя ва Божията мисъл.

• 357 • Упражнение за връз ка с Природата и с Бога.
 Окултният уче ник тряб ва да бъ де прав. На как ва то и въз раст 

да е, той тряб ва да бъ де изправен. Прегърбването е сим вол на 
остаряване. Изправете гър би ци те си. Никакви гърбици, ни как во 
пре гър б ва не да не ста ва с вас. Като ста не те сутрин, не бър зай те 
да за поч ва те работа. Измийте се, из п ра ве те се добре, със ре до то че-
те ми съл та си към цен тъ ра на Земята, за да въз п ри еме те нейни те 
енергии. После от п ра ве те те зи енер гии към цен тъ ра на Слънцето. 
След то ва пак от п ра ве те ми съл та си към цен тъ ра на Земята и пак 
към Слънцето и т. н. Като нап ра ви те то ва уп раж не ние ня кол ко пъти, 
под ви же те се на го ре -на до лу и пос ле зас та не те ти хо и спо кой но и 
от п ра ве те сво ята бла го дар с т ве на мо лит ва към Онзи, кой то ви е 
пра тил на Земята и ви е дал всич ки ус ло вия за рас те не и развиване. 
Свържете се с Неговото съз на ние и бла го да ре те Му не с думи, но 
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от дъл бо чи на та на ду ша та си. Свържете се пос ле със съз на ни ето на 
Добрите и Разумни същества, ко ито ра бо тят за ва ше то повдигане. 
Благодарете на те зи Същества, бла го да ре те на Великите си ли в 
света, ко ито пок рай сво ята ве ли ка за да ча да ръ ко во дят съд би ни те 
на ця ло то чо ве чес т во са от де ли ли част от вре ме то си за съз да ва не 
на доб ри и бла гоп ри ят ни ус ло вия за раз ви ти ето ви.

• 358 • Упражнение с жит но то зърно.
 Всякога дръж те в ума си иде ята за жит но то зърно. Щом се 

на тък не те на ня как ва мъчнотия, пред с та ве те си по ло же ни ето на 
жит но то зърно. Тръгнете по не го ви те стъпки. Мислено слез те с 
ко ре ни те му в земята, пос ле из лез те на по вър х нос т та на земята, 
къ де то то ще раз вие стъб ло и листа, след вре ме пък ще цъфне, 
плод ще за вър же и ще узрее. Само по то зи на чин ще раз ре ши те 
мъчнотиите, ко ито се из п реч ват на пъ тя ви. Като хап не те уз ря ло то 
жит но зърно, мъч но ти ите ви ще изчезнат. Обидят ли ви, скръб ни 
ли сте, пра ве те то зи опит мис ле но и не се страхувайте.

• 359 • Упражнение с пор то ка ло ва сем ка – ме тод за кон-
центрация.

 Представете си, че ня кой ваш при ятел ви оби ди – ка зал ви, че 
сте пър вок ла сен глупак. Сега ще ви дам за да ча в про дъл же ние на 
ед на сед ми ца да тран с фор ми ра те енергиите, ко ито се съ дър жат в 
та зи оби да и да се спра ви те с нея. За та зи цел нап ра ве те след ния 
мис лен опит: взе ме те сем ка от пор то кал и я по са де те мис ле но в 
един го лям съд с пръст. Започнете след то ва да сле ди те с ми съл-
та си це лия път на раз ви тие на та зи семка. Слезте с нея за ед но в 
пръстта, до ка то пус не коренчета. След то ва из лез те над зе мя та и 
вър ве те по пъ тя на раз ви ти ето й, по нейно то стъбло, по нейни те 
листа. След то ва пред с та ве те си, че раз ви ва цвят, кой то за вър з ва 
плод и да ва ху бав портокал. Като ви ди те то зи кра сив плод, изяж-
те го. С то ва опи тът е свършен. Правете то зи опит вся ка ве чер по 
ня кол ко минути, до къ де то стиг не те с ми съл та си. Следната ве чер 
про дъл же те оттам, до къ де то бях те стигнали. Първата ве чер сем ка-
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та мо же са мо да поникне, вто ра та ве чер – да да де стъбло, тре та та 
ве чер – да цъф не и т. н. Така ще про дъл жа ва те ця ла седмица. Ако 
сем ка та на ня ко го не ус пее да за вър же и да да де уз рял плод, то ва 
да не го смущава. По то зи на чин все ки ще про ве ри до кол ко мо же 
да кон цен т ри ра ми съл та си, до кол ко во ля та му е сил на и т. н. Този 
опит е в Умствения свят. След време, ко га то нап ред не те повече, 
ще мо же те да го нап ра ви те и на фи зи чес кия свят. Засега обаче, 
до ка то не сте дош ли до то ва ви со ко развитие, при вся ка мъчнотия, 
при вся ка обида, на не се на от близ ки или далечни, пра ве те опи та 
мислено. По то зи на чин вие ще ка ли те ума, сър це то и во ля та си.

• 360 • Контрол на мисълта.
 Като зна ете как ва ро ля иг ра ят мис ли те и чув с т ва та в живота, 

ка то уче ни ци от вас се ис ка да кон т ро ли ра те мис ли те и же ла ни ята 
си. Какво зна чи да кон т ро ли ра те ед на мисъл? – Да кон т ро ли ра те 
ед на мисъл, то ва зна чи да прос ле ди те на-правлението, по со ка та й 
– от къ де иде, къ де оти ва и спо ред раз би ра не то ви или да й да де те 
път, или да я трансформирате, или да спре те дви же ни ето й. Затова 
тряб ва да пра ви те опити, за да раз ли ча ва те коя ми съл от къ де иде и 
на къ де отива. Без при ло же ние вие ще нат ру па те мно го не об ра бо-
те но знание, ко ето ще ви съз да де го ле ми неприятности.

• 361 • Метод за раз ви ва не на раз лич ни цен т ро ве и спо-
собности.

 Човек се раж да със спо соб нос ти и дарби, ко ито са в зародиш, 
но тряб ва да ра бо ти те вър ху тях да се развиват. Колкото по ве че 
чо век със ре до то ча ва ми съл та си към те зи центрове, тол ко ва по-
ве че кръв при иж да към тях и те по ве че се развиват. Кръвта но си 
в се бе си елек т ри чес т во и магнетизъм, ко ито се пре да ват на те зи 
цен т ро ве и по ма гат за тях но то развитие. Когато ня кои хо ра ос та ват 
на зад в раз ви ти ето си, за да се съ бу дят в тях висшите, мо рал ни те 
чувства, те тряб ва да се зас та вят да вля зат в ня как во ре ли ги оз но 
или ду хов но общество. По то зи на чин те ще мислят, ще раз ви ват 
сво ите ум с т ве ни спо соб нос ти и мо рал ни чувства. 

Ако ре ли ги оз но то чув с т во у ня кой чо век е сла бо развито, той 
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да по тър си ня кол ко души, у ко ито то ва чув с т во е сил но развито, 
и да ги по мо ли да му по мог нат и той да раз вие то ва чув с т во в се-
бе си. Нека око ло не го се на ре дят че ти ри ду ши със сил но раз ви то 
ре ли ги оз но чув с т во – един отляво, друг – отдясно, тре ти – отпред, 
чет вър ти – отзад. Всеки от те зи че ти ри ду ши ще ту ри ръ ка та си 
вър ху мяс то то на ре ли ги оз но то чув с т во на он зи със сла бо раз ви то 
ре ли ги оз но чув с т во и та ка ще по дър жат ръ це те си един час. Като 
про дъл жат та ка опи та ед на седмица, те ще пов ли я ят бла гот вор но 
вър ху онзи, у ко го то то ва чув с т во е сла бо развито. Същият опит 
мо же да се нап ра ви с човек, у ко го то раз съ дъ кът е сла бо развит. 
Също и с всич ки дру ги чув с т ва и способности. Този опит е ос но-
ван на за ко на за ска че ни те съдове. Хората пред с тав ля ват ска че ни 
съ до ве по меж ду си, вслед с т вие на ко ето мо же да ста не пре ли ва не 
на енер гия от един чо век на друг, как то се пре да ват теч нос ти от 
един ска чен съд в друг.

• 362 • Работа на уче ни ка вър ху не го ва та мисъл.
 Както ху дож ни кът ра бо ти вър ху ед на картина, до ка то я на-

ри су ва точ но спо ред оригинала, та ка и уче ни кът тряб ва да ра бо ти 
вър ху вся ка своя мисъл, до ка то я изправи. Много от ва ши те мис-
ли са криви, изо па че ни и вие тряб ва да ра бо ти те вър ху тях, за да 
ги изправите. Някои считат, че вся ка тях на ми съл е Божествена, 
а щом е Божествена, е безпогрешна. Не е така, не вся ка мисъл, 
ко ято ми на ва през гла ва та на човека, е Божествена. Вие тряб ва да 
изу ча ва те мис ли те си, да дойде те до по ло же ние да раз ли ча ва те кои 
са Божествени и кои – чо-вешки. В чо веш ки те мис ли има грешки, 
а в Божествените няма. Като ана ли зи ра те мис ли те си, ще се стре-
ми те да ги прилагате. Ако не при ла га те мис ли те си, ни що ня ма да 
постигнете.

• 363 • Контролиране на мисълта.
 Забелязано е, че ко га то окул т ни те уче ни ци изу ча ват за ко на за 

кон цен т ри ра не или със ре до то ча ва не на ми съл та си, те чес то заспи-
ват. Това се дъл жи на факта, че те още не са на вик на ли да съ буж дат 
де ятел нос т та на сво ите мо зъч ни центрове. Вследствие на това, ка то 

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-



ИМАМ  ДОМ  НЕРЪКОТВОРЕН 206

раз миш ля ват вър ху ня кой въп рос и не мо гат да сле дят ми съл та си, 
те из па дат под вли яние на за ко на на внушението, на хип но за та и 
заспиват. Следователно, ко га то уче ни кът мис ли вър ху ня кой въпрос, 
той тряб ва да нап ря га мо зъ ка си, за да съ бу ди де ятел нос т та на всич-
ки мо зъч ни цен т ро ве или по не на по -го ля ма част от тях. Ако при 
про це са на мис ле не то се съ бу ди са мо един мо зъ чен център, чо век 
неп ре мен но ще заспи, ще се самохипнотизира. С то ва се обяс ня ва 
за що бо гат чо век из губ ва ума си, ко га то му съобщят, че банката, в 
ко ято е вло жил па ри те си, е фалирала.

• 364 • Значението на лекциите.
 Всяка лекция, ко ято слушате, пред с та вя бла гоп ри ят ни ус ло вия 

за по саж да не на семена. Използвайте те зи условия, за да рас те те и 
да се развивате. Божественото но си ус ло вия за растене.

• 365 • Упражнение за размишление.
 За ед на сед ми ца вся ка ве чер пре ди ля га не (кой ко га то си ляга) 

ще раз миш ля ва те по пет ми ну ти вър ху Живото колело, чрез ко ето 
се ре али зи рат чо веш ки те мис ли и желания.

• 366 • Нов на чин на мис ле не на ученика.
 Да жи вее чо век с идеята, че е мно го учен, че мно го знае, че 

има богатство, че жи во тът му е осигурен, от ко ето има и го ля мо 
са мом не ние за се бе си, да жи вее чо век с та ки ва идеи в Живота, кой-
то все ки мо мент но си не що но во в се бе си, зна чи да за гу би сво ята 
сила, да не пе че ли нищо. 

• 367 • Нов на чин за изу ча ва не на ес тес т ве ни те науки.
 Вие тряб ва да изу ча ва те всич ки фор ми в Природата ка то фа-

зи на Великия живот, през ко ито е ми на ла чо веш ка та душа. Това е 
азбуката, от ко ято е на ре де на книгата, на ре че на ми на ло то на чо веш-
ка та душа. Всеки чо век тряб ва да че те кни га та на сво ето минало. 
Ако бях те изу ча ва ли ес тес т ве ни те науки, па и всич ки дру ги на уки 
от то ва гледище, ка то не раз рив ни ста дии от ва шия живот, вие бих-
те има ли съв сем дру го раз би ра не за на ука та и за Живота. А се га 
аз чес то сре щам го ля мо пре пятс т вие в ра бо та та си по ра ди ва ши те 
разбирания. Вие ка то изу ча ва те съв ре мен на та наука, мислите, че 
мно го знаете. Това е заблуждение.



207

• 368 • Правият път на Живота.
 Силата ни в Живота ще бъ де об рат но про пор ци онал на на 

съпротивленията, ко ито срещаме, т. е. го ля ма си ла – мал ки съпро-
тивления, мал ка си ла – го ле ми съпротивления. И всич ко то ва е в 
за ви си мост от гъс то та та на средата. Затова ние тряб ва да ми нем в 
жи во та си по он зи път, кой то има на й- мал ко съпротивление. Кога-
то чо век вле зе в ма те ри ал ния свят, той тряб ва да пре тег ли силата, 
въз мож нос ти те и богатствата, с ко ито разполага, за да знае как 
да действа, а вие чес то заб ра вя те това. Знайте обаче, че при те зи 
пропуски, вие за тъ ва те по ве че в материята, вслед с т вие на ко ето 
гъс то та та на сре да та се увеличава, съп ро тив ле ни ето – също, а си-
ла та ви се намалява.

• 369 • Пряк кон такт с Истината.
 Когато ние го во рим за Великите ис ти ни в Живота, тряб ва да 

сме в пря ко съ об ще ние с тях, а не косвено, тряб ва да сме в кон-
такт с лъ чи те на Слънцето, за да сме под бла гот вор но то вли яние 
на те зи лъчи.

• 370 • Растенето на ученика.
 Вие бър за те да израстете. За рас те не то вие не тряб ва да ми-

слите. Как и кол ко ще израстете, то ва не за ви си от вас. Много уче-
ни ци на Окултната шко ла се спъ ват имен но в то зи въпрос. Щом 
вле зе те в Школата, вие бър за те да ста не те мно го учени, мно го 
добри. Задачата на Школата не е да ви нап ра ви добри, ни то да ви 
нап ра ви умни, да при до би ете мно го знания. Знаете ли за що то ва 
не е за да ча на Школата? – Каква раз ли ка има меж ду богатия, кой-
то тру па па ри те си в ка са та и все ки ден лам ти за все по -го ля мо и 
по -го ля мо богатство, и вас, ко ито ис ка те да тру па те все по ве че и 
по ве че зна ния в гла ва та си, ка то ня кой банкер. Това зна ние по ве че 
ще уве ли чи тре во ги те ви. Като при до би ете по ве че знания, вие ще 
ста не те по-чувствителни, по-амбициозни, ще поч не те да се мис-
ли те за не що го ля мо и ня ма да мо же да из дър жи те на всич ко това.

Вие и без да мислите, без да ис ка те по -бър зо да растете, ще 
растете. Приятното в Живота е да рас теш без да мис лиш за това. Да 
ста ваш до бър без да мислиш, че си ста нал добър, но да из пол з ваш 
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все ки мо мент бла гоп ри ят ни те условия.
• 371 • Естеството на душата.
 Никоя си ла в све та не е в със то яние да пре вър не ду ша та във 

въглен. Тя за веч ни вре ме на си ос та ва един скъ по це нен ка мък на 
Небесното царство. Тя е из ляз ла от Божественото дихание. Туй 
тряб ва да счи та те ка то закон. Чистотата на ду ша та не мо же да се 
опорочи, тя вся ко га е чиста. Помнете това, дръж те та зи ми съл в се бе 
си, за да не се обезсърчавате. Дойде ня кое противоречие, ка жи си: 
“Моята ду ша е чиста. Ако се опетних, то ва е външно, не се от на ся 
до ду ша та”. Следователно вие мислите, че пог реш ка та ви е в пос-
тъп ка та ви, а не че ва ша та ду ша е ста на ла по -доб ра или по-лоша. 
Аз мо га да ви кажа, че ня кой път сте пос тъ пи ли разумно, а ня кой 
път – неразумно, но то ва не се от на ся до ва ша та душа. 

• 372 • Защо ни са раз лич ни те добродетели.
 Защо ни е Знанието? – То е Светлина на ума, по каз ва Пътя, по 

кой то чо век върви. Защо ни е Любовта? – Да ос мис ли Живота ни. 
Защо ни е Мъдростта? – Да ук ра си то зи Живот, да му да де сми-
съл и интензивност. Защо ни е Истината? – Да ни да де Свобода да 
пре об ра зим жи во та си. 

• 373 • Силата и вли яни ето на Знанието.
 Великите Учители на чо ве чес т во то не поз во ля ват на уче ни ци те 

да при до би ят мно го зна ния изведнъж, за що то ако при се гаш ни те 
ус ло вия на жи во та им се да дат мно го из лиш ни знания, те  ня ма да 
при не сат те зи блес тя щи резултати, как ви то очаквате, за що то мо зъ-
кът на съв ре мен но то човечество, не го ва та нер в на сис те ма не е тъй 
нагласена, че да из дър жа бър зи те треп те ния на те зи вис ши знания. 
Има из вес т ни идеи, ко ито ако се произнесат, на мно зи на от вас ще 
се под ко сят кра ка та и ще пад нат с ли це на земята. Ето за що при 
се гаш но то раз ви тие на чо ве чес т во то всич ки ве ли ки уче ни хо ра се 
крият, не се изя вя ват на света, а ко га то тряб ва да се изявят, взе мат 
на й-п рос та та форма, за да не про из ве дат ня как во сътресение. Ние 
не ис ка ме да ви засенчваме, ис ка ме всич ки да бъ де те свободни, но 
вие не тряб ва да се спъ ва те от то ва кой кол ко знае.
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• 374 • Изпитанията на Живота.
 Помнете едно: вся ко гърне, ка то се направи, тряб ва да ми не 

през огън, до ка то се опе че добре. За да се опе кат ва ши те чув с т ва 
се ис ка на й- мал ко пет де сет хи ля ди гра ду са температура. За да се 
опе че ед но ва ше ду шев но желание, се ис кат на й- мал ко сто ми ли она 
градуса. Тази топ ли на не изгаря, но тя вна ся он зи ве лик Божествен 
живот. При та зи топ ли на се об ра зу ват на й- вис ши те треп те ния в 
човека, ко ито да ват под тик на на й- въз ви ше но то и благородното. Та 
казвам: ако ня кои от вас се под ла гат на из пит в Живота, тряб ва да 
знаете, че те зи не ща са точ но определени. Ние зна ем те зи закони, 
ко ито оп ре де лят из пи ти те в Живота. Като зная законите, аз зная 
как во ще ми се слу чи все ки ден, но ни ко га не пра вя опит да го от-
к ло ня или избягна. Никога до се га не съм пра вил опи ти да из ме ня 
сво ята съдба. Ако из ме ня сво ята съдба, ще ми се слу чат неща, сто 
пъ ти по-лоши.

• 375 • Пътят на ученика.
 Като уче ни ци на Окултната шко ла вие ще за ло жи те ума, сър-

це то и во ля та си да учи те и уче не то тряб ва да е прид ру же но с един 
вът ре шен копнеж, с Любов. Имате ли та зи Любов, вие ще се до-
мог не те до оне зи ве ли ка Истина, ко ято е цел та на ва шия живот. И 
то га ва кой то клон на на ука та и да изберете, ще ви ползва. Ние не ви 
на ла га ме да из бе ре те то зи или он зи клон от науката. Всеки от вас 
е сво бо ден да из бе ре ка къв то клон иска, но да знаете, че то зи клон 
тряб ва да бъ де по ма га ло за раз ви тие на ва шия ум, сър це и душа.

• 376 • Закон за поляризирането.
 За да се про яви ед но ва ше желание, ед на ва ша ми съл или ед но 

ва ше чувство, тряб ва да се поляризира. Това зна чи да пус не ко ре ни 
в зе мя та и от те зи ко ре ни да из рас т ват клони, т. е. да се проявят. 

• 377 • Запалките на силите.
 Всяка сила, за да се до ве де в сво ето нор мал но действие, си има 

своя осо бе на запалка. Истината има осо бе на запалка, Мъдростта 
има осо бе на запалка, Любовта има осо бе на запалка. Всяка си ла 
има свой спе ци ален огън, своя спе ци ал на запалка, ко ято мо же да я 
до ка ра в действие. И друг огън мо же да до ве де си ла та в действие, 

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-



ИМАМ  ДОМ  НЕРЪКОТВОРЕН 210

но ня ма да про из ве де съ щин с кия ефект. Изисква се ед на оп ре де ле-
на запалка. Единствената за пал ка за ра зум на та чо веш ка ду ша е да 
помисли, че Бог е Любов. Вие мо же да мис ли те за ба ща си, за май ка 
си, за при яте ли те си, но те са обик но ве ни запалки. Като помислите, 
че Бог е Любов, та зи за пал ка е силна. От та зи за пал ка тряб ва да 
започнете. Няма ди на ми чес ка си ла в света, ко ято да се про ти во-
пос та ви на та зи запалка. Значи пър ва та запалка, най-силната, на-
й- мощ на та в съзнателния, са мо съз на тел ния и свръх съз на тел ния 
живот, то ва е да се свър жеш с Бога. Като оти деш при Бога, тряб ва 
да ста неш се ри озен и всич ки про ти во ре чия тряб ва да из чез нат от 
ду ша та ти. Душата ти тряб ва да бъ де та ка отворена, че да при емеш 
всичко, ко ето е не об хо ди мо за теб. Само та ка ще мо жеш да по чув с-
т ваш Бога. Ако оти деш при Бога и се съм ня ваш да ли ще те при еме 
или не, ти сам си съз да ваш преграда.

• 378 • Изпитанията в Школата и Живота.
 Който мо же да из дър жи на всич ки ху ли и обиди, той е човек, 

на ко го то мо же да се въз ло жи ня как ва мисия. Всички ве ли ки хо ра 
са би ли под ла га ни на ху ли и гонения, за да се ви ди да ли ще мо гат 
да издържат. И ня кои от вас ка то окул т ни уче ни ци ще ми нат под 
та ка ва дисциплина, за то ва пов ди гам то зи въпрос. Не мо же те да из-
бег не те то зи път. Дали ще ми не те та зи дисциплина, ка то уче ни ци 
на Школата или вън от нея, е безразлично, но важ но е, че всич ки 
ще я минете.

• 379 • Идеята на уче ни ка за Живота.
 Сега всич ки вие тряб ва да има те ед на оп ре де ле на идея за Жи-

вота. Вие тряб ва да зна ете в как во се ди същ нос т та на то зи Живот. 
Престижът на чо ве ка се уронва, ко га то му ка жат ед на лъжа. Когато 
ня кой чо век го во ри Истината, ка къв то език и да държи, то зи чо век 
пов ди га ва шия престиж. Когато го во ри те Истината, вие тряб ва 
да бъ де те смели. Когато го во ри те Истината, не ви тряб ва мно го 
философстване, не мис ле те как ви ще бъ дат последствията, сме ли 
бъдете. Когато ще из каз ва те ва ши те лич ни мнения, бъ де те край но 
предпазливи. Говорите ли Истината, аб со лют но не се бойте. Каз-
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вайте Истината и тя ще се пог ри жи за се бе си. Ще пра ви те раз ли ка 
меж ду Истината и ва ше то убеждение. Тези раз г ра ни че ния са пот-
реб ни при се гаш но то ви развитие. Ако не ги взе ме те в съображение, 
ня ма да ми не дъл го вре ме и вие ще се на ме ри те в ед на за дъ не на 
улица. Вие тряб ва да ту ри те в жи во та си ед на здра ва основа, вър ху 
ко ято мо же да се раз ви ва знанието, ко ето се га при-добивате.

• 380 • Опит за раз миш ле ние за доб ро то у другите.
 Отделяйте все ки ден – сут рин пет минути, на обед пет ми ну ти 

и ве чер пет минути, за да раз миш ля ва те вър ху доб ри те чер ти на 
ва ши те приятели. При то зи опит ще пос тъп ва те по след ния начин: 
ка то ста не те сутрин, на й- пър во ще се спре те вър ху се бе си, за да 
ви ди те има те ли ед на ху ба ва черта, ед но от ли чи тел но качество, по 
ко ето да се раз ли ча ва те от другите. И ще за дър жи те то ва ка чес т-
во в ума си. За то ва ка чес т во ще се обик не те и ще го от п ра ви те и 
към другите. Като нап ра ви те то зи опит с вас, вие се свър з ва те с 
Невидимия свят. На обед ще пра ви те то зи опит с ва ши те приятели, 
а пък ве чер ще пра ви те то зи опит с ва ши те ближни. Като пра ви те 
то зи опит, ще гле да те мо же ли въз ос но ва на то ва ху ба во ка чес т во 
във все ки ед но го да се съг ра ди не що ценно. От опи та ви през те зи 
два ме се ца ще ви дим как ва об ща идея мо же да се извади. През те зи 
два ме се ца и аз ще от де лям по пет на де сет ми ну ти на ден да на ме ря 
по ед но доб ро ка чес т во във вас.

• 381 • Пътят на сър це то и пъ тят на ума.
 Сърцето оби ча глад ки те пътища. Когато сър це то говори, ис-

ка всич ко да бъ де гладко, да ня ма ни как ви препятствия, всич ко да 
вър ви по мед и масло. Ако сме в общество, ис ка ме нав ся къ де да 
ни пос ре щат и из п ра щат с лав ро ви венци, с бу ке ти в ръце, с поз-
дравления, с речи, с гощавки. 

А пъ тят на ума е стръмен, на чу пен и скалист. Това се дъл жи на 
пре чуп ва не то на Светлината, ко ято ми на ва през раз лич ни гъстоти.

• 382 • Развиване на ин ту ици ята на ученика.
 Вие тряб ва да раз ви ва те ин ту ици ята си. Тя не се про явя ва ка-

то ми съл в мозъка, но ка то ед но дъл бо ко вът реш но чувство, ка то 
ед но вът реш но прошепване. То не из ли за от гортана*,  но е ед но 
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чувство, ко ето из ли за ня къ де из под лъжичката. То ви на шеп ва ти хо 
и спокойно, каз ва ви са мо да бъ де те внимателни. То ви каз ва нап ри-
мер да се па зи те от ло ши другари. Те ис кат да от в ле кат вни ма ни ето 
ви, за да скъ са те връз ка та си с из точ ни ка на ва шия Живот. Това е 
злото, ко ето те мо гат да ви направят.

• 383 • Езикът на Природата – преж дев ре мен но от ва ря не 
на очите.

 Има из вес т ни опас ни мес та в Природата, до ко ито щом дойде-
те, е опасно. Добре, че вие още не раз би ра те ези ка на Природата. По 
дърветата, по изворите, по реките, по горите, по всич ки пла нин с ки 
места, нав ся къ де из Природата са хро ни ки ра ни всич ки доб ро де те ли 
и всич ки прес тъп ле ния и от в ра ти тел ни грехове, ко ито хо ра та са из-
вър ши ли от на ча ло досега. Някои хо ра казват: “Да раз би ра ме ези ка 
на Природата”. Няма по - ужас но не що от то ва да ви се от во рят очи те 
преж дев ре мен но и да ви ди те как ви ло ши ра бо ти има на пи са ни в 
Природата. Има и кра си ви работи, на пи са ни в Природата, но има 
и лоши. Ще за пи та те как да поз на ва ме къ де са на пи са ни ху ба ви те 
ра бо ти в Природата. Всеки от вас има един вът ре шен инстинкт, 
кой то ви подсказва: “Тук спри, през тук мини, там не ми на вай”. Ще 
се под чи ня ва те на то зи инстинкт. Щом ня кое мяс то не ви харесва, 
не се спи рай те при него. Ще спре те там, къ де то ви харесва, къ де-
то то ва чув с т во ви подскаже. Когато ние пътуваме, при се гаш ни те 
ус ло вия на Земята, при се гаш на та кул ту ра мал ко мес та има, къ де то 
мо жем да спрем и сво бод но да си отпочинем. Да си по чи неш всред 
Природата, зна чи да усе тиш ед но вът реш но облекчение, а в ума ти 
да проб лес не ед на ве ли ка мисъл. Някой път ре чеш да си починеш, 
но вед на га на хъл т ват в те бе гру би мисли. Това не е почивка. 

• 384 • Законът за концентрирането.
 В Окултната на ука на й- пър во се тре ти ра въп ро сът как да се 

на учи чо век пра вил но да се концентрира. Човек, ка то учи, пак се 
концентрира, но има закони, ко ито той тряб ва да знае, за да мо же 
пра вил но да се концентрира. За да се концентрира, чо век не тряб ва 
да се раз пи ля ва мно го нашироко, а да се със ре до то чи в ед на посока. 
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• 385 • Мястото на во ля та в човека. Спиралното дви же-
ние в мозъка.

 Това, ко ето днес под дър жа тя ло то право, ко ето го под тик ва 
към движение, към дейност, то ва е чо веш ка та воля. Значи за вся ко 
не що се ис ка усилие, работа, а не леснина. В мо зъ ка на чо ве ка има 
ед но спирално, ед но кръ го об раз но движение. И ко га то то ва дви же-
ние се из вър ш ва правилно, чо век мис ли доб ре и вър ви добре, без 
да залита. Например вър ви те по ули ца та и по мис ли те не що лошо; 
ня ма да ми не мно го вре ме и ще паднете. Това е за що то с ва ша та 
ло ша ми съл сте на ру ши ли пра вил нос т та на то ва кръ го во спи рал но 
движение, пре къс на ли сте то ва дви же ние във ва шия мозък. Това 
те че ние мо же да се пре къс не и по дру ги причини: от страх, нере-
шителност, по доз ре ние и ред дру ги причини. 

• 386 • Опит за мис лен на екскурзия.
 Месечината вли яе вър ху въображението. Как мо же да се из-

пол з ва нейно то вли яние в по ло жи те лен смисъл? – Да до-пуснем, че 
ня кой път из пад не те в ня кое ме лан хо лич но настроение; при ло же те 
то га ва ва ше то въображение: пред с та ве те си ед на ху ба ва картина, 
ед на ху ба ва пер с пек ти ва в живота. Направете след ния ма лък опит: 
бо лен сте, от пад на ли сте духом, но е зим но време, не мо же те да 
из ле зе те вън да се поразходите. Представете си мислено, че се из-
кач ва те на един пла нин с ки връх, кой то познавате, хо ди ли сте друг 
път и пре жи вей те ця ла та екс кур зия в се бе си живо, ка то че в то зи 
мо мент пътувате. Изкачете се на вър ха и пак се върнете. Всеки ден 
мо же те да пра ви те по ед на та ка ва разходка. Това уси лие на ва шия 
ум вед на га ще то ни ра мо зъ ка ви. Това е съ що един до бър ме тод за 
концентриране. 

• 387 • Дисциплиниране на ума.
 В ума ви ще дойдат вся как ви пос то рон ни идеи, но ще се 

учи те да дис цип ли ни ра те ума си, за що то имен но сте ученици. Да 
дис цип ли ни ра те ума си, то ва е на й- го ля мо то изкуство. Недисци-
плинираният ум е по до бен на един див кон, кой то прес ка ча всич ки 
прегради, кол ко то го ле ми и да са те, ба ири и пла ни ни той прескача. 
За да го укротиш, тряб ва да му ту риш гем. Затова ще се за еме те да 
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ра бо ти те вър ху ума си, да го дисциплинирате. Дисциплинираният 
ум е ве ли ка си ла в При-родата. Който дис цип ли ни ра ума си, съз да ва 
в се бе си харак-тер. Че ми на ват през ума ви ло ши мис ли пок рай 
добрите, то ва не тряб ва да ви смущава.

Считайте то ва ка то ед но не об хо ди мо явление. Вие не мо же-
те да из ме ни те ре да на нещата. И злото, и доб ро то ще дойдат. Те 
съ щес т ву ват в света. Защо и за какво, вие не мо же те да знаете, но 
ед но тряб ва да знаете, че не мо же те да из ме ни те от но ше ни ята на 
доб ро то и зло то към вас. За да из ме ни те те зи отношения, тряб ва да 
раз би ра те за ко ни те на ва шия ум. Като поч не те да се спра вя те с ума 
си и то по един на й- ра зу мен начин, ще раз бе ре те и от но ше ни ята на 
доб ро то и зло то към вас. Засега вие мислите, че сте мно го сил ни 
и ще мо же те да ту ри те на ума си ед на го ля ма спирачка. Но зна ете 
ли как ва го ля ма ка тас т ро фа мо же да ста не с вас, ако ту ри те на ума 
си ед на го ля ма спирачка? Много мал ка спи рач ка ще му турите.

Някой се оп лак ва от ума си, друг – от сър це то си, тре ти – от 
во ля та си. Няма как во да се оп лак ва те от ума, сър це то и во ля та си, 
те са мно го добри. И умът, и сърцето, и во ля та ви са мно го доб ри 
и са на мяс то то си, но един с т ве но то нещо, ко ето ви спъва, е, че сте 
заб ра ви ли правилата, по ко ито се дви жи ва ши ят ум, ва ше то сър це 
и ва ша та воля.

Та да знаете: на й-г лав но то за уче ни ци те от всич ки окул т ни 
шко ли е да дис цип ли ни рат ума си. Там уче ни ци те упот ре бя ват на-
й- мал ко де се т- пет на де се т-д ва де сет години, за да дис цип ли ни рат 
ума си. Например, ако бих те мог ли да се дис-циплинирате, как то 
сте се га в то зи клас, вие бих те дош ли до със то яние да се ди те ти-
хи и спокойни, да не ви сму ща ва ни що наоколо, ка то че сте сами.

• 388 • Човек се виж да до бър или лош спо ред Светлината, 
ко ято има.

 Вие ня ко га сте има ли спо соб нос т та да се кон цен т ри ра те и пос-
ле сте я изгубили. И се га от но во тряб ва да я възстановите. Сега вие 
мислите, че сте ста на ли мно го лоши, а по -ра но сте би ли по-добри. 
Обратното е вярно: ед но вре ме бях те по-лоши, а се га сте по-добри. 
По-рано сте има ли по мал ко Светлина, та не се виждахте. Сега, 
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по не же има те по ве че Светлина, виж да те как ви сте. Значи да ли сте 
доб ри или лоши, то ва за ви си от Светлината, ко ято имате. Има на-
ис ти на из вес т на раз ли ка меж ду това, ко ето бях те по-рано, и това, 
ко ето сте сега. Тази раз ли ка се ди в следното: ед но вре ме имах те 
по -мал ко раз нос ки в яде не и пиене, по -мал ко от но ше ния с хората, 
имах те по -мал ко из ку ше ния и изпитания. А се га има те по ве че от-
но ше ния с хората, по ве че изкушения, изоб що по ве че сте изложени.

• 389 • Упражнение за кон т ро ли ра не на състоянията.
 Ще ви дам ед но упражнение, ко ето ще тряб ва да пра ви те в 

про дъл же ние на се дем дни. Упражнението се със тои в следното: 
да кажем, че в пър вия ден, понеделник, има те ед но не раз по ло же-
ние на духа; на пи ше те си вед на га ед на точка, ед на ли ния и един 
триъгълник. Забележете как во е вън ка вре ме то и как во е ва ше то 
състояние. На вто рия ден до три ъгъл ни ка на пи ше те един квад рат 
и пак виж те как во е вре ме то и със то яни ето ви. На тре тия ден на-
пи ше те един пе то ъгъл ник и от бе ле же те вре ме то и със то яни ето си. 
На чет вър тия ден на чер тай те един шес то ъгъл ник и от бе ле же те 
вре ме то и със то яни ето си. На пе тия ден на чер тай те сед мо ъгъл ник 
и от бе ле же те вре ме то и със то яни ето си. На шес тия ден на чер тай те 
ос мо ъгъл ник и от бе ле же те вре ме то и със то яни ето си.

Всички те зи фи гу ри са символи, ко ито из ра зя ват из вес т ни жи ви 
си ли в Природата. Най-първо вие ще пре диз ви ка те ум с т ве но те зи 
фи гу ри и след то ва ще ги на чер та ете на книга, но мно го пра вил но 
и красиво. Която фи гу ра на пи ше те през деня, нея ще дър жи те в ума 
си през це лия ден. Каквото и раз по ло же ние да има те – доб ро или 
лошо, все ки ден ще на чер та ва те оп ре де ле на фигура. Геометрията 
уп раж ня ва от лич но вли яние вър ху човека. Затова ко га то чо век е не-
раз по ло жен духом, не ка се за ни ма ва с ге омет рия и да ре ша ва за да чи 
по математика. Математиката оба че е по-отвлечена. По-лесно е да 
за поч не те с ге омет ри ята и да свър ши те с математиката.

Всяка фигура, ка то я начертаете, ще я дър жи те в ума си и ще 
раз миш ля ва те вър ху сми съ ла и зна че ни ето й. Като раз миш ля ва те 
вър ху вся ка фигура, те ще ожи ве ят във вас. По то зи на чин вие ще 
раз бе ре те от къ де про из ти чат ва ши те нераз-положения. Това уп раж-
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не ние е до бър ме тод за раз миш ле ние и концентрация.
• 390 • Методите в Окултната школа.
 В све та има раз ни занаяти, а в Окултната шко ла има раз ни 

методи. С ня кои от те зи ме то ди вие мо же да пре вър не те ед на по 
-нис ша енер гия в по-висша. Енергиите тряб ва да се превръщат. 
Имате ед но не раз по ло же ние на духа; вие мо же те да го пре вър-
не те в про дъл же ние на пет, десет, петнадесет, два де сет ми ну ти 
ка то оти де те нап ри мер да по ко па ете мал ко в градината. И ка то 
копаете, ще се със ре до то чи те тъй ин-тензивно, че ще пре вър не те 
не раз по ло же ни ето си в доб ро разположение. Мисълта ви тряб ва 
да бъ де тъй интензивна, че да се изпотите. Някой път може, ка то 
седите, тъй сил но да се съсредоточите, че да по те че пот от че ло то 
ви. Всички те зи методи, ко ито се га ви давам, за в бъ де ще ще ви 
бъ дат потребни. Когато ня кой чо век е бо лен или не раз по ло жен 
духом, той мо же да се ле ку ва чрез тран с фор ми ра не на енергиите. 
Той мо же да си слу жи с те зи линии, с те зи ге омет ри чес ки фи гу ри 
и по то зи на чин ще про ка ра мо зъч на та си енер гия в бе ли те дробо-
ве. Това тран с фор ми ра не на енер ги ята тряб ва да ста ва правилно. 
Геометрическите фи гу ри са съ еди ни тел на нишка, чрез ко ято мо гат 
да се тран с фор ми рат енергиите. Разбира се труд но е да се пос тиг-
не не що изведнъж. Много опи ти тряб ва да се правят. Практическо 
при ло же ние трябва. Направете пе т- де сет опита, за да се убе ди те в 
ис тин нос т та на мо ите думи. Като нап ра ви те един спо луч лив опит, 
не спирайте, нап ра ве те десет, двадесет, сто опита, за да има те ед но 
по ло жи тел но знание, ко ето из к люч ва вся как во съмнение.

• 391 • Светлата точ ка в съзнанието.
 Вие тряб ва да се на учи те да се вдълбочавате, да се вглъ бя ва те 

в се бе си. Тогава в дъл бо чи на та на ва ша та ду ша ще за бе ле жи те ед на 
ед ва доло ви ма свет ла точка. И ва ша та идея, ва ши ят иде ал се ди в 
та зи свет ла точка. Онзи, кой то не разбира, тър си своя иде ал вън от 
та зи точица. Силата на Светлината й е ед на и съща, тя ни ко га ни то 
се увеличава, ни то се намалява. Нейният цвят е приятен. В та зи 
то чи ца ня кой път се явя ват гра мад ни ог ньо ве – тук плам не един 
огън, там плам не друг огън, но за ня кол ко ча са всич ко изгасва, ка то 
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че се съз да ват но ви светове. Някой път те зи го ле ми огньове, ко ито 
се об ра зу ват око ло ва ше то Божествено съзнание, ви заблуждават. 
Опитният окул тен уче ник вни ма ва са мо в та зи точица, а те зи ог-
ньо ве не го интересуват. Тази мал ка свет ла точка, то ва е Божестве-
ното съз на ние във вас. От се га ве че ще гледате, ще се вглъ бя ва те в 
се бе си, да пра ви те раз ли ка меж ду ва ше то обик но ве но съз на ние и 
Божественото съзнание. Ще нап ра ви те един опит да зна ете как да 
раз ли ча ва те те зи съзнания. В чо веш ко то съз на ние има ед но мал ко 
колебание, ко ето мо же да про ве ри те на опит. Затова имен но чо век е 
вся ко га не до во лен от се бе си. Обаче в то ва пос то ян но ко ле ба ещо се 
дви же ние в се бе си чо век усе ща и другото, вис ше то съз на ние в се бе 
си, ко ето е вся ко га ти хо и спокойно. И ко га то чо век е обезсърчен, 
развълнуван, та зи мал ка свет ли на – Божественото съз на ние – каз-
ва на чо веш ко то съзнание: “Не бой се, всич ко ще свър ши доб ре”. 
Само то ва каз ва Божественото съзнание, но ти чув с т ваш в се бе си 
ед но спо-койствие. И на й- пос ле ка то се свър ши ра бо та та добре, 
Божественото съз на ние ти казва: “Видя ли, на ли ти казах, че ще се 
свър ши доб ре”. Божественото съз на ние ни ко га не казва, че от теб 
чо век ня ма да стане. Това е чо веш ко то съзнание, ко ето се раз д во-
ява и казва: “От теб чо век ня ма да ста не”. Божественото съз на ние 
казва: “Ти ще ста неш чо век ка то дър жиш пос то ян но ми съл та си, 
от п ра ве на на го ре към Бо-жественото”.

Сега аз ви на веж дам на ед на ре ал на философия, ко ято външ но 
из г леж да мал ко отвлечена, но в нея има ед но мик рос ко пич но при-
ложение. И все ки Учител, кой то ви каже, че мо же да има те ня как ви 
гран ди оз ни резултати, не ви каз ва Истината. Истинският Учител 
ще ви по ка же мал ка та светлинка. И ако вие сте доблестен, ако има-
те характер, ако има те во ля да се движите, ще вър ви те по ли ни ята 
на та зи мал ка свет ли на във ва ше то съзнание. Като се дви жи те по 
та зи линия, ще се на ме ри те във въз мож нос ти те на друг един свят. 

Мнозина от светиите, мно зи на от от шел ни ци те в Индия, мно го 
уче ни са из гу би ли своя жи вот в тър се не на Божественото съзнание. 
Напразно са из гу би ли жи во та си. Те тряб ва ло да тър сят мал ка та 
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свет лин ка в се бе си, ко ято би им доп ри нес ла мно го по -го ля ма ра-
дост, от кол ко то всич ки радости, ко ито са има ли до то ва време. И ако 
вие съ бе ре те всич ки радости, ко ито сте има ли досега, те не мо гат 
да се срав нят с мал ка та радост, ко ято мо же да ви дос та ви мал ка та 
свет ли на в съзнанието. В та зи свет ли на вие има те ве че не що реално. 
Към нея ще пог лед не те в на й- го ле ми те бу ри на жи во та си. Тя ще 
ви доп ри не се не що повече, от кол ко то всич ки те дру ги блага, ко ито 
сте имали. Свети ли та зи мал ка свет ли на във ва ше то съзнание, све-
ти ли то зи фар, мо ре то мо же да се въл ну ва кол ко то ще, но вие ще 
бъ де те уверени, че ни що не е в със то яние да ви из ва ди от то зи път. 
Загасне ли та зи мал ка светлина, из гу би те ли то зи фар, то га ва мо же 
да по пад не те в ед на погрешка. Това не е за що то сте изоставени, но 
по не же хо ра та чес то взе мат про ти во по лож на по со ка на Божестве-
ното съзнание, вслед с т вие на ко ето из губ ват та зи мал ка свет лин ка 
и не зна ят на къ де да се движат. И се га един с т ве но то нещо, ко ето 
ви остава, е да се ори ен ти ра те накъ де се дви жи то ва Божествено 
съз на ние и да нав ле зе те в по со ка та на не го во то движение. Вие ед-
нов ре мен но ще се дви жи те в две посоки, т. е. ще ре али зи ра те два 
живота: от ед на стра на ще раз ви ва те чо веш ко то съзнание, а от дру га 
стра на ще се стре ми те да се дви жи те към Бога.

• 392 • Път и по со ка на Божественото.
 Някой път дви же ни ето на Божественото в сво ята въз хо дя ща 

ли ния ми на ва през ума. Някой път про це сът е обратен: при въз кач-
ва не то на Божественото съз на ние ми на ва през ума, а при сли за не то 
си – през сърцето. Например дви же ни ето на Божественото съз на ние 
у мъ жа и же на та не вър ви в ед на и съ ща посока. Движението на 
Божественото съз на ние у мъ жа за поч ва от дяс но и вър ви към ляво, 
а при же на та – от ля во към дясно. Но имай те пред вид ед но нещо: в 
Бога има са мо ед на страна. Движението на съз на ни ето у же на та е 
об рат но на то ва у мъжа. Мъжът – прин ци път на Мъдростта и же-
на та – прин ци път на Любовта се сре щат в Божественото съзнание.

• 393 • Метод за на ми ра не на свет ла та точ ка в съз-нание-
то.
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 Ако мислите, че ще на ме ри те свет ла та точ ка чрез кон цен т-
ра ция на мисълта, лъ же те се. Затова ще се пос та ви те в със то яние 
на вът реш на ти ши на и вът ре шен мир, ка то считате, че всич ко на-
око ло ви е в пъ лен ред и порядък. Само по то зи на чин ще мо же те 
да за бе ле жи те та зи мал ка точица, та зи мал ка свет лин ка в се бе си. 
Вие ще на ме ри те та зи точ ка са мо в на й- го ле ми те бу ри на ва шия 
живот, ко га то всич ко на око ло ви е в пъ лен мрак и считате, че сте 
съ вър ше но сам, изос та вен на про из во ла на съдбата. Само то га ва 
ще блес не в съз на ни ето ви та зи ед ва мъж де еща точица. И един с т-
ве но то нещо, за ко ето мо же да се дър жи те в то зи момент, е свет ли-
на та на та зи мал ка то чи ца на хо ри зон та на ва ше то съзнание. Вие 
сте в раз въл ну ва но то море; към та зи свет ла точ ка ще се стремите, 
тя да бъ де ваш фар. Тази опит ност мо же да има те всички. Тъй ще 
има те ед на ба за в жи во та си, ще знаете, че има не що Божествено в 
човека. И при всич ки вът реш ни стра да ния и нес го ди в жи во та си 
на ме ри те ли та зи мал ка светлинка, тя ще бъ де ед на ра дост за вас. 
Вие ще зна ете при то зи фар на къ де има бряг, на къ де има суша, къ-
де ще мо же те да живеете, т. е. къ де има те въз мож ност за рас те не и 
раз ви тие на ва шия живот. 

Ако сте вер ни на Божествения принцип, той ще ви из ве де от 
всич ки противоречия, в ко ито мо же да се намерите. Дали вие вяр-
ва те или не вярвате, то е друг въпрос, но ако вие има те дос та тъч-
но тър пе ние да из дър жи те на всич ки мъчнотии, неп ре мен но то ва 
Божествено съз на ние ще ви из ве де на до бър край. Движението на 
Божественото съз на ние в Духовната на ука на ри чат Божествен Про-
мисъл. Но то е ед на не оп ре де ле на дума. Аз го на ри чам дви же ние на 
Божественото съзнание. В съз на ни ето на чо ве ка има ед нов ре мен но 
две движения. Движението на Божественото Съзнание е ви на ги 
нагоре. Та на й- важ но то за вас е та зи свет ла точ ка в съзнанието. То 
е на й- важ но то не що в жи во та ви. Тя е ед на пос то ян на светлина, ко-
ято мъж де лее слабо, но вся ко га свети. Тя е на й-к ра си ва та светлина, 
ко ято мо же те да има те в се бе си. Когато сте щастливи, ко га то сте 
радостни, тя поч ти не се вижда, но щом жи во тът ви ста не мъчен, 
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щом дойдат на й- го ле ми те нещастия, страдания, отчаяния, тя се 
вижда. И затова, за да я ви ди те ня кой път, Божественото съз на ние 
съз да ва ка то в те атър преч ки – зат ва ря ви, ог ра ни ча ва ви, ка то ви 
на соч ва да мис ли те на дру го мяс то и казва: “Има не що по -важ но 
във ва шия живот, от кол ко то ва шия ежед не вен жи вот”. Вие се раз-
д во ява те и казвате, че ня ма ни що вън от обик но ве ния живот. Но 
Божественото съз на ние ви казва, че има не що по-важно. 

• 394 • Методи на Природата.
 Всички тряб ва да си слу жи те с оне зи методи, с ко ито Приро-

дата си служи.
• 395 • Мислете за тя ло то си.
 Вие ста ва те сут рин и ни що не мис ли те за тя ло то си. Направете 

ед на мо лит ва за него. Изпратете ва ша та ми съл към тя ло то си. По-
мислете за всич ки ва ши клетки, ко ито вли зат в мозъка, в дробовете, 
в стомаха. Помислете за всич ки жи ви същества, ко ито ра бо тят в 
него, и им из п ра те те по ед на мисъл, по ед но благословение. Насър-
чете ги, дай те им си ла и те ще се зарадват. А вие ста ва те сут рин и 
ни що не мис ли те за те зи работници. Изпратете ед на на сър чи тел на 
ми съл към те зи клетки. Те всич ко раз би рат и има един Божествен 
закон, кой то ги управлява. Насърчите ли ги, те се радват, за що то 
те са съз на тел ни същества. Бъдете разумни, вни ма тел ни към тях. 
Говорете им ка то един до бър господар. Уморите ли се, спре те се. 
Въобще бъ де те вни ма тел ни към тя ло то си, към клетките, ко ито го 
образуват. Съвременните хо ра мислят, че в клет ки те ня ма съзнание. 
В тях по ня кой път има та ка ва интелигентност, как ва то хо ра та не 
предполагат. Здравето ви, спо соб нос ти те ви за ви сят имен но от ва-
ши те клетки. Ето за що вся ка сут рин пра щай те по ед на доб ра ми съл 
към всич ки ва ши клетки. Вечер пре ди да си лег не те пак им пра те те 
по ед на доб ра ми съл и си легнете. Като ста не те сутрин, ще усе ти те 
ед но осо бе но при ят но разположение. Ами че те зи клет ки са ва ши 
слуги. Те ще кажат: “Нашият гос по дар е нап ра вил ед на ре фор ма 
в на шия живот, не ка му слу жим доб ре”. Съвременната Окултна 
на ука до каз ва то ва нещо. Постъпват ли хо ра та по то зи начин, ще 
про дъл жат жи во та си кол ко то искат: с десет, двадесет, сто, двес та 



221

години. Най-първо ще мис ли те за те зи мал ки клетки, от ко ито за-
ви си всичко. И Писанието казва: “Ние сме храм и Бог жи вее в нас 
и всич ко в нас е жи во”. Следователно към всич ки клет ки и ор га ни 
в тя ло то тряб ва да гле да ме с ед но бла го го ве ние и да се радваме, че 
Бог ни е пос та вил в то ва тяло. Да се радваме, че всич ки те зи мал-
ки душички, всич ки те зи мал ки клет ки след ми ли они го ди ни ще 
ста нат от дел ни хо ра ка то нас. И вся ка ед на мал ка клетка, ста на ла 
човек, ще пом ни своя про из ход и ще но си в се бе си знанието, ко-
ето е при до би ла при слу же не то в да ден организъм. И всич ки хо ра 
са клет ки в ор га низ ма на ед но по -ве ли ко и по -ра зум но Същество. 
И ня кой път, ко га то ста не те сут рин и въз п ри еме те от ня къ де ед на 
доб ра мисъл, тя иде от то ва Велико същество, в тя ло то на ко ето вие 
сте ка то клетка. Това Същество из п ра ща сво ето бла гос ло ве ние до 
вас и казва: “Мир вам. Аз ще ви по мог на”. Защото вие сте част от 
не го вия организъм. И вие се насърчавате, ра зо по ло жи те се. Ти си 
осигурен, за що то жи ве еш в тяло, ко ето се уп рав ля ва от един ра зу-
мен Дух. Тъй че всич ки сме оси гу ре ни в света. Не мислете, че ня ма 
сигурност. Дотогава, до ка то жи ве ете ра зум но и се под чи ня ва те на 
Божия закон, ва ши ят жи вот е осигурен. 

• 396 • Път към ис тин с ко то познание.
 Всеки от нас пред с тав ля ва един жив об раз на Природата. По 

тя ло вие сте жи ви образи. Вие, ка то срещ не те един ваш приятел, 
ис ка те вед на га да го разберете. Не, не се стре ме те към това. Оста-
вете то зи об раз или тя ло то на ва шия при ятел да нап ра ви из вес т но 
впе чат ле ние вър ху нас, как то пра вят децата. Този е на й-п рос ти ят 
начин, за да раз бе ре те да ден об раз и на й- ес тес т ве ни ят път за при-
до би ва не на ис тин с ко знание. Оставите ли ва ша та фи ло со фия на 
обек тив ния ум да взе ме над мо щие във вас, тя ще ви ту ри в един 
крив път и ще нап ра ви те ед на грешка. Съвременните уче ни хо ра 
имен но тук пра вят погрешка: те ис кат да обяс нят фи ло соф с ки как ви 
са крайни те це ли на Природата. 

• 397 • Търпението на ученика.
 Първото нещо: ще се учи те да бъ де те търпеливи. Като при до-
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би ете то ва качество, ще видите, че то е ед но от на й- цен ни те ка чес т-
ва в жи во та на човека. Без тър пе ние вие не мо же те да мръд не те ни то 
крач ка напред. Не е дос та тъч но чо век са мо да при до бие знание, 
но той тряб ва и да го задържи. Не е дос та тъч но са мо да при до бие 
добродетели, но той тряб ва да има си ла да ги задържи. Трябва да 
знаете, че не ща та се за дър жат са мо чрез ра зум но търпение. Човек 
тряб ва да има при със т вие на Духа. Сами си за да вай те уп раж не ния 
за търпение, за да раз ви ете то ва ра зум но търпение. Всичко в жи во та 
се оп ре де ля от тър пе ни ето и вът реш но то раз по ло же ние на Духа. 
Най-хубавият ме тод за при до би ва не на тър пе ние е работата. За да 
ста не търпелив, чо век не тряб ва да се тру ди и мъчи, но да ра бо ти 
разумно. Ако един чо век ра бо ти с тър пе ние и ра дост в градината, 
и рас те ни ята ще вър вят по-добре, от кол ко то на онзи, кой то не е 
тър пе лив и гле да да се ос во бо ди от ра бо та та час по-скоро.

Разумният, тър пе лив чо век тряб ва да бъ де вся ко га уч тив към 
близ ки те си. Една доб ра постъпка, нап ра ве на навреме, е мно го 
по -цен на от мно го фи ло соф с ки теории. Теориите са хубави, с тях 
мо жем да се занимаваме, ко га то ня ма ме работа. Но щом дойдем до 
Живота, за да до би ем търпение, тряб ва приложение. Ако всич ки 
вие бих те има ли търпение, не щя ха да се раж дат те зи противоречия, 
ко ито се га съ щес т ву ват меж ду вас.

• 398• Метод за пре да ва не на мисълта.
 Най-първо, за да мо га да мис ля за ко го то и да е от вас, тряб-

ва да имам пред с та ва за ли це то и за фи гу ра та ви. Трябва да си ви 
пред с та вя в ума си в миниатюр, да ви дър жа там мал ко вре ме ка то 
ед но мик рос ко пич но човече, съ от но ше ни ето на ко ето да е на пъл но 
ед нак во с ва шия образ, до ка то на пъл но ожи ве ете в ума ми. Колкото 
ва ши ят об раз ста ва по-жив, тол ко ва и ми съл та ми за вас е по-силна. 
Следователно до ка то не ожи ве ете в ума ми, не мо га да мис ля за вас. 
След то ва ще про ек ти рам сво ята ми съл към вас. И обратно: ако пък 
вие мис ли те за мен, по съ щия на чин ще си пред с та ви те моя об раз 
в ед на мик рос ко пи чес ка фор ма в ума си, за да се об ра зу ва връз ка 
меж ду мен и вас. Когато та зи връз ка е ве че създадена, ми съл та мо же 
да се предава. Мисълта, ко ято съм про ек ти рал към ед но го от вас, 
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мо гат да я схва нат и всич ки останали. Мисълта вър ви въл но об раз но 
по пра ва линия, ка то съ щев ре мен но се и разширява, по ра ди ко ето 
мно зи на мо гат да я схванат. Но онзи, към ко го то е отправена, ще я 
въз п ри еме на й- яс но и интензивно, а дру ги те – по-слабо.

• 399 • Влияние на мисълта.
 Мисъл, пре да де на от друг, мо же да из ме ни на со ка та на на-

шия живот. Например чо век е религиозен, но по ед но вре ме му 
до хож да ми съл та да тръг не по ши ро кия път. Това е мисъл, ко ято 
не е негова, а е из п ра те на от друг човек. След вре ме пак му ид ва 
ми съл та да се вър не към пър вия си жи вот – към рели-гиозния. И в 
то зи слу чай друг чо век му е пра тил та зи мисъл. Може да е ня кой 
при ятел из вън Земята, а мо же и да е при ятел от Земята. Мислите 
на окръжаващите, как то и на Съществата из вън Земята, вли я ят на 
на ша та ми съл и на на шия живот. 

• 400 • Влияние на по со ка та на мисълта.
 Сега, при наб лю де ние на яв ле ни ята на ми съл та мо же да за бе-

ле жи те и след ни те явления: ко га то мислите, чес то ще за бе ле жи те 
светли, яр ки точки, ко ито се явя ват на ля во и пос ле оти ват към дяс но 
и се изгубват. Когато точ ки те вър вят от ля во към дясно, мисълта, 
ко ято се про ек ти ра към вас, е от въз хо дя ща степен. Тази ми съл е 
полезна. А ко га то те зи свет ли точ ки вър вят от дяс но към ляво, те 
са в низ хо дя ща степен. Тези мис ли са опас ни и без по лез ни за вас.

• 401 • Мисълта и жиз не но то електричество.
 Човешката ми съл е свър за на с жиз не но то елек т ри чес т во в 

Живота. Когато мис ли те са положителни, те прив ли чат жиз не на та 
си ла към се бе си, а ко га то са отрицателни, та зи жиз не на си ла се 
разпръсква, от да ле ча ва се от човека, вслед с т вие на ко ето се по-
явя ва заболяване. Например ако има те ня кой про-тивник, кой то 
ви мрази, не го ва та ми съл спря мо вас е мно го силна. Той мо же да 
ви нап ра ви не га тив ни и вие ще заболеете. Законът е следният: ако 
вие заболеете, то ва за бо ля ва не ще се вър не вър ху него, ще има об-
рат но движение. 

Вие оба че мо же да из п ра ща те ва ши те по ло жи тел ни мисли, 
ва ши те топ ли чув с т ва и по же ла ния към ня кой бо лен с аб со лют на 
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вяра, без ни как ви ко ле ба ния и съм не ния и той ще оздравее. Значи, 
за да бъ де здрав ня кой човек, тряб ва да из п ра ти те от се бе си един 
жиз нен ток към него. Той ще въз п ри еме ва ша та ми съл и по же ла ние 
и ще се по чув с т ва по-добре. В то ва от но ше ние доб ри те при яте ли 
са доб ра ог ра да за здравето, а ло ши те неп ри яте ли вся ко га но сят 
бо лес ти и страдания. Всяка доб ра ми съл мо же да ук ре пи сла би те 
мес та в човека. Добрите мис ли мо гат да се насаждат, тъй как то се 
са дят семената. Добрата ми съл мо же да се насади, да из рас те и да 
бъ де ка то ед на здра ва крепост. После, не е дос та тъч но да по мис ли-
те са мо вед нъж вър ху да де но нещо, но ми съл та ви тряб ва да бъ де 
пос то ян на и сил на вър ху това, ко ето мо же те да реализирате. Ще 
мис ли те дъл го време, до ка то ми съл та ви поч не да расте. Тогава 
във вас ще се ро ди же ла ние да по са ди те втора, тре та и т. н. Затова 
имен но всич ки тряб ва да на саж да те все ки ден по ед на доб ра мисъл.

• 402 • Движение на мисълта.
 Сега ще изу ва те вли яни ето на мислите, ка то пра ви те за цел та 

ред опити. Всяка про ек ти ра на ми съл из ли за ка то струя и се дви-
жи из прос т ран с т во то вълнообразно. Когато чо веш ка та ми съл е 
интензивна, тя об ра зу ва мно го кра си ви форми. По фор ма та на те-
зи въл ни мо же да се съ ди за как во мис ли ва ши ят приятел. Защото 
фор ми те на те зи въл ни се про ек ти рат и пре да ват ед нов ре мен но и 
на дру ги хора. Затова имен но тряб ва да си из п ра ща те доб ри мисли. 
Не е дос та тъч но са мо да по же ла еш доб ро то някому, но ми съл та ти 
тряб ва да бъ де активна.

• 403 • Опит за вли яние на мисълта.
 Направете след ния опит: взе ме те две саксии, в ко ито по са де-

те по ед но се мен це с луковичките. Всяка сут рин сла гай те ръ це те 
си и про ек ти рай те ми съл та си са мо вър ху ед но цвете, а дру го то 
са мо по лей те и го ос та ве те да се раз ви ва по ес тес т вен път. После, 
сле де те кое от те зи цве тя ще вър ви по-добре. Ще упот ре бя ва те за 
опи та вся ка сут рин по две -т ри минути. Ще из п ра ща те на цве те то 
по ед на доб ра ми съл и ще го забравите. От то зи ма лък опит ще 
ви ди те как во вли яние оказ ва ми съл та ви.
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• 404 • Размишление вър ху кар мич ния за кон ка то ме тод за 
самообладание.

 Когато чо век без раз бор но из раз ход ва енергиите, ко ито Приро-
дата му да ва за физически, умствен, сър де чен и во лев живот, той ще 
плаща. Плащането се със тои в това, че чо век се раж да хилав, сляп, 
са кат и с ред преч ки в жи во та си и цял жи вот ще плаща. Когато 
се на ме ри те пред ня кое из пи та ние или страдание, спре те се и си 
кажете: Трябва да се пла ща”. Всички вие грешите, ка то казвате, че 
ня ма да плащате. Не, ще се спре те и ще мис ли те вър ху то зи закон. 
Щом раз миш ля ва те вър ху него, ще има те пе чал ба на й- мал ко пет-
де сет на сто. Вие не раз миш ля ва те вър ху то зи за кон и ка то дой де 
ня кое страдание, казвате: “Аз се до ка чам”. Спрете се, ка же те си: 
“Не, аз имам да мис ля вър ху по -важ ни работи, тряб ва да от го ва-
рям за сво ите дългове. Струва ли си се га да се спи рам на пъ тя и 
да раз го ва рям за мо ето честолюбие, ко га то ми пред с тои по -важ на 
ра бо та”. Значи, ко га то ви дойдат страдания, изпитания, оби ди от 
стра на на дру ги и прочее, не се сърдете, но се спре те и мис ле те 
за що ид ват те зи неща.

• 405 • Самообладание.
 Човекът на са мо об ла да ни ето е този, кой то вла дее всич ки свои 

сили, та във все ки слу чай в не го не ста ва ни как во сътресение. 
Човек, кой то се самовладее, той е изолиран. Болест не мо же да 
про ник не в него; маловерие, гняв – също. Всички те зи вра го ве не 
мо гат да про ник нат в него. Самообладанието е сила, ко ято изо ли ра 
чо ве ка от всич ки про ти во дейс т ва щи влияния. Всички твои неп ри-
яте ли ще бъ дат от вън и ти ще се раз го ва ряш с тях, как то ти искаш, 
а не как то те искат.

• 406 • Баланс за нап ра ве но то през деня.
 Приложете след но то правило: щом нап ра ви те ед на погрешка, 

из п ра ве те я веднага. Всяка вечер, ка то се вър не те вкъщи, дай те си 
от чет как сте пре ка ра ли деня, как ви пог реш ки сте нап ра ви ли и ги 
отбележете. Така ще на ме ри те един на чин за поп ра вя не то им. 
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Който ис ка да ус пя ва в Живота, неп ре мен но тряб ва да поп ра вя 
сво ите погрешки. Това е ця ла наука. Спрямо се бе си вие сте мно-
го сниз хо ди тел ни и казвате: “Условията са та ки ва” или “Само аз 
ли съм, кой то пра вя пог реш ки”. Оправдавате ли се по то зи начин, 
един ден вие ще се на ме ри те в ед на за дъ не на улица. Защото пог-
реш ки в Живота има, но тряб ва да се изправят. Ако ня кои ви каже, 
че мо же те да жи ве ете без погрешки, той не ви го во ри истината. 
Погрешките ще дойдат въп ре ки всич ки те ви знания. И мно го да 
знаете, пог реш ки те ви пак ще дойдат. Пък ако ня ма те свои по-
грешки, чуж ди пог реш ки ще ви ту рят и пак ще ги пренесете. Но 
спаз вай те правилото, ко ето ви казах: вся ка ве чер ще се от де ля те 
ка то учи тел и ще се пос та ви те ка то уче ник пред то зи учител. Ще се 
из пит ва те сам. Ще се раз д во ите в се бе си: на ед на стра на учителя, 
а на дру га та – уче ни ка и учи те лят ще из пит ва уче ни ка за не го ви те 
по-грешки. Ученикът ще поч не да се оправдава, учи те лят оба че ще 
бъ де на пъл но спра вед лив и ще пита: “Защо нап ра ви та зи ра бо та”. И 
ти ка то уче ник тряб ва да си да деш правилен, ис тин с ки отчет, да на-
ме риш причината, подбужденията, по ра ди ко ито си нап ра вил та зи 
погрешка. Щом се по ка жеш мал ко сниз хо ди те лен към се бе си, то ва 
е ве че ли цеп ри ятие и ти си изгубил. Физическият чо век е ка то дете. 
Всяка пог реш ка е един те жък то вар и ако не я хвър ли те от гър ба 
си, ще по тъ не те за ед но с нея в дъ но то на ре ка та на Живота. Закон 
е: ще бъ де те мно го взис ка тел ни към сво ите погрешки. Защото ако 
не из п ра ви те пог реш ки те си, след вре ме те ще ви съз да дат та ки ва 
страдания, как ви то не сте сънували.

Значи вся ка ве чер ще си пра ви те ба ланс на всичко, ко ето сте 
пре ка ра ли през деня, и ще си пос та ви те един идеал, кой то ис ка те да 
постигнете. Човек тряб ва да ра бо ти над се бе си, а не да бъ де фа та-
лист и да казва: “Каквото дой де”. Това не е раз ре ше ние на въпроса.

• 407 • Възвишеното и идеалното.
 При раз миш ле ние от п ра вяй те ума си към всич ко въз ви ше но 

и идеално.
• 408 • Изповедта.
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 Всички вие тряб ва да бъ де те чистосърдечни. Когато дой де та-
зи Чистота във вас, да мо же те да го во ри те Истината в се бе си, а не 
отвън. Толстой се из по вя да не пред външ ния свят, а пред се бе си, 
за да въз с та но ви своя мир, да въз с та но ви връз ка та меж ду сво ята 
ду ша и Бога. Тази из по вед ста на дос то яние на це лия свят, оба че 
той се из по вя да пред се бе си. Толстой е един с т ве ни ят в света, кой-
то е из не съл в сво ята из по вед истината, тъй как то трябва. Втори е 
све ти Августин.

Сега, ка то го во ря за изповедта, не под раз би рам из по вед пред 
външ ни те хора, но пред се бе си, пред сво ята душа, за да въз с та но-
вим връз ка та меж ду Бога и нас. За да се въз с та но ви та зи връзка, 
всич ко тряб ва да бъ де из ло же но на Божествената светлина. Ние 
тряб ва да има ме към Бога съ щи те отношения, как ви то Той има към 
нас. Той има от но ше ние към нас ка то Бог, а ние ще има ме от но ше-
ние към Него ка то човеци. Моите от но ше ния към Бога ще бъ дат 
тъй прави, как то мо ята ду ша мо же да ги определи. Туй е въз мож но 
и то е кра си во то в света. Реши ли чо век вед нъж да из п ра ви от но ше-
ни ята си към Бога, той ста ва мощен, той ста ва герой, в не го вия ум 
се явя ва Светлина, в ду ша та му нас та ва Мир и той рас те пред се бе 
си ка то казва: “Сега всич ко е въз мож но за мен”. Този чо век ве че е 
проз рял Божествената светлина, той е пред ли це то й. 

• 409 • Три пра ви ла – три метода.
 1. Когато сър це то ви изстине, че не мо же да об х ва не те и вмес-

ти те сво бо да та на другите, про дъл же те то га ва ра ди уса на сър це то 
си, за да об х ва не и не дос та тъ ци те на хората; и про дъл жа вай те све-
ще ни ят път на сър це то към Бога на Любовта и при на й- го ле ми те 
несгоди. 

2. Когато умът ви се помрачава, че не мо же те да раз бе ре те 
и при еме те из вес т ни истини, удъл же те то га ва ра ди уса на ума 
си, мислете, че всич ко та ка тряб ва да бъде, за да се изя ви Бог на 
Вечността в ця ло то раз но об ра зие – не го на ми рай те във всичко. И 
про дъл жа вай те ве ли кия път на ума към Истината и през на й- го ле-
ми те противоречия.

3. И ко га то во ля та ви се из ро ди в своеволие, че спре сво ята 
де ятел ност в Доброто, уд во ете то га ва ра ди уса на во ля та си – при-
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еме те во ля та ка то дар от Бога и я пос ве те те Нему. Тъй про дъл жа-
вай те мощ ния Път на во ля та за про ява на Божията бла гост и през 
на й- го ля мо то зло.

• 410 • Чистотата на уче ни ка и кон так та с ра зум ни те 
си ли на Живата Природа.

 Най-първо ще се на учи те да се филтрирате. Без филтриране, 
тъй как то сте сега, не би ха ви пус на ли в Школата на Природата. 
Пречистване ви трябва. Защото оне зи Разумни сили, с ко ито ще 
тряб ва да дойде те в контакт, са чисти. Ако пък вие сте нечисти, 
те ще про из ве дат във ва ши те мо зъ ци сил на ре ак ция и вслед с т вие 
на то ва ще се явят неразположения, заболявания, ще ста не те пе-
си мис ти и т. н. Това се случ ва с хо ра та от света. Тъй че, да ли сте в 
Школата или не, щом не вър ви те по ес тес т ве ния път на Природата, 
с вас ще се слу чи това. Видимата Природа то ва е Бог, кой то се изя-
вя ва спря мо нас. Той е сниз хо ди те лен и мно го то чен – не из ви ня ва 
и не про ща ва не поп ра ве ни погрешки. Та пър во то не об хо ди мо не що 
за вас е пречистването, за да при до би ете оне зи елементи, ко ито са 
не об хо ди ми за съз да ва не то на един мо щен характер, за изя вя ва не-
то на един све тъл ум и за съг раж да не то на ед но бла го род но сърце. 
Няма друг начин. Този е пра вил ни ят път на развиване.

• 411 • Разположение на ума на ученика.
 Най-първо тряб ва да си съз да де те раз по ло же ние на ума. Раз-

положението на ума се съз да ва от пра вил на та мисъл. За да си съз-
да де те разположение, тряб ва ви работа. Значи раз по ло же ни ето се 
съз да ва чрез работа. Работата е бла го род но нещо, тя усил ва съз да ва-
не то на разположения. Обикновено вът ре в чо ве ка има нещо, ко ето 
се противи. То е наследствено. Човек тряб ва да ра бо ти разумно. 
Той тряб ва да под дър жа в се бе си оне зи кра си ви на ви ци и с тях да 
по беж да ва оне зи кри ви навици, ко ито е при до бил в миналото. Тези 
на ви ци са животински.

• 412 • Влияние на ми съл та на ученика.
 Трябва да знаете, че всич ки теми, ко ито се раз ви ват тук, са 

за усил ва не на ва шия характер. И ко га то чо век раз ви ва из вес т на 
ми съл в света, ед нов ре мен но с раз ви ва не то на сво ята ми съл той 
спо ма га за раз ви ва не на ми съл та на всич ки хора. Не мислете, че с 
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ва ша та ми съл не по ма га те на човечеството. Защото вие не сте са-
ми в света, но има те връз ка с ця ло то човечество. И ако ис ка те да 
бъ де те уче ни хора, тряб ва да мислите. Никога не тряб ва да казвате: 
“Аз ня мам вре ме”.

• 413 • Правата ми съл ка то ос но ва на Живота.
 Сега ще ту ри те в ума си ми съл та да се учи те пра вил но и да 

мис ли те правилно. Всички тряб ва да има те в ос но ва та на жи во та си 
пра вил на мисъл. Ако та зи ми съл е в пътя, по кой то вървите, и не ви 
отклонява, тя е правилна, за то ва дръж те я в ума си. Ако та зи ми съл 
ви отклонява, не е правилна, не я при емай те в ума си. Дайте ход на 
вся ка мисъл, ко ято ще ви по мог не в пътя, по кой то вървите. Не да-
вай те мяс то на вся ка мисъл, ко ято мо же да ви от к ло ни от ва шия път. 
Тя е чужда, не е ва ша мисъл. Същото се от на ся и до же ла ни ята ви.

• 414 • Упражнение за концентриране.
 Сега ще нап ра вим ед но мал ко упражнение: пред с та ве те си, че 

ръ це те ви са в Слънцето. Ще нап ра ви те един ма лък кръг да об х ва не 
пър ва та пла не та Меркурий. След то ва ще нап ра ви те по -го лям кръг 
и си представяте, че об х ва ща те Венера. Третият кръг ще бъ де още 
по-голям, ще об х ва не Земята. Кръговете ста ват все по -го ле ми ка то 
об х ва щат пла не ти те Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 
След то ва пос та вя те ръ це те нап ред и пос ле ще про из не се те думите: 
“Всичко, как во то Бог е вло жил във Вселената, благото, ко ето е оп ре-
де ле но за нас, да дой де и да се ре али зи ра в на ша та душа.” След то ва 
ще пра ви те кръ го ве с ръ це те си и ще кажете: “Амин – тъй да бъ де”.

Думата “Амин” значи: всич ко да бъ де тъй, как то е на-писано. 
“Амин” е дума, ко ято не мо же да се преведе. Тя е све ще на дума, 
ко ято включ ва всич ки хо ра и бо жес т ва в се бе си.

• 415 • Основната ми съл в Живота.
 Коя е ос нов на та ми съл в Живота? – Ще кажете, че ос нов на-

та ми съл е Бог. Не, при се гаш но то със то яние на чо ве ка на Земята 
ос нов на та ми съл не е Бог. Туй не е от ри ча не на Бога, но казвам: 
ос нов на та мисъл, ко ято тряб ва да ви занимава, то ва е ми съл та за 
Вярата, а тя но си в се бе си Знание. Вие ще на ме ри те Бога са мо 
по Пътя на Знанието. Аз не го во ря за обик но ве но то знание, но за 
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Знанието, ко ето хвър ля Светлина в умо ве те на хо ра та и ги просве-
щава. За от в ле че ни те идеи се изис к ва по -го ля ма Светлина, по -го-
ля мо Знание. Вие тряб ва да има те знания. Но да про че теш ед на 
книга, то ва не е знание, то ва е помнене. Знанието е ре зул тат на 
чо веш кия ум, кой то тряб ва да ро ди не що от се бе си. Умът на чо ве-
ка тряб ва да се запали, т. е. сам по се бе си тряб ва да да ва Светлина 
на чо веш ка та душа. Най-първо ви е не об хо ди мо Знанието, ко ето 
от ста ро вре ме още на ри чат Знание на Разумното сърце. Аз и друг 
път съм ви говорил, че ви тряб ва един ум не обикновен, ка къв то 
и жи вот ни те имат, но ра зу мен ум. Обикновеният ум не раз ре ша ва 
не ща та в Природата. А то ва ра зум но Знание, за ко ето ви говоря, се 
до би ва по пъ тя на опит нос ти те и по пъ тя на дъл бо ко раз миш ле ние 
и вглъбяване, кон цен т ри ра не в се бе си. 

• 416 • Основният за кон за уче ни ка е концентрирането.
 Сега вие при със т ва те в Школата, но въп рос е да ли ва ши ят ум 

при със т ва или не. Всеки ученик, кой то при със т ва в класа, но умът 
му е раздвоен, той е на по ло ви на ученик. Човек има око ло че ти ри-
де сет чув с т ва и способности; с кол ко от тях при със т ва в класа? Ще 
спаз ва те след ния закон: как ва то и ра бо та да започнете, в да де ния 
мо мент умът ви тряб ва да при със т ва изцяло. Не казвам, че тряб ва 
да при със т ва във вре ме и пространство, но са мо в момента. Само 
тъй ще до би ете на вик да се концентрирате. Съвременното обу че-
ние е ме тод за кон цен т ри ра не на чо веш ка та мисъл, за да из рас тат 
ва ши те способности. Да е съ вър шен човек, то ва зна чи да е на учил 
за ко на да кон т ро ли ра ума си и сво ите способности. Туй е на й- го-
ля ма та при до бив ка от Ученето. То е съ щин с ко то пред наз на че ние 
на Училището. Тъй е би ло в ста ро вре ме в школите. Днес се да ва 
са мо зна ние или по -п ра во – под тик към Знание. 

Та, пър во то важ но не що за вас е да се на учи те да се концен-
трирате. Вие тряб ва да знаете, че това, ко ето учи те в да ден случай, 
къ де то и да сте, е най-важно. Не казвам, че тряб ва да пре неб рег-
ва те дру ги те неща, но за все ки да ден слу чай ще бъ де те за ети са мо 
с ед на идея. После, чо век не мо же да кон цен т ри ра ума си дъл го 



231

вре ме вър ху ед но и съ що нещо, за що то тъй ще се хипнотизира. 
Но кон цен т ри раш ли в да ден слу чай ума си в ед на посока, ти ще 
мо жеш да раз ре шиш за да ча та си по-лесно. Лесното и пра вил но 
раз ре ше ние на за да чи те за ви си от кон цен т ра ци ята на ума. Ако мо-
жеш да кон цен т ри раш сво ята ми съл и чув с т во в ед на посока, ти ще 
раз ре шиш ско ро сво ята задача. Ако не мо жеш да се концентрираш, 
в теб ще има борба, ко ле ба ние и ще ми не дъл го вре ме без да раз ре-
шиш нещо. Затова вие ка то уче ни ци тряб ва да има те спо соб нос т та 
да се концентрирате. Ще за поч не те с мал ки те неща, ще пра ви те 
мик рос ко пи чес ки опити. Има мал ки за да чи за кон цен т ри ра не на 
ума. Те иг ра ят важ на ро ля в жи во та на ученика. Ученикът без кон-
цен т ри ра не на ума не е ученик. Концентрирането е не об хо ди мо 
на всин ца ви. 

Чрез кон цен т ри ра не ще се стре ми те да се справяте, да отс-
т ра ня ва те кар ми чес ки те не дъ зи в се бе си. Когато чо век из п ра ви 
всич ки те си недъзи, не го ва та во ля ще укрепне. Затова имен но му 
са да де ни те зи недъзи. Те са си ло ви линии, да де ни на чо ве ка за 
усил ва не на волята. Ученикът тряб ва да пос та ви всич ко в се бе си 
в хармония. Та зна чи кон цен т ра ци ята на ума е пот реб на за всин ца 
ви. Когато кон цен т ри ра не то е слабо, хо ра та лес но заболяват, за-
що то се плашат. Когато кон цен т ри ра не то на ума е силно, стра хът 
е изключен.

• 417 • Пентаграмът ка то ме тод за работа.
 Пентаграмът пред с тав ля ва ме тод за раз ре ша ва не на задачите. 

Той пред с та вя човека, кой то работи, кой то тряб ва да работи, да е 
в дви же ние и да слу жи на Бога. Пентаграмът пред с та вя мал кия 
свят – човека. Значи всич ки ра зум ни си ли и всич ки доб ри же ла ния 
у чо ве ка тряб ва да бъ дат впрег на ти за изкупване, за из п ра вя не на 
не го ви те погрешки. Само в Пен-таграма има об раз ци и правила, 
чрез ко ито мо жем да из п ра вим ед на погрешка. 

Когато чо век е за ро бен ду хов но от ня как ви нис ши сили, той 
тряб ва да от п ра ви ума си на го ре към Бога. За да се ос во бо ди той 
неп ре мен но тряб ва да от п ра ви ума и сър це то си към Бога. Първият 
под тик на ума тряб ва да бъ де към Бога. Не нап ра ви ли така, мо же 
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да мис ли кол ко то иска, но всич ко то му мис ле не ще оти де на вятъра. 
Съедини ли се оба че с Бога по ум и по сър це и воля, вед на га ще 
поч не да пъп ли на го ре ка то охлюв.

Пентаграмът за поч ва с дви же ние нагоре, пос ле – надолу, пос ле 
иде тре то то дви же ние – от дяс но наляво, след то ва ид ва чет вър то то 
дви же ние – хоризонтално, от ля во към дяс но и на й- пос ле иде пе то то 
дви же ние – надолу, от дяс но към ляво. Първото дви же ние по каз ва 
за ко на на Истината, но са мо външ на та страна. След ка то нап ра ви те 
те зи пет движения, ня ма да спрете, но ще нап ра ви те ед но вът реш но 
движение, един кръг око ло Пентаграма. Това подразбира, че вие 
тряб ва да съ еди ни те всич ки ва ши мис ли и чув с т ва с Бога, с пър вия 
Източник, от кой то сте излезли. Тъй тряб ва да нап ра ви те всички.

Значи всич ки вие ще мис ли те за Бога, че е един Принцип, ед но 
Същество, раз ля то в це лия Космос – не във външ ния свят обаче, 
за що то ви ди мо то е са мо сян ка на невидимото, ко ето е съществе-
ното. Вие ще се стре ми те да се съ еди ни те с та зи жи ва идея, за да 
съз да де те във вас вът ре шен стре меж към Бога. Като пра ви те те зи 
опити, мо же да ня ма те вед на га резултат, но то ва да не ви обезсър-
чава. Та ка то дойде те до ве ли ки те идеи, ко ито ис ка те да разберете, 
вие тряб ва да пра ви те мно го опити, да уд ря те с чу ка ка то ка ме нар 
вър ху ка мъ ка на й- мал ко петс то тин пъти, за да има те на й- ма лък 
резултат. Но вие още от пър вия опит се обез сър ча ва те и казвате: 
“Тази ра бо та не е за мен”. Не, ще чукате, до ка то от чу пи те нещо. 
И след ка то от чу пи те ед но мал ко пар че от то зи ка мък или от та зи 
скала, ще го взе ме те със се бе си и ка то се вър не те в къщи, ще го 
раз г ле да те ху ба во и ще го проучите. 

• 418 • Благородна мисъл.
 Ако не мо же те да пос тиг не те из вес т на своя бла го род на ми съл 

по един начин, ще упот ре би те втори, трети, четвърти, пети, до ка то 
на ме ри те он зи метод, кой то е на й- под хо дящ за вас. Често съв ре-
мен ни те хо ра губят, ха бят сво ята енер гия в праз ни уси лия да пос-
тиг нат ня коя своя цел, но из б ра ни те от тях ме то ди не съ от ветс т ват 
на целта. Те не са из б ра ли сгод но време, ни то под хо дя щи методи, 
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чрез ко ито мо гат да си въздействат.
• 419 • Математическите дейс т вия ка то ме то ди за ра-

бота.
 Единицата мо жем да упо до бим на Духа, двойка та – на ду-

шата, тройка та – на ума, четворката, ко ято съ би ра всич ко в се бе 
си – на сърцето. Сега вие мо же те да нап ра ви те про вер ка в се бе си 
на за ко ни те на те зи числа. Вие мо же да пре мах не те из вес т на мъч-
но тия в се бе си чрез за ко на на делението. Друга мъч но тия мо же 
да пре мах не те чрез за ко на на умножението, тре та мъч но тия мо же 
да пре мах не те чрез за ко на на из важ да не то и чет вър та – чрез за-
ко на на събирането. Това са че ти ри закона, чрез ко ито мо же те да 
пра ви те опити, за да пре мах не те из вес т на ва ша мъчнотия. И об-
рат но то е верно: вие мо же те да уси ли те из вес т на ва ша доб ро де тел 
чрез за ко на на делението, дру га – чрез за ко на на умножението, 
тре та – чрез за ко на на изваждането, чет вър та – чрез за ко на на съ-
бирането. Също та ка вие мо же да уси ли те спо соб нос ти те си пак с 
те зи методи. Например вие мо же да уси ли те па мет та си със за ко на 
на де ле ни ето или със за ко на на умножението. Едновременно вие 
мо же те да упот ре би те и че ти ри те метода, но то ва пред с та вя ве че 
един сло жен процес. На пър во мяс то ще знаете, че за ко ни те имат 
си ла, са мо ко га то се нап ра ви един ма лък опит с тях, а тъй, как то са 
да де ни сега, то ва са са мо възможности, то ва са са мо вероятности. 
Вие ще счи та те те зи чис ла за жи ви си ли и с тях ще работите. Така 
еди ни ца та е жи ва си ла в Природата. За да схва не те по ло же ни ето на 
те зи че ти ри закона, изис к ва се съзнание. За един обик но вен човек, 
за ед но обик но ве но съз на ние те зи за ко ни са неприложими. 

• 420 • Вътрешна опитност.
 В се гаш но то си по ло же ние всич ки вие тряб ва да се стре ми те 

да има те ед на вът реш на опитност. Самият Живот без опит ност не 
вър ви в пра ва посока. Трябва да има те на й- мал ко една, две, три и 
по ве че опитности, ко ито да бъ дат ръ ко вод на звез да в жи во та ви. 
Такава опит ност все ки от вас мо же да има. Например кол ци на от 
вас има те опит нос т та да знаете, че ня къ де из вън Земята има те 
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един до бър приятел, един ръководител, един Ангел-хранител или, 
как то го наричат, Аза. Той е оно ва Същество, ко ето взе ма на й- го-
ля мо учас тие във ва шия зе мен живот. Той се ин те ре су ва от всич ко 
ко ло вас и вся ко га в на й- го ле ми мъч но тии ви ид ва на помощ. Той 
е пър ви ят и пос лед ни ят при ятел в жи во та ви. Това не що мно зи на 
от вас го при емат ка то ед но фи ло соф с ко твърдение, ка то ед на ве-
роятност, но да ли е аб со лют на ис ти на не знаете. Затова тряб ва да 
има те опитност, съз на тел на сре ща с него, за да бъ де те положителни.

• 421 • Съсредоточаването ка то метод.
 Целият жи вот се със тои все от ма те ма ти чес ки за ко ни и задачи. 

Ако вие все ки ден се съсредоточавате, ще на ме ри те ед на по -ве ли ка 
за да ча в жи во та си. Тогава ще разберете, че и геометрията, и мате-
матиката, и химията, и фи зи ка та са при ло же ни в жи во та на чо ве ка 
и в чо веш кия организъм.

• 422 • Метод за пре мах ва не на ло ши те мисли.
 Човешкият мо зък е та ка ва лаборатория, как ва то ни къ де в 

све та няма. И всич ки химикали, всич ки еле мен ти са там. Пък и 
всич ки ин с т ру мен ти там са тол ко ва деликатни, за всич ко ги бива. 
Вие тряб ва по -чес то да вли за те в та зи лаборатория. Да кажем, че 
има те ед на неп ри ят на мисъл, ко ято ис ка те да изпъдите. Какво 
пра ви те вие? Махвате с ръка, мислите, че мо же те да я изпъдите. 
Казвате: “Излез де!”, но тя не излиза. В та къв слу чай ти ще вле зеш 
в лабораторията, ще раз г ле даш от как ва ка те го рия е та зи ми съл и 
след то ва ще я хва неш с щип ци те си. Само та ка тя ще се под чи ни 
и ще из ле зе навън. Има из вес т ни киселини, от ко ито щом кап неш 
вър ху та зи мисъл, ще я из пъ диш вън. Но на ука тряб ва тук. Казано 
на друг език, ка то се кон цен т ри ра те вър ху ед на въз ви ше на идея, 
та зи ми съл ще ви напусне.

• 423 • Ученикът тряб ва да мисли.
 Всички ще се за еме те се га да учите, да мислите. Вие от не-

мис ле не дойдох те до то ва положение. Казват за някого, че по лу дял 
от мно го мислене. От мно го мис ле не чо век ни ко га не полудява, 
но хо ра та по лу дя ват от мал ко мислене. И от уче не чо век ни ко га 



235

не се съсипва, ня ма та къв при мер в историята. От мал ко учене, 
от не ве жес т во мно го хо ра са полудявали. Онзи, кой то е учен, той 
знае законите, не го е страх, той има ус ло вия по вся ка къв на чин да 
из бег не мъчнотиите. Невежият човек, ка то не знае по кой път да 
мине, уп лаш ва се, умът му се взима. 

• 424 • Законът на внушението.
 На вас ви пред с тои да се бо ри те с ред про ти во по лож ни си-

ли в света, но тряб ва да бъ де те разумни, т. е. да раз би ра те за ко на 
на внушението. Този за кон изис к ва чис то та на мисълта. Всякога 
тряб ва да има те чис та и яс на мисъл. Никакво раз д во ява не на ума. 
Раздвояването ще дойде, но не го до пус кай те да взе ме мяс то у вас. 
В момента, в кой то до пус не те раздвояването, ще из гу би те сво ето 
равновесие.

Вие тряб ва да лик ви ди ра те със всич ки нас лед с т ве ни про яви и 
мисли, ко ито се за раж дат в ума ви. Най-малко пет де сет на сто от 
те зи про яви са нас лед с т ве ни и по за ко на на вну ше ни ето вие мо же да 
ги изхвърлите. Как? – Например ня кой ден ня ма те раз по ло же ние на 
ду ха и казвате: “Не ми се учи днес”; то га ва сед ни и учи, нас т ро ени-
ето ще дойде. Седни пред ма са та си и учи – ни що повече. Че не ти 
се учи, то ва е внушение, за кон на повторение. Ти си от ла гал мно го 
пъ ти и се га казваш: “Нямам нас т ро ение да уча”. Не, ще сед неш и 
ще учиш без да ча каш настроение. Срещу то ва вну ше ние и вие ще 
упот ре би те ед но внушение. Да кажем, че ня ма те раз по ло же ние да 
оти де те някъде. Какво тряб ва да направите? – Повтаряйте цял час 
наред: “Ще отида, ще оти да”. Като пов та ря те те зи ду ми цял час, 
на й- пос ле ще оти де те на то ва място. После нап ра ве те друг опит: 
има те сил но же ла ние да оти де те някъде, но то ва оти ва не ня ма да ви 
пол з ва никак; ка же те си: “Няма да отида, ня ма да оти да” и пов та-
ряй те цял цас това. След ка то пов то ри те ед на ду ма ня кол ко пъти, ще 
има те резултат. Колко пъ ти тряб ва да пов то ри те ед на дума? – Има 
из вес т но число: сто, двеста, трис та и по ве че пъти. Това пов то ре ние 
пред с тав ля ва един ци къл около вас и с то ва се об ра зу ва ед на сила, 
ко ято да ва под тик да бъ де дви же ни ето ви “за” или “про тив”, т. е. или 
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в положителен, или в от ри ца те лен смисъл, ко ето е за ва ше добро.
• 425 • Ръководството на ума и на сърцето.
 Щом мис ли те и във вас има из вес т но безпокойство, то ви на ги 

се дъл жи на сърцето. Когато сър це то ръководи, в чо ве ка ви на ги има 
безпокойство. Когато умът работи, то га ва в чо ве ка има чис то та и 
той е тих, спокоен, невъзмутим. Всичко то ва пов ди га човека. Та ще 
знаете: ко га то умът работи, там чо век вся ко га е тих, а ко га то сър це-
то ръководи, чо век вся ко га се на ми ра в ед но тре вож но състояние. 
То ту ед но решава, ту дру го решава; днес пред п ри еме ед но нещо, 
ут ре го смени. То все пра ви не що и все го недоправя. Казва: “Еди 
кол ко си кни ги ще прочета, туй ще направя, оно ва ще нап ра вя”. В 
края на кра ища та оба че ни що не прави. Всеки ден сме ня хи ля ди 
желания, до ка то най-после, ако го по пи тат за що не из пъл ни всич ко 
това, казва, че ня ма ло условия. Аз на ри чам сър це то дете, ко ето знае 
са мо да яде. Ако май ка му е при гот ви ла нещо, то изяж да всичко; 
не е ли при гот ви ла нищо, цял ден ще има са мо плач и хленчене. 
Англичаните на ри чат сър це то мяс то на пос то ян но безпокойство. 
Когато дойдат та ки ва състояния, ще ги поз-навате. Те са със то-
яния на сърцето, те са детински, сво ен рав ни състояния. За ни що 
и ни как ви неща, ко ито не стру ват пет пари, ти си в със то яние да 
вди гаш цял скандал. Това са де тин с ки работи. Затова ка то дой де 
ня кое фал ши во же ла ние в сърцето, ко ето ви тревожи, ка жи му: 
“Ще бъде, ще бъ де”. Учете се да тран с фор ми ра те те зи със то яния 
на сър це то в по-висши.

• 426 • Борба със се бе си.
 Щом ви дойдат ня кои неприятности, вие ще се спре те и ще 

си ка же те тихичко: “Ще бъде, ще бъ де” и ще си отминете. Не се 
про ти во пос та вяй те на ва ши те желания. Голяма греш ка е да се 
про ти во пос та вя те на же ла ни ята си. Никога не вли зай в бор ба със 
се бе си. Ще ви дам след но то правило: не се бо ри със се бе си, доб-
ре раз съж да вай и из ве ди поука, но не се бори. На-пример ня кой 
казва: “Няма да нап ра вя то ва не що”. Не, не се бо ри със се бе си. 
Изслушай спокойно, не раз ре ша вай въп ро са предварително. Това 
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же ла ние не е твое. Двама ду ши се раз го ва рят някъде, аз ги слушам, 
мис ля си, че то ва не що е за мен, но си казвам: “Няма да учас т вам в 
тех ния разговор. А пре ди всич ко то ва не се от на ся до мен, аз са мо 
ще ги из с лу шам”. Те мо же да ис кат да оти дат на разходка, то ва не 
ме засяга. А ние се впли та ме в чуж ди ра бо ти и казваме: “Това се 
от на ся до мен, аз ня ма да го нап ра вя” или пък “Това ще нап ра вя” и 
т. н.  Нито ед но то ще направиш, ни то другото. Първото нещо: не се 
бо ри със се бе си! Щом ви диш ед на погрешка, взе ми я, по раз г ле дай 
я, по ту пай я, ка жи й: “Ти си мно го разумна, ще бъ деш тъй доб ра 
да не ми пра виш мно го па кос ти”; по го во ри й мъничко, тя разбира. 
Колцина от вас, ко ито са решавали, че то ва ня ма да нап ра вят или 
оно ва ня ма да направят, са ус пе ли в то ва отношение. Някой ис ка да 
из ко ре ни един лош на вик в се бе си. Откъде ще го изкорени? Този 
на вик поч ти ня ма ре ал но съществуване, той е са мо ед на илю зия 
на ва шия ум. И онзи, кой то ис ка да из ко ре ни сво ите навици, аз го 
упо до бя вам на човек, на ко го то ли це то е очер не но и той се ог леж-
да в ог ле да ло то и казва: “Очисти се!” Така ни ко га не мо же да се 
очисти. Като ста не те сутрин, ще си кажете: “Аз ня ма да се бо ря 
със се бе си, но ще бъ да в хар мо ния със се бе си. Аз ня ма да бъ да в 
про ти во ре чие с Природата, но ще бъ да в хар мо ния с Природата. Аз 
ня ма да бъ да в про ти во ре чие с Бога, но ще бъ да в хар мо ния с Бога”. 
Произнесете те зи ду ми и ще видите, че ва ше то със то яние вед на-
га ще се измени. Произнеси ти хич ко в се бе си те зи ду ми два -т ри 
пъти. Само та ка чо век мо же да съз да де в се бе си ве лик характер. 
Само та ка ще разбере, кол ко кра си ва е При-родата са ма по се бе си. 

• 427 • Упражнение за при ло же ние на за ко на на вну-ше-
нието.

 Сега ще ра бо ти те със за ко на на вну ше ни ето вър ху се бе си. 
Ще казвате: “Ще ида, ще ида, ще ида! Ще се моля, ще се моля, ще 
се моля!” и т. н. Вземайте ред сил ни ду ми и ги пов та ряй те мно го 
пъти. Ето как во ще нап ра ви те през след на та седмица: ще си из бе-
ре те ед на ду ма за по не дел ник – ден на Лу-ната. Във втор ник ще 
взе ме те дру га дума, в сря да – тре та дума, в чет вър тък – четвърта, в 
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пе тък – пета, в съ бо та – шес та и в не де ля – последната, с ко ято ще 
свършите. Ще пов та ря те мно го пъ ти те зи думи, ко ито са ми ще си 
изберете. Аз ис кам да ви дя как ви ду ми ще изберете. Ще за поч не те 
уп раж не ни ето от сутринта. Избраната от вас ду ма ще я про из не се те 
сут рин сто пъти, на обед – сто пъ ти и ве чер – сто пъти. Вие още не 
сте за поч на ли да ра бо ти те със за ко на на внушението. Как ще си 
из би ра те думите? – Ето как: ще се спре те в се бе си тихо, спокойно, 
без ко ле ба ние и ка то се успокоите, в съз на ни ето ви ще из пък не ед-
на дума. Тази ду ма е за вас, тя ще ви се понрави. Например, ако аз 
пра вя уп раж не ни ето в понеделник, ще пов та рям ду ма та “ще чис тя”. 
На пръс ти ще бро ите сто пъти. Природата оби ча точността, тя не 
си играе. И ако ти не про из не сеш ду ма та точ но сто пъти, а са мо 
де вет де сет и де вет пъти, тя ще те хва не за ухото. Ще бро иш точ но 
сто пъти. Всички ня ма да из бе ре те ду ма та “чис тя”, но ще из бе ре те 
ня коя дру га дума, ка то нап ри мер “ще на реж дам”, “ще пъл ня”, “ще 
из п раз вам” , “ще мия”. По-добре е да упот ре бя ва те ня ка къв глагол. 
Във втор ник ще упот ре бя ва те думите: “ще во ювам”, “ще из п ра вям” 
и прочее. Питат: “Може ли ду ма та “ще уча”? Във втор ник не се учи. 
Учениците мно го доб ре зна ят та зи философия. Впрочем през все ки 
ден има ня кол ко ча са за учене. За втор ник под хож дат думите: “ще 
по беж да вам”, “ще пре въз мог вам”, “ще нап ред вам”, “ще ста вам” и 
други. За сря да под хож да ду ма та “ще уча” и дру ги подобни. Всеки 
сам ще си из би ра думите, спо ред ха рак те ра на деня. Тези ду ми 
тряб ва да бъ дат сил ни в съз на ни ето ви. Ще си ги по яс ни те и ще си 
ги за пи ше те в ед но тефтерче. Значи вся ка ду ма ще про из не се те по 
трис та пъти. Седем де на по трис та пъ ти пра вят две хи ля ди и сто 
пъти. Това са мал ки опити, ко ито ако из пъл ни те добре, ще има те 
до бър резултат. Те са под го тов ка за по -го ле ми работи, ко ито ви 
пред с то ят в бъдеще.

• 428 • Математиката ка то ме тод за ра бо та на ученика.
 За да при до би ете сил на и ра зум на воля, един от ме то ди те е да 

ра бо ти те с математиката. Не казвам, че тряб ва да бъ де те матема-
тици, но тряб ва да мис ли те математически, за що то ма те ма тич на-
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та ми съл е точна, определена. Някой мо же да мисли, че не ща та в 
ма те ма ти ка та ста ват по ня кол ко начина. Не, там не ща та не мо гат 
да ста нат по ня кол ко начина. Например тъй, как то е пос та ве на еди-
ницата, тя не мо же да се за ме ни с ни кое дру го число. Вие мо же да 
ту ри те вмес то нея друг символ, но ка то количество, ка то си ла вие 
в да де ния слу чай не мо же те да я за ме ни те с ни що друго. Освен с 
ма те ма ти ка та вие тряб ва да се за ни ма ва те и с геометрия, да прев-
ръ ща те ма те ма ти чес ки те ве ли чи ни в на й-к ра си ви форми. Без то ва 
ва ша та во ля ще ос та не за ви на ги слаба.

Ще ви дам един ум с т вен на чин за уяк ва не на волята: нап ри мер 
страх ви е от мечка; за да се калите, не тряб ва да оти де те в го ра та 
и да ви срещ не ня коя мечка, че да из гу би те ума и дума, но ще си 
пред с та ви те мислено, че меч ка та ид ва у до ма ви, че я гла ди те по 
главата. При то зи опит страхът, кой то се по раж да ес тес т ве но у вас, 
за поч ва пос те пен но да се възпитава. После, нап ра ве те друг опит: 
страх ви е от сиромашия; за да над де ле ете то зи страх, пред с та ве те 
си, че сте бо гат човек, че има те на раз по ло же ние де сен ми ли она 
лева, замък, къщи, градини, но за поч ва те пос те пен но да гу би те 
това-онова, до ка то ос та не те пос ле ден гол так без пет па ри в джоба. 
При то ва по ло же ние стре ме те се да бъ де те спо кой ни меж ду хора-
та, да не гу би те рав но ве си ето си. Ако не мо же те да пра ви те те зи 
опити, те зи ма нев ри мислено, ко га то се сблъс ка те с дейс т ви тел ния 
живот, ня ма да издържите, ще се уплашите. Вие тряб ва да пра ви те 
ред ма нев ри ка то войници, за да ка ли те во ля та си. Правете та ки-
ва ум с т ве ни ма нев ри про тив това, от ко ето на й-м но го ви е страх.

Трети опит: да кажем, че вие мно го се гневите; как ще въз дейс-
т ва те вър ху то зи гняв? – Ще си пред с та ви те мислено, че до хож да 
ня кой у до ма ви и ви обижда. Вие се га ще се стре ми те да не се 
разгневите. Тези упражнения, те зи ма нев ри са мно го приятни. Вие 
ще ги правите, ко га то ня ма те дру га работа. След те зи опи ти ще се 
по чув с т ва те освежени, ка то че сте при до би ли нещо. Препоръчвам 
те зи уп раж не ния на всички, за що то те са мно го ефикасни. И без 
то ва в жи во та ви ще се явят мно го спън ки и мъчнотии, а по то зи 

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-



ИМАМ  ДОМ  НЕРЪКОТВОРЕН 240

на чин по не ще ги пос рещ не те по-спокойно. От те зи ма нев ри ще 
бъ де те подготвени, та ка то дойдат те зи слу чаи в жи во та ви, да зна-
ете как да постъпвате.

Четвърти опит: да кажем, че ви е страх от змия; ще на ме ри те 
ня къ де ед на ум ря ла змия и ще я хва не те с ръка, ще я подържите, 
ще я погалите, до ка то свик не те с нея. След то ва ще се опи та те да 
хва не те ня коя жи ва змия. По то зи на чин ще до би ете из вес т на опит-
ност. Ще взе ме те един чатал, ще я на тис не те с не го по главата, ще 
я пог ла ди те по тя ло то и пос ле ще я пуснете. Ще й кажете: “Аз съм 
мал ко страхлив, ис кам да се ос во бо дя от страха, за то ва пра вя то зи 
опит”. Този опит ще нап ра ви те пър во умствено, за що то щом чо век 
дой де до по ло жи тел ни опити, тряб ва да бъ де мно го внимателен, 
за да не пострада. Змиите са мно го пъргави, за то ва чо век тряб ва 
да бъ де мно го сръчен, за да се па зи от тях. Змиите са хитри, но не 
дотолкова, до кол ко то вие мислите.

Тези упражнения, ко ито ви давам, дейс т ват бла гот вор но вър ху 
чо ве ка и слу жат за ка ля ва не и кон цен т ри ра не на мисълта. Някои от 
вас се пла шат от паяк, дру ги от мишка, тре ти от жа ба и т. н. Правете 
те зи маневри, за да над ви ете над страха. Дойде ли ви ня коя от ри-
ца тел на мисъл, пра ве те те зи упражнения.

• 429 • Квадратът ка то ме тод за из п ра вя не на по-грешките.
 Щом на пи ше те един квадрат, ще знаете, че той оз на ча ва закон, 

спо ред кой то пог реш ки те ви тряб ва да се из п ра вят на й-м но го до 
че ти ри поколения. Това е вът реш но то зна че ние на квадрата. Чети-
рите про ек ции на квад ра та пък по каз ват начините, смек ча ва щи те 
условия, при ко ито мо же те да из п ра ви те пог реш ки те си. Ето за що 
ва ши те мисли, чув с т ва и дейс т вия пред с тав ля ват сили, с ко ито 
мо же да ра бо ти те при из п ра вя не на пог реш ки те си. Когато Пита-
гор на на сял квад ра та в окръжността, с то ва той ис кал да на ме ри 
квад ра ту ра та на кръга, ко ето значи, че той се е стре мил да на ме ри 
условията, при ко ито мо же да се из п ра ви об щият жи вот на хората. 
Само ко га то впи ше те квад рат в кръга, са мо то га ва ще оп ре де ли те 
в кое по ко ле ние ще мо же те да из п ра ви те ед на пог реш ка – да ли в 



241

първото, второто, тре то то или чет вър то то поколение.
Когато ста ва въп рос за ре али зи ра не на доб ри те неща, там ве че 

квад ра тът не е необходим. Доброто се из ра зя ва в кръга. За да се 
ре али зи ра ед но добро, изис к ват се 25 000 години. Това показва, че 
ти не мо жеш да ре али зи раш ед но доб ро ни то в първото, ни то във 
второто, ни то в тре то то или чет вър то то поколение, а се изис к ват 
на й- мал ко хи ля да поколения. Значи и след хи ля да ро да пак ти се 
от да ва слу чай да нап ра виш ед но добро. Та виж да те кол ко ши ро-
ки са възможностите, за да се нап ра ви ед но добро. Като го во рим 
за доброто, не раз би ра ме кон к рет но то добро, но идейно то Добро. 
Например ис каш да нап ра виш ед но доб ро някому, да се по жер т ваш 
за ня ко го или да пос ве тиш жи во та си на някого; ако не ус пе еш да 
нап ра виш то ва доб ро още в пър во то поколение, ще мо жеш да го 
нап ра виш във второто, третото, чет вър то то или на й- пос ле след 
хи ля да по ко ле ние все ще имаш въз мож ност да ре али зи раш то ва 
добро. Голям е срокът, през кой то имаш въз мож ност да нап ра виш 
то ва добро. Значи за мис ле но то от теб доб ро е ва лид но през всич-
ко то вре ме от хи ля да поколения.

• 430 • Допускане.
 Най-първо ще до пус неш нещата, а пос ле ще ра бо тиш вър ху 

тях, за да се докажат. Съмнението не е наука. Като вър ви по то зи 
начин, Пътят на уче ни ка е безопасен. Ако са мо до пус ка те неща-
та, без да ра бо ти те вър ху тях, то га ва се из ла га те на изкушения. 
Например ти допускаш, че мо же да ста неш му зи кант и за поч ваш 
да ра бо тиш в то ва нап рав ле ние – пееш, свириш, до ка то на й- пос ле 
ста неш музикант. Допуснеш, че мо жеш да ста неш ху дож ник и поч-
ваш да ра бо тиш в то ва направление. Ти тряб ва да постоянстваш, 
до ка то ре али зи раш това, ко ето си допуснал. Обаче чо век не мо же 
да до пус ка всич ки неща. Има ед но ог ра ни че ние в допусканията, а 
именно: до пу щат се са мо ра зум ни неща. Ако до пус неш из вес т на 
аксиома, то ва е ра зум но нещо. В Природата има един закон, спо-
ред кой то ти не мо жеш да до пус неш не ра зум ни неща. Човек мо же 
да до пус не и нап ра ви всичко, ко ето е разумно. Кажете ли така, 
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за ко нът ра бо ти отлично. Та ка то казваме, че мо жем да нап ра вим 
всичко, тряб ва да разбираме, че мо жем да нап ра вим онова, ко ето е 
разумно, ко ето е в кръ га на въз мож нос ти те на на шия живот. Като 
раз би ра ме та ка нещата, и за ко ни те са вер ни за нас, и ние мо жем 
ве че да ра бо тим разумно. 

• 431 • Опит с цве то ве те на спектъра.
 Ще ви дам след ния опит: не ка два ма ду ши от вас взе мат две 

стък ле ни приз ми и в оп ре де лен час от де ня все ки у до ма си да пос-
та ви приз ма та в та ко ва положение, че да по лу чи слън че вия спектър. 
След то ва не ка за пом ни доб ре цве то ве те – тях на та интензивност, 
ши ри на та на полето. Щом схва не те доб ре то ва нещо, не ка еди ни-
ят от тях сил но кон цен т ри ра ми съл та си вър ху един от цветовете. 
Същото да нап ра ви и дру ги ят у до ма си. След из вес т но наб лю де-
ние не ка все ки оп ре де ли да ли е за бе ля зал из вес т на про мя на вър ху 
ня кой от цве то ве те на спектъра. Ако наб лю да тел нос т та е сил но 
раз ви та и у двамата, те ще за бе ле жат из вес т на про мя на в то зи цвят 
от спектъра, вър ху кой то все ки по от дел но е кон цен т ри рал ми съл та 
си. Колкото по -сил на е би ла мисълта, тол ко ва и про мя на та на цве та 
ще бъ де по-ясна. Изменението на цве та показва, че из вес т на ин те-
ли гент ност е дейс т ва ла вър ху него. От то зи опит ще схва не те как 
вли яе Светлината, ко ято из ли за от ра зум но същество. По спек тъ ра 
ние мо жем да поз на ем от къ де иде Светлината – от ра зум но или 
от не ра зум но същество. Светлината обик но ве но ид ва от ра зум ни 
области, на се ле ни с ин те ли гент ни Същества. Само ин те ли гент ни 
Същества мо гат да из пус кат Светлина и цветове. Това е един от 
ос нов ни те за ко ни на Живата Природа. Мъртвата Природа, в ко ято 
ня ма ни ка къв живот, не из п ра ща ни как ва Светлина, ни как ви цвето-
ве. Където съ щес т ву ва Живот в как ва то и да е форма, той из пу ща 
Светлина, из вес т ни краски, от ко ито мо же да се съ ди за сте пен та 
на ра зум нос т та и ин те ли гент нос т та на Съществата. 

• 432 • Дисциплина на тялото.
 Както забелязвам, у вас всич ко ста ва безразборно, вие не ля-

га те в оп ре де ле но време. Човек тряб ва да си на ло жи дисциплина: 
ста не ли 10 или 11 ч. вечерта, как ва то важ на ра бо та и да имате, 
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ще си кажете: “Сега ще си легна, ще спя без да се обръщам, ще си 
по чи на доб ре и ут ре сут рин та точ но в 4 ч. ще ста на и ще за поч на 
от но во ра бо та та си”. Това зна чи дис цип ли на на тялото, въз пи та ние 
на клетките. А се га вие ка то си легнете, вър ти те се ця ла нощ, не 
сте спокойни. Питам как ви идеи мо же те да въз п ри еме те в та ко ва 
състояние, щом не мо же те да за по вя да те на ръцете, на кра ка та и на 
тя ло то си да не мърдат. Какви идеи и чув с т ва ще възприемете, щом 
не мо же те да за по вя да те на ва ша та ар те ри ал на и ве ноз на системи, 
ни то мо же те да уре гу ли ра те из вес т но оп ре де ле но със то яние у вас?

Представете си, че има те ня ка къв оток на кра ка си; ако вие мо-
же те да за по вя да те на тя ло то си, ще ка же те на клетките, ко ито се 
на ми рат око ло отек ла та част на крака, да из п ра тят по -чис та кръв и 
да из х вър лят не чис та та по -с ко ро навън. Кажете ли така, на сут рин-
та ще по чув с т ва те ед но го ля мо подобрение, ед но раз по ло же ние на 
духа. Понеже вие вли за те в света, тряб ва да вла де ете ор га ни те си, 
клет ки те си, да има те са мо об ла да ние ка то моряците. 

Вие, ка то окул т ни ученици, тряб ва да се са мо въз пи та ва те да 
из дър жа те мъчнотиите, ко ито ви идват. Трябва да има те самообла-
дание, да бъ де те ти хи и спо кой ни при всич ки по ло же ния в живота. 
Ако не въз пи та ва те сво ето тяло, вся ко дру го въз пи та ние ня ма да 
ви ползва. Истинското въз пи та ние на чо ве ка тряб ва да за поч не от 
не го во то самовъзпитание, от въз пи та ни ето на тялото. 

При окул т но то въз пи та ние и са мо въз пи та ние тряб ва да се 
об ръ ща вни ма ние на начина, по кой то спите. Щом си легнете, ще 
ка же те на тя ло то си: “Слушай, как то си легнеш, та ка ще ос та неш 
до сут рин та – ни как во мър да не на дяс но или на ля во”. Ако тя ло то 
ви се под чи ни на та зи заповед, зна чи вие сте му господар, мо же-
те да го владеете. Не се ли подчини, не сте господари. Добре е да 
пра ви те те зи опи ти и да ви ди те да ли тя ло то ви се под чи ня ва на 
ва ши те вну ше ния или не се поддава. Всички клет ки в ор га низ ма са 
ра зум ни и ако мо же те да им говорите, а те да ви слушат, вие мо же те 
да се възпитавате. Ако вие го во ри те на клетките, а те не ви слушат, 
вие не мо же те да се възпитавате. Основното въз пи та ние на чо ве ка 
за ви си от въз пи та ни ето на тялото. Легнеш ли на дяс на та страна, 
ще си кажеш: “Тази ве чер ще спя са мо на дяс на та страна, ня ма да 
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се об ръ щам ни как”. Ако до сут рин та не се обръщате, то ва показ-
ва, че ми съл та ви е силна. Може да пра ви те ред опити, при ко ито 
да за по вяд ва те на клет ки те си да ви слушат. Ако при всич ки те зи 
опи ти тя ло то ви се подчинява, всич ко у вас ще вър ви в хармония. 
Възпитанието и дис цип ли ни ра не то на тя ло то е ос но ва за всич ки 
дру ги окул т ни уп раж не ния ка то кон-центрация, размишление, съ-
зер ца ние и прочее. 

• 433 • Влияние на скъ по цен ни те камъни.
 Изтеглянето на жиз не на та си ла от ор га низ ма на един чо век от 

друг човек, жив или умрял, окултната на ука на ри ча вампиризъм. За 
да се пред па зи чо век от те зи ло ши влияния, Окултната на ука пре-
по ръч ва на сла би те хо ра да но сят скъ по цен ни камъни. Те мо гат да 
тран с фор ми рат ло ши те вли яния на киселините. Както войни ци те 
във вре ме на вой на се за паз ват от за душ ли ви га зо ве чрез проти-
вогази, та ка и скъ по цен ни те ка мъ ни за паз ват чо ве ка от вред ни те 
вли яния на киселините. Обаче всич ки скъ по цен ни ка мъ ни не при-
те жа ват та зи сила. Разумният чо век знае ка къв ка мък тряб ва да 
упот ре би за се бе си. Всеки скъ по це нен ка мък е ем б ле ма на ня как ва 
си ла в Природата, той е, та ка да се каже, кон ден за ция на та зи сила. 
Един скъ по це нен ка мък мо же да дейс т ва бла гот вор но са мо тогава, 
ко га то меж ду не го и човека, кой то го носи, има из вес т на симпатия. 

Всеки тряб ва да но си камъка, кой то от го ва ря на из г ря ва щия 
му знак в хо рос ко па или на знака, в кой то се на ми ра Слънцето в 
мо мен та на раждането. Като про вод ник на из вес т на сила, скъ-
по цен ни ят ка мък пред паз ва чо ве ка как то физически, та ка пре чис-
т ва и ду хов на та му ат мос фе ра и му по ма га за кон цен т ри ра не и 
размишление.

• 434 • Влияние на името.
 Еврейската аз бу ка е природна, но е пос та ве на на ге омет ри чес-

ки правила. Тази на Бялата ра са е съз да де на вър ху ге омет ри чес ки 
форми. Кабалата тряб ва да се пре ве де спо ред за ко ни те на геометри-
ята. Всяка буква, как то и вся ко име оз на ча ва из вес т но състояние, 
из вес т на ха рак тер на чер та в човека. Ето за що човек, за да об ла го-
ро ди ха рак те ра си, тряб ва да из ме ни ре да на бук ви те в име то си 
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или да сме ни ня кои бук ви – ед ни да отхвърли, дру ги да прибави. 
Човек, ка то ид ва на Земята, не е гос по дар да из бе ре сво ите роди-
тели, ни то условията, при ко ито ще се развива, но сам мо же да си 
ту ри как во то ис ка име. Всеки да си оп ре де ли ед но име, ко ето са мо 
той ще знае, ни кой друг. При на й- неб ла гоп ри ят ни мо мен ти в жи во та 
си про из на сяй те то ва име, то ще ра бо ти за вас. Това име тряб ва да 
бъ де със та ве но по всич ки те пра ви ла на Кабалата или на окул т на та 
геометрия, или на музиката. Всяко име, би ло на бъл гар с ки или на 
кой и да е език, тряб ва да съ дър жа бук ви от три категории: в пър ва та 
ка те го рия вли зат бук ви те от А до И, във вто ра та ка те го рия вли зат 
де вет бук ви след бук ва та И, в тре та та ка те го рия вли зат ос та на ли те 
бук ви от азбуката. Тези три ос нов ни букви, ко ито вли зат в името, 
тряб ва да са съ че та ни тъй хармонично, че при из го ва ря не то му да 
се чув с т ва ме ко та и хармония. В то ва име пър во ще тър си те ко ре-
на на ва шия произход. От ко ре на на име то ще ви ди те кол ко бук ви 
тряб ва да съ дър жа то. Вие тряб ва да знаете, че име на та на хо ра та 
кри ят го ля ма си ла в се бе си. Едно име, хар мо нич но съз да де но и 
хар мо нич но изразено, оказ ва сил но вли яние вър ху са мия човек, 
как то и вър ху окол ни те му. Във ва ши те име на има го лям дисонанс. 
Ако се сре щат ня кои ди со нан си ту к- там само, те са тър пи ми ка то 
изключения, но да ста нат пра ви ло в жи во та ви, то ва е нетърпимо. 
Тогава ще се съз да дат го ле ми неп ри ят нос ти и страдания.

• 435 • Опит за при ло же ние на че ти ри те ка чес т ва – чест-
ност, справедливост, ин те ли гент ност и благородство.

 Сега ще нап ра вим опит за че ти ри сед ми ци да при ло жим 
всич ки те зи качества. Първата сед ми ца ще ра бо ти те вър ху чес т-
нос т та – ще бъ де те аб со лют но чес т ни спря мо се бе си, без ни как ва 
лъжа. Аз ис кам да се на емат с опи та са мо онези, ко ито мо гат да го 
направят. Които не могат, да не го започват. Упражнението мо же да 
ви се ви ди мъчно, но опи тай те се. Ще па зи те съз на ни ето си буд но 
за един месец. Никаква лъ жа ни то в чувствата, ни то в мислите, ни-
то в действията. Съзнанието ви тряб ва да бъ де буд но не от страх, 
но от Любов, за да опи та те ва ша та честност. Втората сед ми ца ще 
ра бо ти те вър ху справедливостта, тре та та сед ми ца – вър ху ин те ли-
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гент нос т та и чет вър та та сед ми ца – вър ху благородството. Когато 
се свър шат че ти ри те седмици, пе та та сед ми ца ще ра бо ти те вър ху 
те зи че ти ри ка чес т ва заедно.

• 436 • Опит за наб лю де ние на небето.
 Аз бих ви пре по ръ чал да наб лю да ва те не бе то ве чер но време, 

ко га то е ясно. Излизайте ве чер но вре ме вън и наб лю да вай те звез-
ди те на не бе то око ло по ло вин час, за да на ме ри те меж ду тях един 
рав нос т ра нен триъгълник. И не ка все ки от вас за бе ле жи доб ре 
къ де е на ме рил то зи триъгълник, меж ду кои звезди, в коя по со ка е 
на ме рил своя рав нос т ра нен триъгълник. После ще ви го во ря не що 
вър ху те зи ес тес т ве ни рав нос т ран ни триъгълници. Така ще раз-
миш ля ва те вър ху от но ше ни ята на звез ди те ед ни към други, вър ху 
тях но то зна че ние и т. н. Това ще бъ де ед но ху ба во упражнение.

• 437 • Вярата ка то метод.
 Вие знаете, че през прос т ран с т во то ми на ват мно го от ри ца тел-

ни мисли, ко ито ако не мо же те да отбиете, ще ви при чи нят го ля ма 
вреда. За да се пред па зи те от тях, ще ги от би ва те чрез за ко на на 
Вярата.

• 438 • Метод за ре али зи ра не на идеите.
 Искате ли да нап ра ви те ня кое доб ро и у вас има из вес т но 

противодействие, взе ме те пръс те на на Доброто и го вър те те неп ре-
къс на то око ло час и у вас ще се яви мисълта, че това, ко ито по -ра но 
бе ше не въз мож но за вас, се га е възможно, мо же те да го направите. 
И дейс т ви тел но вие ще го направите. Като дви жи те пос то ян но в 
ума си ми съл та за Доброто, на й- пос ле вие ще се по чув с т ва те си-
лен да го направите. Днес хо ра та са ми си противодействат, са ми 
уни що жа ват сво ите идеи. Например ня кой казва: “Аз ще нап ра вя 
еди -как во си не що”, но след ка то помисли, си казва: “Тази ра бо та 
не е за мен, не мо га да я нап ра вя”. После се явя ва дру го же ла ние за 
не що добро, но пак се от каз ва и та ка раз ва ля всич ки те си работи. 
Не, чо век тряб ва да пос то ян с т ва вър ху доброто, ко ето е на мис лил 
да направи.
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• 439 • Ритъмът ка то път за ре али зи ра не на идеите.
 У всич ки съв ре мен ни хо ра има един на вик от ми на ло то да се 

дви жат по наклон, ко ето дви же ние съв па да с дви же ни ето на Земята. 
Затова вие имен но сте го то ви да ре али зи ра те всич ки ва ши идеи, на 
ко ито рит ми чес ки пул сът съв па да с то зи на Земята. Всички оне зи 
идеи пък, ко ито се на ми рат в про ти во по лож но нап рав ле ние с дви же-
ни ето на Земята, пре диз вик ват у вас об рат ни действия. Истинската 
на ука оба че се ди в то ва да до ве де чо ве ка до по ло же ние да пос та-
ви сво ята ми съл и сво ите идеи в съг ла сие с ри тъ ма на Слънцето. 
Всеки човек, кой то пос то ян но мис ли за ниви, за ма те ри ал ни бла га 
и ис ка да бъ де духовен, ня ма да ус пее в това, за що то той с ми съл та 
си е в ри тъ ма на Земята. По то зи на чин той не мо же да пос тиг не 
това, ко ето желае. Той не тряб ва да се от каз ва от зем ния живот, но 
тряб ва да прес та не да мис ли за Земята. Щом ис ка да про ник не в 
духовното, тряб ва да мис ли за Слънцето и да го проучва.

Когато пла не ти те са в ло ши те си аспекти, те уп раж ня ват ло шо 
вли яние вър ху човека. Затова всич ки тряб ва да се стре ми те към 
Слънцето ка то гла вен фак тор на жи во та ви. То ще ви по мог не да 
из п ра ви те всич ки ва ши погрешки. Ритъмът на Слънцето или сут-
рин ни те слън че ви лъ чи са на й-б ла гоп ри ят ни за човека. Правете 
са ми наб лю де ния вър ху та зи из ка за на мисъл, за да се уси ли ва ша-
та вяра. Това са факти, но до ка то един факт не се провери, той не 
мо же да дейс т ва вър ху нас.

Направете опит, за да про ве ри те гореказаното. Например, ко-
га то има те хрема, мис ле те за Земята и ще ви ди те ка къв ще бъ де 
резултатът. След то ва обър не те ми съл та си към Слънцето, да се 
съ еди ни те със слън че ва та енер гия и пак наб лю да вай те за резултата. 
В пър вия слу чай хре ма та ще ви се из ле ку ва трудно, а във вто рия 
слу чай ще из чез не скоро. Когато има те как во то и да е неразполо-
жение, пра ве те то зи опит, за да се убе ди те в си ла та на слън че ва та 
енергия. Мисълта си от п ра ве те към Духовното Слънце.

• 440 • Специален тран с фор ма тор и спе ци ал на свет ли на 
за все ки човек.
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 В Слънцето има един го лям трансформатор, кой то из п ра ща 
слън че ва та енер гия по ця ла та Земя. Освен то ва на Слънцето има 
и спе ци ален тран с фор ма тор за все ки чо век на Земята, чрез кой то 
все ки чо век при ема спе ци ал но из п ра те на та до не го слън че ва свет-
лина. Всеки от вас, ако въз п ри еме та зи светлина, мо же да знае ко га 
е изпратена. Вие не мо же те вся ко га да въз п ри еме те та зи светлина, 
ни то зна ете кой мо мент е изпратена, за то ва тряб ва да учите. У все ки 
чо век има един трансформатор, кой то при ема спе ци ал на та за не го 
свет ли на от Слънцето и ако той е за ет с ня как ва ра бо та и не мо же да 
въз п ри еме та зи светлина, тя се връ ща об рат но без ни ка къв ре зул тат 
за са мия човек. Щом та зи свет ли на се вър не обратно, чо век през 
це лия ден чув с т ва ед но го ля мо лишение, ка то че е из гу бил не що 
мно го ценно. Така е, ко га то чо век не е на вре ме то и на мястото, от-
къ де то тряб ва да по лу чи та зи светлина, ко ято му но си Живот. Жива 
е та зи светлина, тя е на ре че на прана. В то ва от но ше ние съз на ни ето 
на все ки ед но го от вас тряб ва да бъ де будно, за да знае часа, ко га то 
ще прис тиг не не го ва та светлина, за да мо же да я възприеме. Ако сте 
за ети с ня как ва работа, то ка то наб ли жи моментът, ко га то ва ша та 
свет ли на иде, вие ще по чув с т ва те ед но при ят но раз по ло же ние да 
из ле зе те мал ко вън от стаята. Каквато ра бо та и да имате, из лез те 
вън, за да въз п ри еме те та зи светлина. Постойте вън пе т- де сет ми-
нути, на й-м но го по ло вин час, до ка то та зи свет ли на премине. Ако 
вие из п ра ти те чрез ва шия тран с фор ма тор по лу че на та от Слънцето 
свет ли на об рат но до него, то ва показва, че вие сте въз п ри ели свет-
лината. В тех ни те ста тис ти ки е от бе ля за но кол ко пъ ти сте въз п ри-
ели та зи свет ли на и кол ко пъ ти – не. Къде тряб ва да се въз п ри еме 
та зи светлина, то ва е ед на от ве ли ки те тай ни на Природата. Човек 
тряб ва да бъ де умен, ин те ли ген тен и добър, за да схва не вре ме то 
и мястото, де то ще въз п ри еме та зи светлина. Птиците зна ят доб ре 
то ва нещо. Птицата до ка то не въз п ри еме сво ята светлина, не оти-
ва на работа. Щом въз п ри еме това, ко ето е оп ре де ле но за нея, тя 
хврък ва от кло на и за поч ва работа. 

Ако ис ка те жи во тът ви да вър ви как то трябва, бъ де те буд ни за 
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та зи светлина. Пък ако ис ка те да се лутате, спе те кол ко то искате. 
Специалната свет ли на иде сут рин око ло из г рев слънце. Затова 
тряб ва да из ли за те сут рин пре ди из г рев и да пос ре ща те из г ре ва 
на Слънцето, за да въз п ри еме те ва ша та светлина. Обаче тряб ва да 
знаете, че не е поз во ле но да раз п ра вя те на дру ги те ко га ид ва ва-
ша та свет ли на и то ва е един све щен мо мент от жи во та ви, кой то 
ще за дър жи те са мо за се бе си. Ако раз п ра вя те на хо ра та за ва ши те 
спе ци фич ни работи, ако им кажете, че Слънцето из п ра ща спе ци-
фич на свет ли на за вас в еди кой си час, хората, ка то не раз би рат то зи 
закон, ще ви из п ра тят сво ите не чис ти мис ли и с то ва ще поп ре чат 
на ду хов но то ви разположение. Що се от на ся до об ща та светлина, 
за нея мо же те да го во ри те кол ко то искате.

Това, ко ето ви го во рих за Слънцето, със та вя ед на тре та част от 
ця ла та истина. Същото се от на ся и до Духовното Слънце у човека, 
как то и за Божественото Слънце у него. Значи в жи во та на все ки 
чо век има три важ ни момента, ко ито ако той мо же да долови, ще 
се раз ви ва нормално. 

Като ста не те сутрин, на й- пър во се за пи тай те как во тряб ва да 
пра ви те днес, за що сте дош ли на Земята и т. н. За чо ве ка има не що 
по -важ но от ра бо та та на лекаря, от учи ли ще то на ученика, от ни ва та 
на орача, от учи тел с т во то на учи те ля и прочее, а то е следното: за 
как во е до шъл чо век на Земята и как во има да вър ши днес. Разреши 
ли чо век то зи въп рос за деня, той го е из пол з вал правилно. Човек 
все ки ден ще раз ре ша ва то зи въпрос, но не в един и съ щи час. Ако 
на й- пър во той раз ре ши те зи въпроси, всич ки те му ра бо ти на Земята 
ще се уре дят добре. 

Вие чес то заб ра вя те за момента, в кой то ид ва ва ша та светлина, 
и го пропущате, но знайте, че ако дър жи те ми съл та си спокойна, 
тиха, вие ви на ги ще мо же те да въз п ри еме те та зи светлина. А щом я 
възприемете, вие ще бъ де те ра дос т ни и весели. А дой де ли Радостта 
у вас, благодарете, че сте мог ли да я възприемете. Тази свет ли на ще 
при да де не що към ва ше то ум с т ве но и ду хов но развитие. Умът ви ще 
ста не по-съсредоточен, по -кон цен т ри ран и с по -го ля ма Светлина.
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• 441 • Влияние на се ти ва та вър ху раз ви ти ето на ясно-
видството.

 В око то има ед на мре жа на ретината, чрез ко ято се въз п ри емат 
са мо об ра зи те от фи зи чес кия свят. Зад та зи мре жи ца има дру га 
мрежица, ко ято въз п ри ема об ра зи те от Астралния свят. Зад ас т-
рал на та мре жи ца има дру га мрежица, ко ято въз п ри ема об ра зи те от 
Умствения свят. Следователно вся ка от те зи три мре жи ци въз п ри ема 
спе ци ал но лъ чи от раз лич ни светове. Зад те зи три мре жи ци има 
още четири, та ка че ста ват всич ко седем. Но пос лед ни те че ти ри са 
още в съв сем латентно, пасивно, не раз ви то състояние. Та ко га то 
го во рим за въз пи та ние на чувствата, подразбираме, че пра вил ни те 
чув с т ва са при чи на за сфор ми ра не то на мре жи ци те в окото, а от там 
и за раз ви ва не на ясновидството. Колкото по -доб ре са сфор ми ра ни 
те зи мрежици, тол ко ва по -доб ре се схва щат лъ чи те на Светлината 
от по -гор ни те светове. Ако чув с т ва та у чо ве ка са дис-хармонични, 
те зи мре жи ци не мо гат да се сформират. Засега е про уче на са мо 
външ на та част на окото. Има из вес т ни час ти от окото, ко ито още 
не са проучени. И мо зъ кът не е доб ре проучен. Чувствата ни тряб ва 
да бъ дат хармонични, за да виж да ме добре; мис ли те ни тряб ва да 
бъ дат хармонични, за да слу ша ме добре.

Както в око то има, как то казахме, се дем мре жи ци за въз п ри ема-
не на Светлината от раз лич ни те светове, та ка и в ухо то на чо ве ка 
има съ що та ки ва пластинки, мре жи ци за въз п ри ема не раз лич ни те 
слу хо ви вълни, ко ито ид ват от раз ни те светове. И в то ва от но ше ние 
се изис к ва про уч ва не на ухо то и на слуха. Същото не що се за бе ляз-
ва и в обо ня ни ето и във вку са на човека, т. е. в не го вия нос и език. 
Във все ки човек, кой то ис ка да го во ри на един жив и изя щен език, 
тряб ва да са раз ви ти цен т ро ве те на говора. Също тъй у не го тряб ва 
да е раз ви то чув с т во то на схва ща не и раз ли ча ва не на на й- тън ки те 
и де ли кат ни зву ко ви вълни.

• 442 • Двата Пътя в жи во та и в Школата.
 В Природата има два ра зум ни Пътя, по ко ито чо век мо же да 

ре али зи ра сво ите идеали. Единият Път е праволинеен, а другият– 
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криволинеен. При пър вия Път вре ме то се съкращава, а енер ги ята 
се изразходва. При кри во ли нейния Път вре ме то се изразходва, а 
енер ги ята се пести. Силният чо век из би ра пра вия Път, по кой то 
пес ти време, а из раз ход ва енергия. Слабият чо век из би ра кри во ли-
нейния Път, по кой то из раз ход ва време, а пес ти енергия. Младите 
хо ра обик но ве но бързат. Казвам: кой то е силен, не ка бърза; кой то е 
слаб, бав но да върви, да пес ти енер ги ята си. Някой казва: “Бързам 
много, при тес нен съм, ис кам по -с ко ро да свър ша ра бо та та си”. Ти 
си из б рал пра вия Път, но щом се притесняваш, слаб си. Силният 
чо век не знае как во е притеснение. Той вър ши ра бо та та си тихо, 
спокойно, с го ля ма приятност. Силният чо век усе ща удоволствие, 
приятност, ко га то вдиг не един чу вал от сто ки лог ра ма те жест на 
гър ба си. Обаче ако сла би ят се опи та да диг не то зи чу вал на гър ба 
си, вед на га за поч ва да се притеснява. Следователно, ко га то за поч-
ва те ед на работа, при ко ято ду хът ви се притеснява, то ва не показва, 
че не мо же те да свър ши те та зи работа, но методът, кой то сте из б-
ра ли за свър ш ва не то й, не е прав. Вие сте из б ра ли пра во ли нейния 
метод, а тряб ва ло да из бе ре те криволинейния. С то ва Природата 
ис ка да ви каже: “Слабият не тряб ва да вър ви по пра во ли нейния 
Път, а тряб ва да кри во ли чи в пъ тя си”. Значи сла би ят чо век тряб ва 
да пес ти енер ги ята си, а сил ни ят чо век тряб ва да пес ти вре ме то 
си. И две те не ща са ед нак во важ ни – и енергията, и времето. Човек 
има вът реш но чув с т во в се бе си, чрез ко ето мо же за все ки да ден 
слу чай да поз нае ка къв ме тод тряб ва да употреби.

• 443 • Пътят на мисълта.
 За да се яви въз ви ше на ми съл у човека, той тряб ва да на со чи 

своя пог лед нагоре. Това значи, че той тряб ва да пре вър не твър-
ди те ве щес т ва в се бе си в течни, теч ни те – във въз ду хо об раз ни и 
та ка да обър не те пог ле да си нагоре. Отгоре ще дой де по мощ та ви. 
Не мислете, че чо век мо же сам да съз да де в се бе си въз ви ше ни и 
свет ли мисли. Никой сам не съз да ва сво ите мисли. За да по пад не 
ня коя свет ла ми съл във ва шия ум, пре ди всич ко тя е ми на ла през 
ред Същества, по -въз ви ше ни и по -б ла го род ни от вас. Ако вие 
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й да де те бла гоп ри ят ни ус ло вия за развитие, тя ще ви повдигне. 
Същевременно ва ши те мис ли оти ват надолу, към съ щес т ва та по -
нис ки от вас. Значи в Природата ста ва прек ръс тос ва не на мисълта. 
Висшите Същества вли я ят на човека, но и чо век им влияе. Човек 
вли яе на по -нис кос то ящи те от се бе си, но и те му влияят. Затова 
ко га то изу ча ва те жи во та си, тряб ва да раз г ра ни ча ва те мислите, ко-
ито ид ват отдолу, и мислите, ко ито ид ват отгоре, за да зна ете как 
да ги обработвате. 

• 444 • Метод за раз ви ва не на милосърдието.
 Да допуснем, че в ня кой чо век лип с ва чув с т во то на милосър-

дие. Как ще го придобие? – Такъв чо век тряб ва да дру жи с хо ра 
филантропи, человеколюбиви, ко ито са го то ви да се жер т ват за 
доб ро то на дру ги те хора. Или пък той тряб ва да че те та ки ва кни-
ги, в ко ито да сре ща при ме ри за хо ра със сил но раз ви то чув с т во 
на милосърдие. Освен то ва човек, у ко го то лип с ва то ва чувство, 
доб ре е все ки ден око ло де се т-д ва де сет ми ну ти на й-м но го да пос-
та вя ръ ка та си вър ху цен тъ ра на милосърдието, за да при иж да към 
не го из вес т но ко ли чес т во енергия. През то ва време, до ка то дър жи 
ръ ка та си вър ху цен тъ ра на милосърдието, да раз миш ля ва за ми-
лосърдието. По та къв на чин той ще прив ле че енергиите, ко ито ще 
под х ран ват то зи център. Чувствата се под х ран ват с енергия. По 
съ щия на чин мо гат да се раз ви ват всич ки чув с т ва и способности. 
Така че не е дос та тъч но чо век са мо да слу ша или да че те как во 
го во рят другите, но има един практичен, опи тен начин, по кой то 
той мо же да се учи. Който ис ка да се учи и да нап ред ва в Живота, 
той тряб ва да си из бе ре та ки ва другари, ко ито Природата щед ро е 
надарила. Тези хо ра са ро де ни при бла гоп ри ят ни условия. Човек 
мо же да до бие ня кои благородни, въз ви ше ни чув с т ва от рас те ния и 
от животни. Например ми ло сър ди ето е раз ви то и у ня кои жи вот ни и 
растения. По та зи при чи на имен но чо век още от на й-с та ри вре ме на 
е бил овчар, во дил е ов це те на паша. Овцете раз ви ват сми ре ние в 
ха рак те ра на човека. Те го учат още и на самопожертване. Волът 
пък учи чо ве ка на търпение. Петелът зас та вя чо ве кът да мисли. 
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Например ня кой чо век е мно го замислен, ис ка да раз ре ши из вес тен 
въпрос, но не може; вед на га не го ви ят пе тел из ли за нас ре ща му и 
за поч ва да кукурига. С то ва ис ка да ка же на гос по да ря си: “Попей 
малко, ра бо та та не ста ва с мно го мис ле не”. Когато ня кой чо век се 
раз бо лее и в то ва вре ме пе те лът се спре пред пра га на къ ща та му 
и за поч не да кукурига, то ва показва, че то зи чо век ще оздравее. 
Където пе тел кукурига, всич ки ра бо ти се на реж дат добре. Кукури-
гането вна ся приятност, ле ко та в ду ша та на човека. Това е символ, 
с кой то Природата си служи, ко га то ис ка да из ра зи нещо. Между 
ку ку ри га не то на пе те ла и със то яни ята на чо ве ка има из вес т на 
връзка. Когато чо век е тъжен, скръбен, не ка но си в джо ба си мал ко 
ца ре ви ца или жи то и ка то чуе, че ня кой пе тел кукурига, вед на га 
да му под х вър ли ня кол ко зрън ца и да благодари, че е изкукуригал. 
Това показва, че скръб та му ще се пре вър не в радост. За-белязано 
е, че ко га то пет ли те прес та нат да пеят, случ ва се ня кое нещастие. 
Когато ко кош ки те се кач ват на ви со ко да пеят, за доб ро е; ко га то 
пе ят на ниско, не е за добро. Всичките те зи не ща са символи, с ко-
ито Природата си слу жи ка то пъ ти ща на съобщение. Това показва, 
че жи вот ни те имат из вес т на разумност, ко ято се на ми ра в по -ви-
сок свят от физическия. И на ис ти на чес то жи вот ни те ин ту итив но 
схва щат не ща та по -доб ре от хората. Това показва, че ин ту ици ята у 
тях е по -сил но развита, от кол ко то у ня кои съв ре мен ни хора. Затова 
ви казвам: ра бо те те съз на тел но за раз ви тие на ва ша та интуиция.

• 445 • Метод за ра бо та на ученика.
 Сега ще ви дам ед но правило, един ме тод за работа, с кой-

то мо же да си служите. Когато дойдеш до ня кое противоречие, 
до ед на не въз мож ност в жи во та си, ка жи си: “За Бога всич ко е 
възможно, аз жи вея в Бога и с Неговата Мъдрост всич ко мо га да 
пос тиг на”. Поставите ли та зи ми съл в ума си, Бог, кой то жи вее 
във вас, за поч ва да действа. Който е в съг ла сие с Бога, Той ра бо ти 
с него. Който не е в съг ла сие с Бога, и Бог не ра бо ти в него. Бог 
ра бо ти за ед но с нас, за да се прояви. Това правило, то зи за кон вие 
мо же те вся ко га да го проверите, ко га то се на ме ри те в бе зиз ход но 
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положение. Да допуснем, че се на ми ра те ня къ де в пустинята, из-
ло же ни на яв на смърт – от ни къ де по мощ не идва. Какво тряб ва 
да правите? - Обърнете се към Бога с пъл на Вяра и Надежда, че за 
Него всич ко е въз мож но и след то ва очак вай те резултата. Няма да 
се ми не мно го вре ме и вие ще про ве ри те то зи закон, ще видите, че 
Бог се про явя ва и в пустинята.

• 446 • Доброто ка то ме тод на работа.
 Като уче ни ци на Великата окул т на шко ла вие тряб ва да ра бо-

ти те чрез Доброто. Ако си слу жи те с Доброто ка то ме тод на работа, 
вие ще иждивявате* на й- мал ко енергия, а ще при до би ете на й- до бър 
резултат. Най-първо чо век тряб ва да изу ча ва се бе си и своя жи вот 
– с всич ки свои теж ки и доб ри положения. Животът тряб ва да се 
изу ча ва научно, да се пра вят опи ти и наб лю де ния вър ху всич ки 
яв ле ния вън и вът ре в него.

• 447 • Съзнателната ра бо та на ученика.
 Който ис ка да се повдигне, да об ла го ро ди сър це то си и да 

прос ве ти ума си, тряб ва да ра бо ти съз на тел но вър ху се бе си. В 
съз на тел на та ра бо та ня ма критика, но има пресяване. Да кри ти ку-
ва те сво ите мис ли и чувства, зна чи да ги осакатявате. Да пре ся ва те 
нещата, зна чи да ги пре ка ра те през филтър, та ка че не пот реб ни те 
от тях да ми нат през филтъра, да пад нат долу, а вър ху фил тъ ра 
да ос та нат са мо чис ти те и възвишените. Като каз вам да очис ти те 
мис ли те и же ла ни ята си, под раз би рам чуж ди те мис ли и желания, 
ко ито се нат рап ват на човека. Човек пред с та вя клет ка от Великия 
ор га ни зъм на Живота, вслед с т вие на ко ето в не го са складирани, 
ос вен не го ви те желания, още и же ла ни ята на ми ли ар ди същества.

• 448 • Метод за раз ви ва не на способностите.
 Когато ня кой уче ник е слаб нап ри мер по математика, не ка 

два ма сил ни уче ни ци по ма те ма ти ка ту рят ръ це те си на че ло то на 
сла бия ученик, къ де то е цен тъ рът на математиката, и ня ма да ми-
не мно го вре ме и сла би ят уче ник ще за поч не да мисли, да ра бо ти 
вър ху за да де ни те за да чи и да ги решава. Това се дъл жи на факта, 
че сил ни те уче ни ци по ма те ма ти ка чрез кон такт са пре да ли част 
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от сво ята енер гия на сла бия ученик. Тази енер гия пък съ буж да 
дейнос т та на не го ви те ма те ма ти чес ки спо соб нос ти и той за поч ва 
да мис ли и да разсъждава. По то зи на чин мо гат да се пре да ват енер-
ги ите от един чо век на друг в раз лич ни те цен т ро ве на му зи ка та и 
да се раз ви ват съ от вет ни те способности. Това мо же да се из пол з ва 
са мо ка то под бу ди тел но средство, а по -на та тък уче ни кът сам тряб ва 
да про дъл жи да работи. 

• 449 • Три със то яния в човека.
 Индусите, как то и Окултната на ука въ об ще раз ли ча ват три 

състояния, през ко ито чо век ми на ва в пъ тя на сво ето развитие. Тези 
със то яния ин ду си те на ри чат Сатва, Раджас и Тамас. 

Думата “сат ва” оз на ча ва състояние, ко ето ние мо жем да пре ве-
дем с из ра за Любов към Истината. Когато чо век се на ми ра под вли-
яние на то ва състояние, той е тих и спокоен, в не го от със т ва вся ка 
ко рис то лю би ва ми съл и желание. В съз на ни ето му има Светлина 
и разширение. Това със то яние е при съ що на ви со ко нап ред на ли в 
ду хов но от но ше ние хора. Такива са би ли светиите, но не всич ки от 
тях. Много све тии се на ми рат във вто ро то състояние. 

Хората от вто ро то със то яние – Раджас – са волеви, де ятел ни 
във вся ко отношение. Те са доб ри хора, пра вят добрини, но ако не 
се обър не вни ма ние на тех ни те доб ри стра ни и не им се от да де 
заслуженото, не им се отблагодари, те се озлобяват. За вся ко доб ро 
те ис кат да им се за пи ше име то някъде. Това показва, че ня къ де в 
съз на ни ето им има тъмнина. 

Хората от със то яни ето Сатва упот ре бя ват слад ки храни. Хората 
от със то яни ето Раджас упот ре бя ват по ве че солени, кисели, лю ти ви 
храни. Повечето от тях са месоядни. Хората от със то яни ето Тамас 
са хо ра ла ко ми – ядат как во то им попадне. Те не оби чат ни то да 
работят, ни то да мислят, ни то да учат. Мързелът им е присъщ. Те 
са по доб ни на кучетата, на котките. 

Ако не сте яли три де на и ня кой ви да де из ка лян хляб, как 
тряб ва да постъпите? Ако се от ка же те да яде те хляба, вие сте от 
със то яни ето Сатва. Ако го из чис ти те и то га ва го ядете, вие сте от 
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със то яни ето Раджас. Ако го яде те изкалян, как то ви го дадат, вие 
сте от със то яни ето Тамас. Чистотата тряб ва да про ник не ця ло то 
съз на ние на човека. Тя е мяр ка за сте пен та на не го во то развитие. 

Всеки човек, кой то ис ка да жи вее ду хо вен живот, тряб ва да 
знае, че ду хов ни ят жи вот е свър зан с аб со лют на Чистота и хар-
мония. За да не на ру ша ва те сво ята вът реш на хар мо ния при все ки 
случай, вие тряб ва да зна ете в кое от три те със то яния се на ми ра те 
– Сатва, Раджас или Тамас – и вед на га да мо же те да се спра ви те с 
ма те ри ята и съ щес т ва та око ло вас.

Сега, при про буж да не на съз на ни ето мно го от вас се инди-виду-
ализирате. Пазете се от то ва състояние. Всички вие сте в със то яние 
Раджас, а в със то яни ето Сатва ня ма ни то един от вас.

Като уче ни ци вие тряб ва да ра бо ти те умерено, да не пра хос ва-
те сво ята енергия. Пред уче ни ка сто ят три ро да сили, с ко ито той 
тряб ва да работи: Божествени сили, ко ито изис к ват съзерцание; 
ду хов ни сили, ко ито изис к ват ак тив ност – ра бо та на не го ви те 
чувства; фи зи чес ки си ли – сли за не на ра бо та в материята, в ма те-
ри ал ния свят, за ко ето се изис к ва буд ност на съзнанието. Работата 
във фи зи чес кия свят е свър за на с изцапване. Дойдете ли до то ва 
положение, обър не те се към дру ги те два ви да енер гии и пос то ян но 
пра ве те съ еди не ния – синтези.

Тези три ви да си ли обус ла вят три те със то яния – Сатва, Раджас 
и Тамас. Ще се учи те да раз ли ча ва те те зи три със то яния в се бе си. 
Когато има те раз ши ре ние на съз на ни ето си, вие сте под вли яние 
на със то яни ето Сатва. Когато ис ка те да си от къс не те ня кой плод 
нап ра во от дървото, вие сте под вли яни ето на си ли те Раджас, ко га то 
дейс т ва те по пра ва линия. Когато сте индиферентни, вие сте го то ви 
да яде те как ва то ви по пад не храна, не пра ви те избор; то га ва вие 
сте под вли яние на си ли те Тамас. Такива де ца ядат гни ли плодове, 
пръст и прочее. При те зи си ли чо век чес то из па да в атавизъм. На-
пример ня кой чо век е спретнат, чист, но пос ле го виж да те отпус-
нат, небрежен, нечист, ис ка да умре; той е по пад нал под вли яние 
на си ли те Тамас и тряб ва да на ме ри ме тод да се ос во бо ди от то ва 
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влияние. Той мисли, че ка то умре, ще се освободи, но той се лъже. 
Той тряб ва да на ме ри ме тод да се ос во бо ди от то ва състояние. 

Така че вие тряб ва да изу ча ва те и да раз ли ча ва те те зи три със-
то яния в се бе си. Състоянието Сатва оз на ча ва пъл но без ко рис тие 
и Истина; със то яни ето Раджас се от ли ча ва с го ля ма деятелност, 
с го ля ма активност; със то яни ето Тамас се от ли ча ва с го ля ма ин-
дифенерентност, ко ято гра ни чи с леност. Когато се на ми ра в то ва 
състояние, чо век из па да в пъл но безразличие, за не го не ща та се 
обезсмислят. Какво ще яде, как ще се облича, как ви мис ли ще го 
вълнуват, то ва не го интересува. Храната му мо же да бъ де пряс на 
или развалена, дре хи те му мо гат да бъ дат скъсани, стари, мис ли-
те и чув с т ва та му мо гат да бъ дат от ни зък характер. Ако в не го не 
е ос та на ла ни как ва све ще на идея, и ду хов но то не го интересува. 

Сега ка то зна ете от ли чи тел ни те чер ти на те зи състояния, все ки 
мо же те да оп ре де ли те в кое от тях се намирате. Разумната Приро-
да из пол з ва те зи сили, те зи състояния, оба че чо век още не мо же 
да ги използва. Например наб лю да ва те човек, кой то се на ми ра в 
със то яние Сатва, т. е. във въз ви ше но състояние, го во ри все за ве-
ли ки работи, за братс т во и равенство, за лю бов меж ду хо ра та и 
виж те как постъпва, ко га то се срещ не със своя длъжник, на ко го то 
е дал де сет хи ля ди ле ва на заем. В пър во вре ме той за поч ва да го 
морализира, да го уве ща ва да му вър не парите, но ка то види, че 
длъж ни кът му не мис ли за плащане, то га ва той из па да във вто ро-
то със то яние – Раджас, ста ва ак ти вен и по ад рес на своя длъж ник 
нах вър ля без б рой ду ми – че е не чес тен човек, нех ра ни май ко и т. н. 
По то зи на чин той из губ ва рав но ве си ето си, а с не го за ед но из губ ва 
и със то яни ето Сатва.

Трите със то яния в чо ве ка съ от ветс т ват на три раз лич ни въз-
рас ти у него. Докато е млад, чо век се на ми ра в със то яни ето Сатва, 
в Божествено състояние, той е го тов на вся как ви жертви. Когато 
ста не тридесет годишен, от та зи въз раст на та тък той ста ва край но 
ак ти вен и е го тов сре щу всич ки спън ки и пре пятс т вия да из ле зе с 
нож, да во юва да се бо ри с тях. Когато остарее, чо век се от тег ля 
ве че на почивка, т. е. ми на ва в Тамас, в със то яние на пос то ян но 
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недоволство. Със сво ето край но не до вол с т во той ста ва пос ме ши ще 
на всички. За да не из пад не в то ва състояние, чо век тряб ва да ра-
бо ти вър ху се бе си. Докато е в ши ро кия свят, чо век тряб ва да ми не 
през три те състояния, да при до бие опитности, знания. Тогава ще 
разбере, че до ка то ми на ва кални, мо чур ли ви полета, тряб ва да бъ де 
об ле чен в ста ри дрехи.

• 450 • Метод на праз не не и пъл не не на чашата.
 Щом из пад не те в ло шо раз по ло же ние на Духа и се по чув с т ва те 

изоставени, без при яте ли в света, при ло же те към се бе си ме то да на 
праз не не и пъл не не на чашата. Измийте доб ре чашата, на пъл не те я 
с во да и пий те от нея. Като чер пи те во да от извора, раз миш ля вай те 
вър ху из во ри те в Природата. Има два ви да извори: ед ни от тях те кат 
постоянно, а дру ги – са мо ко га то ва лят дъждове. Бъдете от пър ви те 
извори, ко ито пос то ян но текат. Ако сте извор, кой то пос то ян но тече, 
хо ра та ще ви посещават. Не са мо хората, но всич ки жи ви съ щес т ва 
ще ви посещават, око ло вас ще се чу ват песни, викове, ни ко га ня ма 
да бъ де те изоставени. 

• 451 • Символите на Природата ка то ме то ди за ра бо та 
на ученика.

 Символите, ко ито ви да дох – копие, чук, ча ша за пи ене на вода, 
све тил ник със свещ, чеш ма с ка мен на курна, плод но дър во и книга, 
как то и всич ки ос та на ли символи, с ко ито Природата си служи, 
са ме то ди за работа. Разумният чо век мо же пра вил но да из пол з ва 
сим во ли те на Природата. Например, ко га то ра зум ни ят чо век взе ме 
ко пи ето в ръ ка та си, то ва показва, че има неприятели, с ко ито тряб ва 
да воюва. Символите са из раз на жи ви те си ли на Природата и са 
но си те ли на раз лич ни енергии. Така ко пи ето е сим вол на мар со ви-
те енергии; чу кът – на са тур но ви те енергии; ча ша та – на лун ни те 
енергии; све тил ни ка – на слън че ви те енергии; чеш ма та – на юпи-
те ро ви те енергии; плод но то дър во е из раз на енер ги ите на Венера; 
а кни га та – на енер ги ите на Меркурий.

• 452 • Метод за при ми ря ва не на противоречията.
 Каквито и да бъ дат пре тен ци ите на хо ра та за при до би ва не 

на блага, те тряб ва да имат предвид, че от бла га та им тряб ва да се 
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пол з ват и тех ни те ближни. Това е начин, ме тод за при ми ря ва не с 
про ти во ре чи ята в Живота.

• 453 • Фази на пъл не не и праз не не на ума и сърцето.
 От всич ки се изис к ва да изу ча ва те фа зи те на пъл не не и праз-

не не на Луната, за да раз бе ре те от къ де про из ти чат про ти во ре чи ята 
и да се спра вя те с тях. Каквито про це си ста ват на Луната, та ки ва 
ста ват и в ума, и сър це то на човека. Умът и сър це то се пъл нят и 
праз нят ка то Луната. Обаче то ва не ста ва ед нов ре мен но – ко га то 
умът се пълни, сър це то се празни; ко га то сър це то се пълни, умът 
се празни. Става пъл на ком-пенсация: праз не не то се ком пен си ра 
с пълнене, а пъл не не то – с празнене. Когато умът по чи ва и съ би ра 
енергия, сър це то се пъл ни и работи, из раз ход ва енергия; и обра-
тно: ко га то умът се пълни, сър це то се празни, т. е. почива. Когато 
казваме, че умът на ня кой чо век се изпразва, то ва не значи, че той 
оглупява, но умът му се ос во бож да ва от един род енергия, за да 
съ бе ре нова, ко ято да му да де нов подтик, но ви сили. Забелязано е, 
че при ид ва не на но ва кул ту ра в жи во та на хо ра та нас тъп ва ум с т вен 
или, спо ред някои, мо ра лен упа дък и хо ра та за поч ват да жи ве ят 
нашироко, за поч ват да тър сят удоволствия. Това значи, че сър це то 
на хо ра та за поч ва да се пъл ни за смет ка на ума. Щом но ва та кул ту-
ра се въз п ри еме от хората, умът им за поч ва да се пълни, а сър це то 
– да се празни. Тогава се явя ват страдания, нес го ди за хората, но 
те се ком пен си рат с при до би ва не на но ви идеи. Придобиването на 
ед на но ва идея се прид ру жа ва с ня как ва жертва. Човек тряб ва да 
по жер т ва не що от сво ите чувства, за да при до бие ед на но ва идея. 
Като зна ете това, не се стре ме те да ре али зи ра те всич ки свои же-
ла ния изведнъж. В да ден мо мент мо же да ре али зи ра те са мо ед но 
свое желание. Невъзможно е да ре али зи ра те всич ки свои же ла ния 
в един ден. Всяко же ла ние и вся ка ми съл тряб ва да се ре али зи рат 
точ но на вре ме то си. Като пос тъп ва те така, вие пос те пен но ще раз-
ре ша ва те въп ро си те на Живота без ни как ви противоречия. Тогава 
ще се стре ми те и към наука, и към изкуство, и към религия, без да 
се спъ ва те в те зи неща. Науката, из кус т во то и ре ли ги ята не тряб ва 
да бъ дат за вас спънка, но подтик, им пулс да вър ви те напред. Като 
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ра бо ти те по то зи начин, вие ще раз ви ва те твор чес кия си ум.
• 454 • Ролята на умът и сър це то в жи во та на човека.
 Умът на чо ве ка твори, а сър це то пра ви връзки. Сърцето свър-

з ва хората, т. е. съз да ва от но ше ния меж ду тях. Сърцето има на 
раз по ло же ние мно го юла ри в скла до ве те си – ка то хва не някого, 
то вед на га го свързва. Щом е до шъл на Земята, чо век все ще бъ де 
вър зан някъде, но да се мо ли ня кой ра зу мен да го свърже. Няма 
по -с т раш но не що за чо ве ка от то ва да го свър же ня кой глупак. Ще 
се обър не те за по мощ към сърцето, тряб ва да бъ де те го то ви да ви 
вържат. Сърцето казва: “Понеже поз на вам при ро да та ти и знам че 
оби чаш да риташ, пър во ще те вържа, ще те под ко ва и то га ва ще 
ти помогна. Пътят, по кой то вървим, е ка ме нист и щом риташ, ще 
се на ра ниш и ни как ва ра бо та ня ма да свършиш. Като те подкова, 
то ва ще бъ де доб ре и за теб, и за мен”. Не е страш но да бъ де чо век 
вързан, но той сам тряб ва да се връз ва и развързва. Като се връзва, 
да не пра ви та ки ва възли, че да не мо же да се развързва. Когато 
слу ша сър це то си, чо век се връзва; ко га то слу ша ума си, чо век се 
развързва. Щом слу ша и ума, и сър це то си, чо век ще знае как да се 
връз ва и развързва. Това значи: ко га то умът и сър це то са в хармония, 
чо век ще знае как да се връз ва и развързва. Следователно, за да 
зна ете как да се връз ва те и развързвате, слу шай те ед нов ре мен но и 
сърцето, и ума си. Това е ед на от кра си ви те стра ни в Живота. Има 
случаи, ко га то чо век тряб ва да бъ де вързан. Вързан под раз би ра 
съп ри кос но ве ние с Реалността. Свързване и за леп ва не са две раз-
лич ни неща. Тъй що то чо век тряб ва да се свър же и по то зи на чин да 
вле зе в съп ри кос но ве ние с Реалността, без да се при ле пи при нея. 
Всяко при леп ва не е прид ру же но с обел ва не на кожата. Ако чо век 
се прилепи, т. е. се за ле пи за не що и по же лае пос ле да се отлепи, 
той е осъ ден на обел ва не на кожата.

Следователно, за да за па зи те рав но ве си ето си, вие тряб ва да 
слу ша те и сърцето, и ума си, за да зна ете как да се връз ва те и раз-
вързвате. За изяс не ние на про це си те връз ва не и раз вър з ва не ще 
си пос лу жа с два символа: да бъ деш вързан, то ва зна чи да бъ деш 
по са ден в земята, т. е. да бъ деш растение. Растението мо же да рас те 
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и да се развива, са мо ко га то е по са де но в земята. На съ що то ос но-
ва ние се казва, че до ка то не се свър же със Земята, чо век не мо же 
да расте. Щом се ос во бо ди от по ло же ни ето на рас те ние и ми не в 
по ло же ни ето на животно, чо век се раз вър з ва от Земята. Растенията 
са свър за ни със земята, т. е. жи ве ят по пъ тя на сърцето. Животните 
са раз вър за ни от зе мя та т. е. жи ве ят по пъ тя на своя ум. Аз не взе мам 
рас те ни ята и жи вот ни те във формата, в ко ято днес ги виждаме, но 
ги раз г леж дам ка то символи. Растение е всич ко онова, ко ето рас те 
и се свър з ва с окол на та среда. Животно е всич ко онова, ко ето се 
дви жи и ос во бож да ва от връз ки те на сво ето минало. За да ре али-
зи ра ед на своя идея, чо век неп ре мен но тряб ва да се свърже. Как 
ще при до би ете из вес т но знание, ако не се свър же те с уни вер си те та 
и пре ка ра те там че ти ри години? След то ва ще се раз вър же те и ще 
из ле зе те вън от университета. Човек не мо же да не се свързва, но 
връз ки те му тряб ва да бъ дат разумни. Човек тряб ва да знае за що 
се връз ва и за що се развързва. Иначе и завързването, и раз вър з ва-
не то ще бъ де глупаво. Растенето е про цес на свързване, а раз ви-
ти ето – про цес на освобождаване. Развитието на ду ха под раз би ра 
ос во бож да ва не от връз ки те на не го во то минало.

• 455 • Методи за ра бо та в Окултната наука.
 Могат да се да дат ред методи, но има опасност, ко ято днес още 

не поз во ля ва това. Опасността се ди в кри тич нос т та на чо веш кия 
ум. Западният чо век има сил но кри ти чен ум. Ако му се да дат ня-
как ви методи, той за поч ва да фи ло соф с т ва и по то зи на чин раз ва ля 
работата. Западният чо век ра бо ти с опити. Той тряб ва да пра ви 
мно го опити, сам да дой де до из вес т но заключение. Като ми не през 
гъс та та материя, то га ва ще поч не да пъп ли от до лу нагоре, към ви со-
кия връх. Щом стиг не върха, той ще си да де смет ка кол ко енер гия 
е из раз ход вал и стру ва ли си чо век да из раз ход ва тол ко ва енергия, 
за да се ка чи на върха, или да за па зи енер ги ята си и да пред по че-
те пъ тя на мал ки те съпротивления. Източният чо век е майс тор на 
слизането, но дой де ли до качването, той сам се обленява*. 

Окултната на ука казва: ни ко га не се про из на сяй за нещо, пре-
ди да си го опитал. Който е опи тал нещата, той са мо има пра во да 
разсъждава. Докато ня ма още ни как ви резултати, той тряб ва да 
мъл чи ка то пи ле то в яйцето. Следователно, до ка то се на ми ра при 
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неб ла гоп ри ят ни ус ло вия в Живота, чо век тряб ва да се вглъ би в се бе 
си и да мълчи. Щом из ле зе от неб ла гоп ри ят ни те условия, той мо-
же да го во ри вър ху онова, ко ето е научил. Когато за пад ни ят чо век 
при ло жи то ва правило, ще мо гат да му се раз к ри ят по -кон к рет ни 
ме то ди за развитие.

• 456 • Буквите ка то ме то ди за тран с фор ми ра не на със-
тоянията.

 Във все ки знак, във вся ка бук ва е скри та ед на идея. В то ва 
от но ше ние бук ви те пред с та вят фи гу ра тив но из ра зе ни идеи. На 
вас ка то уче ни ци не ос та ва ни що дру го ос вен да изу ча ва те идеите, 
ко ито се кри ят в буквите. Като изу ча ва те си ла та на глас ни те зву-
ци и ме ко та та на съг лас ни те звуци, вие мо же да се пол з ва те от тях 
ка то ме то ди за тран с фор ми ра не на със то яни ята си. С ня кои бук ви 
ще мо же да тран с фор ми ра те един род състояния, с дру ги – друг 
род състояния. Представете си, че сте студент, про пад нал на изпит; 
как ще си въз дейс т ва те с глас ни те или съг лас ни те звуци? – Ще из-
го ва ря те една, втора, тре та бук ва от глас ни те и пос ле съгласните, 
до ка то не раз по ло же ни ето ви на пъл но изчезне. Всяко неразполо-
жение, би ло фи зи чес ко или психическо, се ле ку ва по два начина: 
или с метод, по до бен на причината, ко ято го е предизвикала, или с 
метод, про ти во по ло жен на причината. Така че глас ни те и съг лас-
ни те зву ци са ме то ди за тран с фор ми ра не на състоянията. Щом сте 
не раз по ло же ни или скръбни, за поч не те да си въз дейс т ва те пър во 
със съг лас ни те бук ви и пос ле – с гласните. Ако при из го ва ря не то 
на всич ки съг лас ни и глас ни зву ци със то яни ето ви не се измени, 
за поч не те да ги ком би ни ра те в срички. Като пра ви те те зи упраж-
нения, за бе ляз вай те при как ви съг лас ни или глас ни със то яни ето ви 
се е изменило. Правете то ва уп раж не ние със се бе си или с ня кой 
ваш при ятел и виж те как во зак лю че ние ще извадите. Работете с 
бук ви те де сет ве че ри на ред по по ло вин час меж ду 9 и 10 ч. вечерта. 
Наблюдавайте вни ма тел но въз дейс т ви ето на бук ви те вър ху ва шия 
пси хи чен живот. Това е наука, ко ято има при ло же ние в живота. 
Съзнателно или не съз на тел но чо век си слу жи с нея. Съгласните 
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зву ци пред с та вят зат ва ря не на из вес т на енер гия в човека, а глас ни-
те – от ва ря не път на те зи енер гии в човека, да ват път да се проявят, 
да из ля зат навън. Значи чрез съг лас ни те чо век си слу жи ка то със 
спи рач ки  – да не да ва ход за ня кои свои енергии, а с глас ни те той 
да ва път на из вес т ни енер гии да се проявят. 

Изобщо бук ви те мо гат да се из пол з ват при раз лич ни слу чаи 
в чо веш кия живот. Някой уче ник за поч ва да раз ви ва да де на тема, 
сед не на стола, взе ме писалката, но не му до хож да на ума как во да 
пише. Нека не се мъ чи да из мис ля нещата, но да поч не да из го ва ря 
ту ед на гласна, ту ед на съг лас на и да ги съ че та ва в срички. Няма 
да ми не мно го вре ме и в гла ва та му ще вле зе ня как ва мал ка свет ла 
мисъл. Така той ще разбере, че от дел ни те звуци, как то и съ че та-
ни ето им в срич ки и думи, пред с тав ля ват сечива, пособия, с ко ито 
опит ни ят майс тор мо же сво бод но да работи. Често хо ра та упот ре-
бя ват меж ду ме ти ето “ох”. Какво по каз ва то? – То показва, че чо век 
се е от к ло нил от пра вия път, в кой то Природата го е поставила. Той 
е из ля зъл от ес тес т ве ния кръг на сво ето движение. Същевременно 
“ох” по каз ва начин, по кой то чо век мо же да се вър не в пра вия път. 
В ма те ма ти ка та зна кът “х” (хикс) оз на ча ва дви же ние в кръг – дви-
же ние в без ко неч нос т та и връ ща не назад. Следователно, ко га то 
чо век се из гу би ня къ де в безконечността, той не про дъл жа ва да 
вър ви напред, а се връ ща назад. Това значи: ко га то нап ра ви ед на 
погрешка, чо век се връ ща назад.

• 457 • Изповедта ка то ме тод за из п ра вя не на погрешките.
 За да из п ра ви пог реш ка та си, чо век тряб ва да я пре ка ра два 

пъ ти през ума си: да я из по вя да пред се бе си, да я из по вя да и пред 
дру ги хора. За да се ос во бо ди от тер за ни ята на ед на своя пог реш-
ка или на един свой грях, чо век тряб ва да се из по вя да пред сво ите 
ближни. Такъв е законът. Една погрешка, ед на бол ка се лекува, 
ко га то из ле зе наяве. Например ня кой се раз г не ви и в гне ва по ре же 
пръс та си; кой как го види, все го пи та за що ръ ка та му е превърза-
на. Той мо же да ка же истината, но мо же и да не я каже. Ако ка же 
истината, ра на та му ще за рас те по-скоро. Той ще ми не през мно го 
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го ле ми изпитания, но и мно го хо ра ще му се при те кат на помощ. 
Едни ще му помагат, дру ги ще го морализират, ще го пи тат за що е 
тол ко ва глупав, за що не се въз дър жа и т. н. Всичко то ва той тряб ва 
да издържи, но в края на кра ища та ще се освободи. Ако не ка же 
истината, мал ци на ще ви дят пог реш ка та му, но ра на та му мъч но 
ще зарасне, ня ма кой да му помогне. Когато из п ра вя пог реш ки те 
си, чо век тряб ва да бъ де смел и решителен. Когато из п ра вя пог-
реш ки те си, той не вър ши то ва за хората, но за ве ли кия принцип, 
на кой то служи. 

• 458 • Отчет за пре ка ра но то през де ня ка то ме тод за ра-
бо та на ученика.

 Ако ис ка те да зна ете как сте пре ка ра ли де ня – ка то обик но вен 
или ка то ра зу мен човек, вся ка ве чер пре ди да си легнете, упот ре бе-
те де се т- пет на де сет ми ну ти в размишление, за да си да де те от чет 
как во сте пра ви ли през деня. Спомнете си къ де как во сте казали, 
как во сте пра ви ли и т. н. и ако след то ва на ме ри те в се бе си ед на 
мал ка придобивка, то ва показва, че сте пре ка ра ли де ня добре, ка то 
ра зу мен човек. Колкото мал ка да е придобивката, тя е ценна. Само 
по то зи на чин чо век мо же да раз ра бот ва своя характер. Само по 
то зи на чин Природата мо же да му раз к рие сво ята съкровищница. 
Тя ще му раз т во ри ка си те си, за да взе ме кол ко то и как во то иска. 

• 459 • Метод за смя на на състоянията.
 Сега ще ви дам един ме тод как да постъпвате, ко га то сте на-

пад на ти от ло шо състояние, т. е. ко га то сте неразположени. Пред-
ставете си, че не сте яли три дена, а сте бедни, ня ма те па ри да си 
ку пи те хляб. Поглеждате дрехите, обу ща та си, чу ди те се от къ де да 
на ме ри те па ри да си ку пи те здра ви дре хи и обуща, да се ос во бо ди-
те от скъсаните. Ето как во тряб ва да направите: сед не те ня къ де и 
поч не те да си въобразявате, че сте цар с ман тия и ко ро на на глава-
та, че уп рав ля ва те хи ля ден на род – как во то заповядате, вед на га се 
изпълнява. Пред вас ти чат де сет ки слуги, слу ги ни и ви услужват, 
под на сят ви вкусни, пищ ни яденета. Дето пог лед не те око ло вас – 
къщи, градини, всич ко е на ва ше разположение. Като от в ле че те по 
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та къв на чин ми съл та си от все кид нев но то по ло же ние и за поч не те 
да мис ли те вър ху дру ги работи, ще из ле зе те от ло шо то си раз-
положение. Ако не ус пе ете да сме ни те със то яни ето си изведнъж, 
по не ще поч не те да се смеете, щом се ви ди те от по ло же ни ето на 
пос ле ден бед няк ка то цар. 

• 460 • Размишлението ка то ме тод за работа.
 Веднъж до шъл на Земята, чо век тряб ва да се учи, да мисли. 

Всяка ве чер или сут рин той тряб ва да упот ре бя ва по де се т- пет на-
де сет ми ну ти за размишление, да си от го во ри на въп ро са за що е 
до шъл на Земята, ка къв е сми съ лът на Живота и т. н. Чрез ми съл та 
си чо век чер пи енер гии от Природата. Така той си про би ва път и 
през на й- неп ро хо ди ми те мес та и се свър з ва с Великото, с Мощното 
в Природата. Ако не мо же те из вед нъж да си от го во ри те на ня кой 
въпрос, не се обезсърчавайте. Постоянствайте ден, два, три, до ка то 
се свър же те с ми съл та на по -нап ред на ли те от вас Същества, ко ито 
вед на га ще ви помогнат. 

• 461 • Метод за ос во бож да ва не от изкушенията.
 За да се ос во бо ди те от изкушенията, от ло ши те вли яния в 

живота, пок рай обик но ве ни те си за да чи вие тряб ва да си съз да де-
те осо бе ни задачи, да се стре ми те към ня как ва ви со ка идея. При 
как ви то ус ло вия и да се намирате, не се обезсърчавайте, а ра бо те те 
за ре али зи ра не на вът реш ни те си задачи. 

• 462 • Работата на уче ни ка с ми съл та – размишление.
 Всеки от вас да се за еме да из ра бо ти ня как ва доб ро де тел в 

се бе си, ко ято да се из ра зи на ли це то му. Работете уси ле но с ми-
съл та си в то ва нап рав ле ние и виж те как во мо же те да постигнете. 
Направете то зи опит за се дем дена. Всяка сут рин или ве чер от де-
ляй те от вре ме то си по де се т- пет на де сет ми ну ти за раз миш ле ние 
вър ху образа, кой то ис ка те да създадете. Седем де на по пет на де-
сет ми ну ти пра вят сто и пет минути. Интересно е да ви ди те как во 
мо же да пос тиг не те в то ва време. Ако ис ка те да при до би ете из раз 
на ми ло сър ден човек, тряб ва уси ле но да мис ли те вър ху милосър-
дието. Представете си мислено, че оти ва те в до ма на ня коя бед на 
вдо ви ца с ня кол ко мал ки деца. Майката цял ден тича, работи, за да 
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из ка ра хляб за де ца та си. Като си пред с та вя те теж ко то по ло же ние 
на та зи вдовица, прос ле де те как ви чув с т ва се за раж дат у вас. След 
то ва ог ле дай те се в ог ле да ло то да ви ди те ка къв из раз има ли це то 
ви. После пред с та ве те си, че ис ка те да по мог не те на та зи вдовица, 
бър ка те в джо ба си, но не на ми ра те нищо. Вземате па ри на за ем и 
ку пу ва те хляб, сирене, чай, за хар и всич ко то ва за на ся те на бед на-
та вдовица. Наблюдавайте се да ви ди те как ва ра дост и до вол с т во 
ще изпитате. Огледайте се пак в огледалото, за да ви ди те очер та на 
ли е ра дос т та на ли це то ви. Като нап ра ви те то зи опит мислено, 
нап ра ве те го и в действителност. Само по то зи на чин мо же те да 
раз ви ете ми ло сър ди ето си. Сле-дователно ка то уче ни ци вие тряб-
ва да ра бо ти те с ми съл та си, да раз ви ва те в се бе си всич ки оне зи 
чув с т ва и способности, чрез ко ито мо же те да пре да де те на ли це то 
си из ра зи тел ност и красота. 

• 463 • Мекотата.
 За да ра бо ти те пра вил но и да има те доб ри резултати, вие тряб-

ва да про яви те ме ко та та си, да я при ло жи те в жи во та си. Лесно 
мо же да се про ве ри да ли сте при ло жи ли ме ко та та си или не. Ако не 
мо же те да тър пи те хо ра та и се драз ни те от тях, вие не сте про яви ли 
още сво ята мекота. Щом за бе ле жи те това, по тър се те чо век с ме ко та 
и го пос та ве те меж ду вас. Той ще пос лу жи ка то трансформатор, ще 
тран с фор ми ра енер ги ята ви и вие ще поч не те да се търпите. Докато 
чо век не про яви ме ко та та си, мъч но мо же да се възпитава. Каквото 
и да му кажете, кол ко то вни ма тел но и да се из на сят пог реш ки те му, 
той се ожесточава, озлобява, обезсърчава. И след го ле ми стра да ния 
за поч ва да се смек ча ва и разкайва.

• 464 • Най-добрият ме тод за въз пи та ние на човека.
 Най-добрият ме тод за въз пи та ние на чо ве ка е да бъ де те сле пи 

за пог реш ки те му, да же ла ете доб ро то му, без да му пра ви те ня как ва 
бележка. Ако на вся ка крач ка пра ви те бе леж ка на човека, вие ще 
си нав ле че те ред неприятности. Този ме тод – да пра ви те бе леж ки 
е по-лесен, но пос лед с т ви ята му са лоши. Ще дой де ня кой да ви 
каз ва как во мис ли за вас; ня ма за що да го слушате. Ако има някой, 
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кой то мо же да ка же на й- ло шо то за вас, то ва сте вие самите. И ако 
има някой, кой то мо же да ка же доб ро за вас, то ва сте пак вие самите. 
Ученикът тряб ва да знае то ва и да го при ла га – как то за се бе си, 
та ка и за другите. Мисли ли така, той лес но мо же да тран с фор ми-
ра енер ги ите си. Обаче, за да мис ли по то зи начин, той тряб ва да 
има буд но съзнание. Не е важ но за чо ве ка как во хо ра та мис лят за 
него, ни то това, ко ето той мис ли за се бе си, но как во Бог мис ли 
за него. Лошото в чо ве ка не е ни що дру го ос вен сянка, ко ято той 
хвър ля зад се бе си.

• 465 • Метод за раз ви ва не на мекотата.
 Справедлив тряб ва да бъ де човек. Щом дър жи съз на ни ето си 

будно, той вся ко га мо же спра вед ли во да пре це ня ва пог реш ки те си, 
да раз ли ча ва ко га вър ши доб ро и ко га – зло. Съще-временно ка то 
ра бо ти вър ху се бе си, чо век тряб ва да про явя ва ме ко та та си. Ако 
ня ма нуж на та мекота, не ка по се ща ва болни, страдащи, ко ито мо-
гат да съ бу дят в не го състрадание. Някои хо ра пла чат му зи кал но и 
съ буж дат в чо ве ка чув с т во на състрадание. Други пла чат не му зи-
кал но и по -с ко ро драз нят хората, от кол ко то да пре диз ви кат в тях 
състрадание. Като живее, чо век тряб ва да бъ де или до бър или лош; 
сре ден път в Живота няма. За да бъ де чо век добър, тряб ва да про-
яви сво ята ду хов на мекота. Мекотата се обус ла вя от две качества: 
бла гост и разумност.

• 466 • Задача-метод.
 В про дъл же ние на де сет де на сутрин, на обед и ве чер наб лю-

да вай те мис ли те си, за да ви ди те как ва ос нов на идея ви занимава. 
Щом се до мог не те до та зи идея, дръж те я в ума си, за да ви ди те 
как ще се развие. Същевременно не ка все ки от вас да си на пи ше 
ед но из ре че ние и да прос ле ди как во дейс т вие про из веж да вър ху 
него. Ако е на пи са но правилно, съ об раз но за ко ни те на жи ва та реч, 
дейс т ви ето на из ре че ни ето ще про дъл жи дъл го време. 

• 467 • Различните на уки ка то ме тод за ра бо та на ученика.
 Като уче ни ци вие тряб ва да се пол з ва те от всич ки науки, чрез 

тях да тран с фор ми ра те със то яни ята си, да раз ви ва те из вес т ни 
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центрове. Например изу ча ва не то на ге омет ри ята ще ви по мог не 
да раз ви ете въ об ра же ни ето си. Без въ об ра же ние ни що не мо же те 
да постигнете. Математиката ще ви по мог не да се концентрирате. 

• 468 • Размишление вър ху раз но об ра зи ето и изо би ли ето в 
Природата – за да ча за ця ла седмица.

 Разнообразието и изо би ли ето вна сят красота, сила, свет ла 
мисъл, под тик към но ви идеи в човека. Като раз миш ля ва те вър ху 
за да де на та тема, вие ще се на тък не те на ред об ра зи и идеи, с ко ито 
си слу жи жи ва та геометрия. По то зи на чин са ми ще раз бе ре те как ви 
си ли се кри ят във вся ка жи ва ге омет рич на идея, из ра зе на чрез един 
или друг образ. Чрез раз миш ле ние чо век ще дой де до по ло же ние да 
си изяс ни всич ки противоречия, недоразумения, спо ро ве в Живота. 

• 469 • Метод за ра бо та на ученика.
 Като уче ни ци стре ме те се вся ка сут рин или все ки ден да вна-

ся те в ума си по ед на но ва идея. Безидейността во ди към остаря-
ване. При то ва иде ите ви тряб ва ко рен но да се раз ли ча ват ед на от 
друга. В раз но об ра зи ето на иде ите се крие кра со та та на Живота. 
Божественият Живот се от ли ча ва с раз но об ра зие и изобилие, а чо-
веш ки ят – с ед но об ра зие и оскъдност. Дойде ли чо век до ед но об ра-
зие и оскъдност, той тряб ва да нап ра ви стъп ка нап ред и да ми не в 
Божествения живот. Мате-риализмът е об лас т та на чо веш кия живот, 
а пък иде ализ мът е об лас т та на Божествения живот. 

• 470 • Метод за подмладяване.
 Не е мъч но да се под м ла ди човек. Достатъчно е да вле зе в 

съз на тел на връз ка с клет ки те на своя мозък, ко ито са ин те ли гент ни 
и разумни, и да се раз го ва ря с тях. Те мо гат да го на пъ тят към нов 
живот, към обнова. Не жи вее ли съ об раз но за ко ни те на Разумната 
Природа, те ще въс та нат про тив не го и ще го напуснат. Напуснат ли 
го веднъж, с не го всич ко е свършено. Те се от каз ват да му служат, а с 
то ва за ед но и смър т та поч ва да го преследва. Затова, за да про дъл жи 
и об но ви жи во та си, чо век тряб ва да се съ об ра зя ва с изис к ва ни ята 
на сво ите ра зум ни клетки, да за до во ля ва тех ни те ес тес т ве ни нуж ди 
и стремежи. Това мо же да пос тиг не чо век ка то пре диз вик ва Доброто 
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в се бе си. Да пре диз ви ка Доброто в се бе си, то ва зна чи да пре диз-
ви ка деятелността, мощ ни те си ли на сво ите клет ки да му дойдат 
на помощ. За да дой де до то ва един с т во със сво ите клетки, чо век 
тряб ва да изу ча ва са мо об ла да ни ето и концентрацията. Не е лес но 
чо век да се владее. Само-обладанието слу жи за ог ра да от ло ши те 
вли яния на обид ни те думи. 

Във все ки ор га ни зъм съ щес т ву ва ед на цен т рал на клет ка – мо-
нада, око ло ко ято всич ки ос та на ли клет ки се гру пи рат и об ра зу ват 
да ден организъм. Докато ор га низ мът е жив, меж ду цен т рал на та 
клет ка и ос та на ли те клет ки съ щес т ву ва из вес т на връзка. Щом та-
зи връз ка поч не да се къса, клет ки те се ра зе ди ня ват ед на от друга, 
от де лят се от цен т рал на та клет ка и ор га низ мът умира. 

Когато из вес тен ор га ни зъм е атрофирал, то ва показва, че клет-
ки те на то зи ор ган са из гу би ли сво ята деятелност, сво ята пър вич на 
сила. Ако не са из гу би ли си ла та си, из гу би ли са стре ме жа си ед на 
към друга, вслед с т вие на ко ето меж ду тях не ста ва ни как во взаи-
модействие. За да не из пад не в та ко ва състояние, чо век не тряб ва 
да дър жи дъл го вре ме в ума си мрачни, от ри ца тел ни мисли. Ако в 
та ко ва със то яние ста ва по ля ри зи ра не в човека, т. е. явя ват се две 
про ти во по лож ни идеи, той мо же да из ле зе от сво ята скръб и да 
сме ни със то яни ето си. Например ня кой чо век за бо ля ва сериозно, но 
ед нов ре мен но с то ва в не го се явя ва надеждата, че ще оздравее. При 
то ва по ло же ние той на ис ти на оздравява. Обаче има случаи, ко га то 
в бол ния не се явя ва ни как ва на деж да за оздравяване, той казва: “С 
мен всич ко е свър ше но”. Не се ми на ва дъл го вре ме и той свършва. 
Когато в же ла ни ята на чо ве ка се яви ня как во раздвояване, той се 
бори, но по не се движи. Обаче яви ли се в не го ед но от ри ца тел но 
же ла ние без вся как во раздвояване, ра бо та та му не вър ви добре. С 
то зи чо век всич ко е свършено.

• 471 • Законът за кон цен т ри ра не то в жи во та на ученика.
 За да мо же чо век да се спра ви с всич ки свои енергии, би ли 

те по ло жи тел ни или отрицателни, той тряб ва да изу ча ва за ко на за 
концентрирането. Когато е концентриран, със ре до то чен в се бе си, 
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чо век мо же да уп рав ля ва своя страх, т. е. мо же да го контролира. 
Не мо же ли чо век да кон т ро ли ра своя страх, стра хът ще му ста не 
господар. Да кон т ро ли ра чо век енергиите, ко ито ми на ват през него, 
то ва зна чи ра зум но да ги използва. Като изу ча ва за ко на на концен-
трирането, чо век тряб ва да пра ви опи ти да със ре до то ча ва пог ле да 
си вър ху ня кой предмет, без да миг не с очи те си. Правете то зи опит 
ка то за поч не те от ед на ми ну та и пос те пен но уве ли ча ва те времето. 
Той по ма га за усил ва не на очите. Когато пра ви те опита, съз на ни ето 
ви тряб ва да бъ де съсредоточено. През то ва вре ме не се поз во ля ва 
ни как во раз сейва не на ми съл та и на съзнанието. 

• 472 • Самообладанието на ученика.
 Като уче ни ци вие тряб ва да раз ви ва те самообладанието. Когато 

ра бо ти те вър ху самообладанието, доб ре е по ня ко га да ви из не на-
да някой, да ви ди те как ще се справите. Представете си, че вие се 
раз го ва ря те с ня кой ваш при ятел и в то ва вре ме дой де ня кой зад 
гър ба ви и ви уда ри с ед на тенекия. Понеже вие не сте очак ва ли 
та зи тенекия, вед на га трепвате. Ето защо, ко га то го во ри човек, 
тряб ва да взе ме под вни ма ние всичко, ко ето мо же да му се случи. 
Когато го во ри човек, ня ко га та ка се увлича, че ка то му се слу чи 
нещо, ко ето не е очаквал, ця ла та нер в на сис те ма му се разтърсва, 
цял се раз т ре пер ва от страх. Човек тряб ва та ка да се владее, че да не 
трепва, при всич ки из не на ди той тряб ва да е тих и спокоен. В то ва 
от но ше ние ан г ли ча ни те пра вят го ле ми усилия. Някои от тях оти-
ват в Индия и се из ла гат на места, къ де то има мно го зверове, ка то 
се ста ра ят чрез кон цен т ра ция да ос та нат неповредени. Наистина, 
ко га то умът на чо ве ка е сил но концентриран, ни ка къв звяр не мо же 
да го нападне. Зверовете ми на ват и за ми на ват пок рай не го без да го 
докоснат. Голямо са мо об ла да ние и кон цен т ра ция се ис ка за това. 
Докато умът на чо ве ка е концентриран, до ка то ни как во съм не ние 
не е вляз ло в него, и на й- опас ни те зве ро ве ще ми нат край не го без 
да го засегнат. Влезе ли на й- мал ко то съм не ние в ума му, той е из-
ло жен на го ля ма опасност.

Самообладанието е ка чес т во на Духа. Придобие ли само-обла-
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дание, чо век е при до бил мно го нещо. За да дой де до самооблада-
нието, чо век ще ми не през мно го кри зи и несполуки. В Природата 
съ щес т ву ва след ни ят закон: ко га то чо век пре ка ра ня кол ко го ле ми 
кри зи в жи во та си, на й- пос ле той при до би ва го ля ма Светлина, чрез 
ко ято из дър жа на го ле ми те из пи та ния и мъчнотии. Който не се е 
калил, той не мо же да из дър жи на го ле ми те из пи та ния и мъч но тии 
и ста ва тях на жертва. Самообладанието е пот реб но за ученика. То 
се при до би ва чрез работа, чрез усилие. Днес стра да ни ята на хо ра та 
ид ват точ но нав ре ме и на място. Чрез тях те при до би ват самообла-
дание. В бъдеще, ко га то стра да ни ята ня ма да пред с та вят ме тод за 
раз ви ва не на човека, чо век ще да ва милиони, за да се удос тои с ед но 
страдание. Тогава вся ко стра да ние ще бъ де бла го за човека. Когато 
ра зум но по на ся стра да ни ята и из пи та ни ята си, чо век се пов ди га в 
съз на ни ето си. Той знае ве че кол ко е си лен и как во мо же да направи.

Представете си, че ед но го от вас пос та вят на изпит, за да ви-
дят има ли самообладание. В момента, ко га то той се раз го ва ря 
с при яте ля си, пок рай не го ми нат де сет ду ши и все ки от тях ще 
за бие иг ла та си в ръ ка та му. Първият ще я за бие един милиметър, 
вто ри ят – два, а де се ти ят – де сет милиметра. Ако той про дъл жа ва 
раз го во ра си ти хо и спокойно, без ни как во треп ва не и про мя на на 
лицето, то ва показва, че има само-обладание. Човек тряб ва да се 
уп раж ня ва и та ка да ка ли во ля та си, та ка да за си ли ор га низ ма си, 
че как во то и да му дойде, да не чув с т ва ни как ва болка. Той тряб ва 
да раз вие та ко ва самообладание, ко ето да пре одо ля ва всич ки бол-
ки. Като уче ни ци пре по ръч вам ви да ра бо ти те за при до би ва не на 
самообладание. Чрез са мо об ла да ни ето чо век аси ми ли ра из лиш на та 
енер гия на своя ор га ни зъм по вът ре шен път и я впря га на работа. 
Неврастеникът оба че не мо же да аси ми ли ра та зи из лиш на енер гия 
в се бе си, вслед с т вие на ко ето тя се раз п ръс ва и из ти ча навън. 

Та за вас е важ но да ра бо ти те за раз ви ва не на само-обладание. 
Всички тряб ва да има те та ко ва самообладание, че и с тъ пан да би ят 
на уши те ви, да не се стряскате. Който има самообладание, той не 
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се стра ху ва от нищо. Мнозина се стра ху ват от пчела. Този, кой то е 
при до бил самообладание, пче ли не го жилят. Те жи лят онези, ко ито 
ня мат самообладание. 

• 473 • Концентрирането на ученика.
 За да раз бе ре те да ли мо же те да се кон цен т ри ра те или да ли 

съз на ни ето ви е будно, нап ра ве те след ния опит: ка то оти де те на 
екс кур зия всред планината, взе ме те със се бе си ня кол ко кни ги за 
че те не или за да чи по ал геб ра и ге омет рия и виж те мо же те ли да про-
че те те не що от кни ги те или да ре ши те ед на -д ве за да чи спокойно, 
без да се под да ва те на външ ни те условия. Ако мо же те да нап ра ви-
те това, вие мо же те да се концентрирате. Всеки да си из бе ре ед на 
идея, вър ху ко ято да се със ре до то чи за пет минути. 

• 474 • Себеконтрол.
 Човек сам тряб ва да ог ра ни ча ва ума си от из вес т ни мисли, 

сър це то си – от из вес т ни желания, ко ито но сят от ро ва в се бе си. 
Има неща, от ко ито чо век вре мен но мо же да се откаже. Човек не 
мо же да мис ли всичко, как во то му дой де на ума. Какво ще ста не с 
вас, ако в стаята, в ко ято седите, вне се те ед но ши ше с от ро вен газ. 
Достатъчно е да по ми ри ше те то зи газ, за да из бя га те всич ки навън. 
Не из бя га те ли, не щас тие ви чака. Като зна ете това, вие тряб ва да 
пра ви те из бор в сво ите мис ли и желания. При са мо въз пи та ни ето 
на чо ве ка се пре по ръч ва да дър жи в ума си здрави, по ло жи тел ни 
мисли. Здрава ми съл е тази, ко ято но си Мир в ду ша та и Светлина 
на духа. Здравата ми съл тряб ва да про из ве де та ка ва ре ак ция в 
човека, ко ято да вна ся раз ши ре ние на съзнанието. Ако чо век е 
неразположен, здравата, доб ра та ми съл тряб ва да из ме ни със то-
яни ето му в добро. 

• 475 • Метод за тран с фор ми ра не на състоянията.
 Понеже ми съл та за бо гатс т во то пов ди га ду ха на човека, доб-

ре е, ко га то е неразположен, да си представя, че е по лу чил го ля мо 
бо гатс т во от ня къ де и с част от по лу че ни те па ри е нап ра вил го лям 
палат, цял из ра бо тен от мрамор, с кра си ви гра ди ни и шад ра ва ни в 
тях, как то в при каз ки те “Хиляда и ед на нощ”. Като пра ви та ки ва 
уп раж не ния в мисълта, във въ об ра же ни ето си, чо век сме ня не-
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раз по ло же ни ето си в разположение. Ще кажете, че то ва е глу па ва 
работа. Значи да си пред с та вя чо век светли, кра си ви кар ти ни е 
глу па ва работа, а да си пред с та вя мрач ни работи, мрач ни картини, 
не е глупаво. Например за поч не ня кой да си представя, че ще се 
разболее, че ще оси ро ма шее и па да духом; спо ред мен то ва е имен-
но глупаво. Пред-ставянето на свет ли те и ху ба ви кар ти ни раз ви ва 
въображението, ко ето е ос но ва на ясновидството. Това съ що та ка е 
метод, с кой то чо век мо же да ра бо ти за раз ви ва не то на мно го дарби, 
спо соб нос ти и добродетели. Защото чо век по тен ци ал но е богат, а 
ки не тич но – сиромах. За да по доб ри по ло же ни ето си, той тряб ва 
да пре вър не по тен ци ал на та енер гия в кинетична. Въображението в 
чо ве ка е сила, ко ято мо же да му по мог не в то ва превръщане. Някой 
ис ка да ста не музикант; не ка си представя, че има хубава, скъ па 
цигулка, все ки ден сви ри по пе т- шест часа, а след то ва из ли за на 
сце на та и за поч ва да сви ри ка то ви ден музикант. По то зи на чин 
ми съл та му ще сле зе във фи зи чес кия свят и ще поч не да вли яе 
вър ху му зи кал но то му чувство. Друг път чо век ис ка да ста не ви ден 
пи са тел или лекар; и то ва мо же да пос тиг не ка то си представя, че 
пи ше ве ли ки ра бо ти или че ле ку ва болестта, за ко ято съв ре мен на та 
ме ди ци на се оказ ва безсилна. Съвременните хо ра не успяват, за-
що то гле дат са мо на мрачната, на от ри ца тел на та стра на в Живота. 
Но Животът има две стра ни – по ло жи тел на и отрицателна. За да 
има яс на пред с та ва за нещата, чо век тряб ва да гле да на тях от две те 
страни. Така и Природата ра бо ти и си слу жи с Рая и с ада. 

• 476 • Будно съзнание.
 Когато пъ ту ва те ве чер или през де ня през ня коя го ра или в 

града, па зе те след но то правило: дръж те съз на ни ето си будно, вър-
ве те сме ло и без страх, ка то че всич ко виждате. Като уче ни ци от 
вас се ис ка буд но съзнание. Само та ка ще мо же да пре одо ле ете 
из пи та ни ята и мъч но ти ите в своя живот. 

• 477 • Поза за размишление.
 Застанете прави, пос та ве те дяс на та ръ ка на ля ва та стра на на 

гърдите. В то ва по ло же ние раз миш ля вай те вър ху ня как ва ве ли ка 
идея.
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• 478 • Развиване на съзнанието.
 Човек тряб ва да раз ви ва съз на ни ето си. Ако съз на ни ето на 

чо ве ка не е дос та тъч но развито, иде ите му се зав ли чат по съ щия 
начин, как то мор с ки те въл ни зав ли чат на пи са но то вър ху мор с кия 
пясък. Някой мисли, че мно го не що знае, но щом дой де ед на сил на 
ми съл в не го вия ум, тя ка то сил ни те мор с ки въл ни зав ли ча всич ки 
сла би мисли, ко ито са съ щес т ву ва ли пре ди нея. Колкото по -сил ни 
са об ра зи те на мислите, тол ко ва по -з д ра во се от пе чат ват те в чо веш-
ко то съзнание. Ето за що чо век мъч но мо же да въз п ри еме и за дър жи 
от в ле че ни те мис ли в се бе си. Затова, ко га то се за го во ри за идейното, 
за кра си во то в света, чо век вед на га за поч ва да си пред с та вя ня как-
ви красиви, съ вър ше ни об ра зи ка то иде ал в съз на ни ето си, но той 
ни къ де не е сре щал те зи образи. Красивите об ра зи съ щес т ву ват 
в съз на ни ето на човека, но мъч но се на ми рат вън от не го и чо век 
мъч но мо же да ги нарисува. Кога и къ де са се яви ли те зи об ра зи и 
то ва не помни. Обаче чув с т во то за Красота не е ед нак во раз ви то във 
всич ки хора. У ня кои то е мно го сла бо развито. Красотата е ед на 
от про яви те на Живота. Красота има и в музиката.

• 479 • Самовъзпитанието на ученика.
 Наблюдавали ли сте кои пред ме ти ви вли я ят най-много? Като 

ста не те сут рин от сън, сле де те все ки за се бе си кои пред ме ти ви 
вли я ят най-много. Човек тряб ва все ки мо мент да се изучава, да се 
възпитава, как то ху дож ни кът въз пи та ва очи те си.

• 480 • Отбелязване на пър ва та ми съл след събуждането.
 В про дъл же ние на ед на сед ми ца пра ве те след ни те наб лю де ния 

вър ху се бе си: ка то ста ва те сутрин, от бе ляз вай те си коя е пър ва та 
мисъл, дош ла в ума ви. Направете опит да ви ди те от вън ли е дош ла 
или отвътре, от са ми те вас. Като пра ви те зи наб лю де ния вър ху се бе 
си, чо век ще се на тък не на мно го стра нич ни мисли, ко ито ид ват 
от вън ня къ де ка то гос ти на не го во то съзнание. Човек тряб ва да се 
изучава, да дой де до вът реш но поз на ва не на сво ето естество.

• 481 • Методите, да де ни в лекциите.
 Като изу ча ва те лекциите, из ва де те ос нов ни те мис ли от тях и 

виж те как во тряб ва да приложите. Всяко уче ние е цен но дотолкова, 
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до кол ко то мо же да се приложи. Вън от при-ложението, то ва уче ние 
ня ма ни ка къв смисъл. Ако вие ка то окул т ни уче ни ци не при ла га-
те идеите, ко ито ви се дават, ще мя за те на риба, ко ято се дви жи 
от еди ния бряг на ре ка та до другия, без да знае ни що за външ ния 
свят. Като из важ да те ос нов ни те мис ли от лекциите, из ва де те още 
и всич ки по -важ ни ме то ди за приложение. Например да де ни са ред 
ме то ди за тран с фор ми ра не на състоянията, на не раз по ло же ни ята ви. 
Когато сте неразположени, доб ре е да пос та ви те гър ба си на ня кое 
дърво, глав но на бряст, за да по чер пи те от не го енергия. Също та ка 
доб ре е да се раз хож да те чис то по ня коя бряс то ва алея. Щом нап-
ра ви те то ва упражнение, не раз по ло же ни ето ви ще мине. Формата 
на бряс то ви те листа, как то и са ми ят бряст дейс т ват ус по ко ител но 
вър ху нер в на та сис те ма на човека. Борът пък дейс т ва доб ре вър ху 
чо ве ка глав но със сво ята ми риз ма и стре меж на го ре към висините. 
Борът по ма га са мо на оне зи хора, ко ито имат съ щия стре меж ка то 
него. На ма те ри алис ти те той не помага, но и те са ми те не оби чат 
да се кач ват на ви со ки места.

• 482 • Метод за тран с фор ми ра не на неразположенията.
 Когато сте не раз по ло же ни и не зна ете как во да правите, хва-

щай те с дяс на та си ръ ка пос ле до ва тел но палеца, пос ле показалеца, 
средния, бе зи мен ния и мал кия пръст. После с ля ва та ръ ка хва щай те 
пръс ти те на дяс на та и сле де те как ва про мя на ста ва със със то яни-
ята ви. 

• 483 • Метод за ра бо та на ученика.
 Представете си, че ня кой ви обиди. Какво тряб ва да прави-

те? – Обикновено на оби да та хо ра та от го ва рят с обида. Обаче не 
е то зи пътят, по кой то уче ни кът тряб ва да върви. Щом ви обидят, 
вие тряб ва да заб ра ви те обидата. Намери ня кой поз нат и пос тъ пи 
с не го така, как то би же лал да пос тъ пят с теб. Така ти ще по лу чиш 
мо рал но удов лет во ре ние за обидата, ко ято ти е нанесена. По то зи 
на чин ще да де те до бър при мер и на дру ги те хора.

• 484 • Опит за кон цен т ри ра не – мълчание.
 Следният път ще има те ед но мъл ча ли во събрание. Всички ще 

бъ де те в кла са точ но навреме, в 7:30 ч. ве чер та как то обик но ве но и 
ще пре ка ра те по ло вин час в концентрация, раз миш ле ние и мъл ча-
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ние до 8 ч. Ще се поз д ра ви те тихо, без да говорите. През де ня мо же 
да го во ри те кол ко то искате, но дой де ли оп ре де ле ни ят час – пъл но 
мълчание. Всеки ще се ус по кои вът реш но и ще си представи, че е 
раз ре шил всич ки въп ро си в живота. Ще сед не те на мяс то то си ти хи 
и спо кой ни и ще мис ли те за Великата хар мо ния в света. Да мъл чи 
човек, то ва е един от кра си ви те опити. Така той ще раз бе ре си ла та 
на мълчанието. В мъл ча ни ето чо век мо же да вър ши чудеса. Чрез 
мъл ча ни ето ка то вът реш на си ла чо век мо же да по ма га на болни, на 
бед ни и на страдащи. Обаче ние не го во рим за външ но то мълчание, 
но за оно ва дъл бо ко вът реш но мълчание, про ник на то от вът ре шен 
Мир в душата. Чрез мъл ча ние чо век мо же да пре одо ля ва и на й- го-
ле ми те мъч но тии и препятствия. 

• 485 • Опитите на ученика.
 Сега от вас се ис ка да пра ви те ред опити, да се калите, да из-

ра бо ти те от се бе си но ви хора, но ви типове. Колкото по - иде ен е 
жи во тът на човека, тол ко ва по -лес но той мо же да пре ус т рои це лия 
си ор га ни зъм как то във физическо, тъй и в пси хи чес ко отношение. 
Ако обик но ве ни ят чо век се въ оду ше вя ва от ед на обик но ве на идея, 
кол ко по ве че ду хов ни ят човек, кой то слу жи на Бога, мо же да се 
въ оду ше ви от сво ята ве ли ка идея. Тъй въодушевен, той все ки ден 
при ба вя ка мък вър ху ка мък към Божествената сграда, към ве ли ко-
то зда ние на Битието. Това зна чи да съз да де чо век от се бе си нов 
тип. Желая ви да бъ де те но ви типове, но си те ли на Новото учение.

• 486 • Какво тряб ва да че те ученикът.
 Отнасяйте се кри тич но към онова, ко ето четете. Защото все-

ки поет, писател, фи ло соф или учен вна ся в про из ве де ни ята си 
как то положителни, та ка и от ри ца тел ни елементи. Съв-ременните 
мла де жи че тат безразборно. Те не пра вят из бор на книгите, ко ито 
четат, вслед с т вие на ко ето чув с т ва та им се раз ви ват чрезмерно. В 
то ва от но ше ние ня кои ро ма нис ти дейс т ват осо бе но вред но вър ху 
младежта. Със съ чи не ни ята си те вна сят в чув с т ва та им осо бе но 
разкашване. Под вли яние на та зи литература, мла де жи те по па дат 
в осо бе на об ласт на чув-ствата, в т. нар. ас т рал на каша.
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• 487 • Мисленето ка то ме тод за спра вя не със страха.
 Като уче ни ци вие тряб ва да ра бо ти те вър ху се бе си, да се 

спра ви те с всич ки външ ни и вът реш ни мъч но тии и препятствия. 
Например стра хът е го ля ма спън ка в жи во та на ученика, вслед с т вие 
на ко ето той тряб ва да се спра ви с него. Когато се уплаши, чо век 
тряб ва да мисли, за да на ме ри на чин да се спра ви със страха. До-
като мисли, чо век вся ко га мо же да се спра ви със страха. Престане 
ли да мисли, стра хът ще го завладее. Вътрешният страх в чо ве ка е 
ед на от на й- го ле ми те спън ки в жи во та му. Страхът вна ся в чо ве ка 
обезсърчение, отчаяния, съм не ние и т. н. Герой е този, кой то мо же 
да пре одо лее те зи със то яния в се бе си. Преодолее ли ги, той ста ва 
велик. Не мо же ли да се спра ви със страха, с от ча яни ето си, и на-
й- да ро ви ти ят мо же да пропадне. Има слу чаи в жи во та на човека, 
ко га то при всич ки дар би и способности, с ко ито Природата го е 
надарила, той пак пропада. Има случаи, ко га то обик но вен чо век 
при уси ли ята да се спра ви със стра ха и мъчнотиите, ко ито жи во тът 
му е създал, ста ва велик.

• 488 • Развиване на бла го род но сърце.
 Сега на вас ка то уче ни ци казвам: на со че те всич ки свои сили, 

всич ки уси лия към сър це то си, за да ра бо ти те за не го во то облаго-
родяване. Разумното, бла го род но сър це крие в се бе си но ви на чи ни 
за жи ве ене и за работа. Когато умът на чо ве ка е доб ре развит, ние 
казваме, че то зи чо век е интелигентен. Неговата ин те ли гент ност се 
виж да в очите, в пог ле да му. Погледът му е ясен, чист. Благородното 
сър це пък се из ра зя ва в ли це то на човека. Лицето на та къв чо век 
свети, от не го из ли за не що светло, магнетично, приятно. Приятно 
е да гле да те ли це то на човек, кой то има бла го род но сърце. Такъв 
чо век не мо же да не бъ де обичан. Всеки оби ча човек, от сър це то на 
ко го то бли ка благородство. Благородството ожи вя ва човека. Жизне-
ността, ко ято из ти ча от човека, се дъл жи на бла го род но то му сърце.

Всяка сут рин ка то ста ва те от сън, спом няй те си, че сте ми на-
ли през кул ту ра та на рас те ни ята и сте раз ви ли из вес т на височина; 
ми на ли сте през кул ту ра та на жи вот ни те и сте раз ви ли силата; 
ми на ли сте през кул ту ра та на пти ци те и сте раз ви ли външ на та 
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красота; ми на ли сте през кул ту ра та на чо ве ка и сте раз ви ли ума 
си, кой то е дал из раз и кра со та на очи те ви. Сега ве че ми на ва те 
в дру га фа за на развитие, в ко ето тряб ва да раз ви ете бла го род но 
сърце, ко ето да да де из раз и кра со та на ця ло то лице. Красивото 
ли це съ дър жа в се бе си при до бив ки те на ми на ли те култури. То 
пред с та вя човека. Новата кул ту ра е кул ту ра на сърцето, ко ето во ди 
хо ра та към по-братимяване, към брат с ки живот. Чрез сър це то ще 
се изя ви Любовта. В ста рия жи вот Любовта е за поч ва ла с ра дост и 
е свър ш ва ла със скръб. В Новия жи вот оба че Любовта за поч ва със 
скръб, а за вър ш ва с радост.

• 489 • Упражнение за наб лю де ние на Луната.
 През ця ла та сед ми ца наб лю да вай те Луната ка то си за пис ва те 

пър ва та мисъл, ко ято ми не през ума ви. Ще наб лю да ва те Луната 
ця ла седмица, а все ки ден от сед ми ца та ще спи ра те вни ма ни ето 
си вър ху она зи планета, ко ято е свър за на със съ от вет ния ден. Така 
в по не дел ник ще наб лю да ва те Луната; във втор ник – Марс; в сря-
да – Меркурий; в чет вър тък – Юпитер; в пе тък – Венера; в съ бо та 
– Сатурн; в не де ля – Слънцето, ко га то изгрява. Като наб лю да ва те 
те зи планети, съ щев ре мен но ще си за пис ва те пър ва та мисъл, ко ято 
е ми на ла през то ва вре ме през ума ви. Ще от бе ляз ва те и вре ме то 
да ли е ветровито, об лач но или ясно. Като пра ви те те зи наблюдения, 
вие ще при до би ете нещо, ще уве ли чи те зна ни ята си. Като уче ни-
ци вие тряб ва да изу ча ва те вли яни ето на пла не ти те вър ху се бе си, 
вър ху ума, сър це то и во ля та си.

• 490 • Метод за постижение.
 Докато е на Земята, до ка то живее, чо век чув с т ва Живота в се-

бе си; той чув с т ва как те че ни ята на Живота се вти чат и из ти чат от 
него. Под вли яние на те зи те че ния имен но той рас те и се развива. 
За да раз бе ре те че ни ята на Живота, за да ги из пол з ва разумно, вся ка 
ве чер и сут рин чо век тряб ва да вла га в под съз на ни ето си же ла ние 
да пос тиг не то ва нещо, ка то си каже: “Желая да пос тиг на еди как-
во си”. Вложи ли то ва же ла ние в под съз на ни ето си, той тряб ва да 
прес та не да мис ли ве че за него. Всяко от п ра вя не на из вес т на ми-
съл или из вес т но же ла ние в об лас т та на под съз на ни ето не е ни що 
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друго, ос вен по саж да не на се ме на в почвата. Посадите ли ед но се ме 
в земята, ос та ве те го сво бод но да изникне. Няма да се ми не мно го 
време, се ме то ще из ник не и ще да де своя плод. В под съз на ни ето си 
чо век скла ди ра нещата, а в съз на ни ето и са мо съз на ни ето той живее, 
стра да и се радва, па да и става. Като пог лед не към окръжаващите, 
чо век се срав ня ва с тях и се мис ли или за силен, или за слаб, за 
спо со бен или неспособен.

• 491 • Метод за ра бо та на ученика.
 Като се пол з ва от жи во та на ве ли ки те хора, чо век вижда, че и 

той мо же да пос тиг не всичко, как во то желае. Природата е вло жи ла 
в не го ред методи, чрез ко ито мо же да работи. Като ста ва от сън, 
пър ва та ра бо та на чо ве ка се ди в това, да раз г ле да ръ це те си, ля ва та 
и дясната, да хва не все ки пръст на ръ ка та си по от дел но и да ви ди 
как во е на пи са но там. Като изу ча ва ръ це те си, чо век ще на ме ри в 
тях ред ме то ди и пра ви ла за работа. По то зи на чин той ще изу ча ва 
как то се бе си, та ка и окръ-жаващите. Казано е в Писанието: “На-
писал ни е Господ на ръ ка та Си”. Ако Бог е на пи сал всич ки хо ра 
на ръ ка та си и от вре ме на вре ме пог леж да към тях да ви ди кой от 
как во се нуждае, кол ко по ве че чо век тряб ва да пог леж да към ръ ка та 
си и да я изучава. Има неща, на пи са ни на ръката, ко ито ни ко га не 
се менят. Всеки ден се пи ше по не що ново, ко ето чо век тряб ва да 
изучава. Ръката е лист от кни га та на Великия живот, вър ху кой то 
пос то ян но се пише.

• 492 • Приложение на за ко на на внушението.
 Като уче ни ци вие тряб ва да при ла га те за ко на на внушението, 

за да си въз дейс т ва те в по ло жи те лен смисъл. Ако па мет та ви е 
слаба, ра бо те те с вну ше ни ето да я усилите. Ако ня кой оби ча да 
спи мно го и не мо же да ста ва рано, не ка вся ка ве чер си вну ша ва да 
ста не сут рин та точ но в 5 ч. например. Като си вну ша ва ня кол ко дни 
наред, той ще забележи, че точ но в то зи час ня кой го събужда. Като 
за кон вну ше ни ето има смисъл, ко га то се при ла га за при до би ва не 
на не що по-ложително, за съз да ва не на не що доб ро в ха рак те ра на 
човека. Дали съз на ват то ва или не, всич ки хо ра и всич ки жи вот ни 

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-

* Обленявам се (арх.) - про явя вам леност, мър зе лу вам (бел. ред.)



ИМАМ  ДОМ  НЕРЪКОТВОРЕН 280

си слу жат с вну ше ни ето ка то ме тод за работа.
• 493 • Методи за учене.
 За да дой де до пъл но съвършенство, чо век тряб ва да знае как 

да учи и как да при ла га наученото. Например ка то изу ча ва физика, 
химия, ма те ма ти ка или дру га ня коя наука, чо век тряб ва да изу ча ва 
не са мо тях но то фи зи чес ко приложение, но и при ло же ни ето им 
в пси хи чес кия жи вот на хората. Всяка на ука има от но ше ние към 
мислите, чув с т ва та и пос тъп ки те на хората. 

• 494 • Методи за дър жа не в из п рав ност на мо зъ ка и ве ге-
та тив на та система.

 Искате ли сър це то ви да бъ де здраво, дръж те в из п рав ност 
мо зъ ка си, къ де то ми на ват елек т ри чес ки те те че ния на При-рода-
та, и слън че вия възел, къ де то ми на ват маг не тич ни те течения. За 
да бъ де мо зъ кът ви в изправност, ще се па зи те от про ти во ре чи ви 
мисли. Дръжте в ума си вся ко га по ло жи тел ни идеи. За да дър жи те 
слън че вия въ зел в изправност, ни ко га не до пу щай те в сър це то си 
от ри ца тел ни чувства. В как во то по ло же ние и да се намирате, па-
зе те се от противоречия.

• 495 • Приложение на знанието.
 Като уче ни ци на Великата шко ла от вас се ис ка не са мо знание, 

но и при ло же ние на знанието. Ако има те мно го зна ния без ни как во 
приложение, вие ще бъ де те в по ло же ни ето на земеделец, кой то има 
мно го земя, но необработена, безводна, без пло до ве и растения. 
Такава зе мя е по доб на на пустиня, в ко ято се ди га го лям прах, от 
кой то път ни ци те страдат. Затова, как во то научите, вие тряб ва да 
го прилагате. 

• 496 • Методите на Вярата и Мъдростта и ме то ди те на 
Любовта.

 Като наб лю да ва те хората, виждате, че те ко рен но се раз ли-
ча ват ед ни от други. Ако един ра бо ти с ме то ди те на Вярата, друг 
неп ре мен но ще ра бо ти с ме то ди те на Любовта. Ако и два ма та са 
изобретатели, пър ви ят ще при ло жи един от ме то ди те на Вярата в 
сво ята ра бо та и ще каже: “Аз вярвам, че ще ус пея”. Вторият ще 
при ло жи един от ме то ди те на Любовта и ще каже: “Понеже оби-
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чам ра бо та та си, вярвам, че ще ус пея”. Кой мо же да вяр ва в ус пе ха 
на сво ята работа? – Само он зи мо же да вярва, кой то има Знание и 
Любов. Само ра зум ни ят мо же да вярва. Вярата под раз би ра разум-
ност. Човек не мо же да вяр ва в ус тойчи вос т та на мост, пос т ро ен от 
вър бо ви пръчки. Обаче ако мос тът е пос т ро ен от яки, здра ви греди, 
все ки вяр ва в не го ва та устойчивост. Това показва, че мо же да се 
вяр ва са мо на силния, на ра зум ния човек. Любовта оба че има от-
но ше ние към страдащите, към слабите. Например, ако има те два ма 
ду ши – еди ни ят вярващ, а дру ги ят лю бящ – и им пред ло жи те ед на 
мал ка ко ли ба и ед на го ля ма ви со ка вила, кой как во ще предпочете? 
– Човекът на Любовта ще пред по че те мал ка та колибка, а чо ве ка 
на Вярата – голямата, ви со ка та вила. Това е, за що то Вярата оби ча 
големите, ве ли ки те неща, тя ра бо ти с го ле ми величини, а Любовта 
ра бо ти с малки, със сла би величини. От тук виждаме, че Вярата и 
Любовта са две ра зум ни сили, ко ито ра бо тят как то с про ти во по-
лож ни методи, та ка и с про ти во по лож ни величини.

Намерите ли се пред го ля ма мъчнотия, вие ще си пос лу жи те 
със за ко на на Вярата; при мал ки те мъч но тии ще си пос лу жи те със 
за ко на на Любовта. Вярата по беж да ва го ле ми те мъчнотии, а Лю-
бовта – малките. Ако хо ра та не ус пя ват в жи во та си, то ва се дъл жи 
на факта, че те раз мес т ват методите, с ко ито си служат. Те ту рят 
Любовта там, къ де то Вярата тряб ва да работи. Те ис кат да по беж-
да ват го ле ми те мъч но тии с Любов, но не успяват. За да раз ре ши те 
ня как ва мъч но тия с Любов, вие тряб ва да я на ма ли те в се бе си, да 
я пред с та ви те в на й- мал ка та й форма. Представете си, че ня кой ви 
дъл жи сто хи ля ди лева. Като не мо же да ви се издължи, той ид-
ва при вас да ви мо ли да му прос ти те дълга. В слу чая то зи чо век 
раз чи та на Любовта ви. Обаче той не знае, че су ма та сто хи ля ди 
ле ва е го ля ма ве ли чи на и Любовта не мо же да ра бо ти с нея, до ка то 
пос те пен но не я на ма ли и пре вър не във величина, ко ято мо же да 
вле зе в кръ га на нейна та дейност. За цел та тя за ли ча ва ед на ну ла 
на су ма та сто хи ля ди ле ва и казва: 

− Сега ще пла тиш де сет хи ля ди лева. 
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− И тях не мо га да платя. 
След из вес т но вре ме Любовта за ли ча ва още ед на нула. 
− Хиляда ле ва мо жеш ли да платиш? – пи та тя.
− Не мога. 
Тя за ли ча ва още ед на нула. 
− Сто ле ва мо жеш ли да платиш? 
− Не мога. 
Зачерква още ед на нула. 
− Десет ле ва мо жеш ли да платиш? 
− Не мога. 
Любовта за чер к ва и пос лед на та ну ла и ос та ва на чо ве ка да 

пла ти по не един лев – по не за семето, ко ето е дала. По то зи на чин 
Любовта на ма ля ва мъч но ти ите на чо ве ка до ми ни мум и го пред-
с та вя в та къв вид, че да ста нат лес но разрешими. Затова е казано, 
че Любовта е сля па за пог реш ки те и сла бос ти те на човека. Тя ги 
пред с та вя в та къв ма лък вид, че да не обез сър чи и от чае човека. 
Като ги ви ди тол ко ва намалени, той има дух и си ла в се бе си да 
ра бо ти за из п ра вя не то им. Види ли пог реш ки те си в уве ли чен вид, 
чо век се от чай ва и гу би си ла и вя ра в се бе си, че мо же да ги изправи.

Законът на Мъдростта, в ко ято Вярата взе ма участие, не на-
ма ля ва нещата. Той ги при ема в та зи форма, в ко ято съ-ществуват, 
и изис к ва тях но то изправяне. Ученикът се из ви ня ва на учителя, 
че не е мо гъл да на учи уро ка си, по не же май ка му би ла бол на или 
ня мал учеб ни ци и т. н. Учителят казва: “Зная всич ко това, вли зам в 
по ло же ни ето ти, но уро кът тряб ва да се на учи”. Значи Мъдростта 
из с луш ва човека, не го съди, но не го извинява. 

Като уче ни ци при са мо въз пи та ни ето си ще тряб ва да при ла га те 
и два та за ко на – Любовта и Вярата. Като дойде те до мал ки те мъчно-
тии, ще при ло жи те Любовта. Като дойде те до го ле ми те мъчнотии, 
ще ги по беж да ва те с Вярата. Всички го ле ми бор ци са за поч ва ли 
със за ко на на Любовта и са свър ш ва ли с Вярата. За да при до би ят 
мус ку ли те си, те за поч ват с Любовта. Те са оби ча ли ра бо та та си 
и за то ва са има ли раз по ло же ние да пра вят ред упражнения, все ки 
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ден да ги увеличават, да прис тъп ват към все по -теж ки и сериозни. 
Като дойдат до из вес т но постижение, те из ли зат на бор ба с по -с-
ла би от се бе си, за да при до би ят вя ра в сво ите сили. Постепенно 
те из ли зат сре щу все по -сил ни борци, до ка то един ден се уве рят 
на пъл но в сво ите си ли и се обя вят го то ви борци. Те имат ве че вя ра 
в се бе си и ра бо тят с нея.

Тъй що то ис ка те ли да ра бо ти те вър ху се бе си, да из п ра ви те 
пог реш ки те си, за поч не те от на й- мал ки те и пос те пен но вър ве те 
към по-големите. Това не значи, че тряб ва да из ко ре ня ва те пог реш-
ки те си и да ги хвър ля те вън от се бе си, без да им да ва те ус ло вия 
за по -на та тъ шен живот. Изкорените ли ед на пог реш ка от се бе си, 
по са де те я в земята, за да се раз ви ва да леч от вас. Това е един от 
ме то ди те на Любовта.

• 497 • Растенията и жи вот ни те ка то ме то ди за ра бо та 
на ученика.

 Всички рас те ния и жи вот ни пред с тав ля ват ус ло вия за чо ве ка 
да се самовъзпитава. Иска ли нап ри мер да раз вие тър пе ние в се бе 
си, чо век тряб ва да наб лю да ва как па якът пра ви мре жа та си: той 
пос то ян но се мес ти от един ъгъл на друг, да но хва не ня коя жертва. 
Като не успее, той не се отчайва, но с ча со ве ча ка да ми не ня коя 
му ха пок рай него. Тъкмо пос т рои мре жа та си някъде, дух не вя тър 
и я разкъсва. Без ни как во роптание, с го ля мо тър пе ние той от но во 
за поч ва да тъ че мре жа та си. Като наб лю да ва те как па якът работи, 
ка же те си: “Ако па якът – та ко ва мал ко съ щес т во – про явя ва тър-
пение, за що аз, човекът, да не бъ да търпелив?” Това е на й- мал ки ят 
под тик в жи во та на човека. Следователно от па яка чо век учи търпе-
ние, от мрав ка та – тру до лю бие и постоянство, от пче ла та – чис то та 
и ред. Ако ис ка те да раз бе ре те как во не що е ред и чистота, иде те 
при ня кой ко шер и наб лю да вай те как во пра вят пчелите, без да ги 
закачате. Когато чо век не мис ли право, то ва показва, че на пъ тя му 
се е из п ре чи ла ня коя кри ва мисъл, ко ято тряб ва да бод не с жилото, 
за да се отстрани.

• 498 • Методите на Любовта.
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 Като оби чаш някого, ти об ръ щаш вни ма ние и на на й- мал ки те 
ра бо ти – как во ти казал, как те пог лед нал и прочее. Любовта из ви-
ня ва човека, но го разтърсва. Докато оби чаш човек, ти мислиш, че 
е мно го способен, даровит, добър. Щом прес та неш да го обичаш, 
всич ко то ва изчезва. За да не из па да те в разочарование, от вре ме на 
вре ме чо век тряб ва да се вслуш ва в Божественото в се бе си, ко ето 
вся ко га поз на ва Истината. Като се вслуш ва в гла са на Божественото 
начало, чо век вся ко га ще има пра ва пре цен ка за не ща та – би ло по 
от но ше ние на се бе си, би ло по от но ше ние на другите. Не се ли 
вслуш ва в то зи глас, той при чи ня ва стра да ния на близ ки те си и те 
му причиняват.

• 499 • Концентрирането ка то ме тод за спра вя не със съм-
нението.

 Хората не мо гат да ре али зи рат сво ите идеи, за що то се съм-
няват. Затова вие ка то уче ни ци тряб ва да ра бо ти те вър ху се бе си, 
да се ос во бо ди те от съмнението. Страшно не що е съмнението. То 
е сила, ко ято спъ ва чо ве ка и ру ши в не го всич ко красиво. Някога 
съм не ни ето е би ло по лез но за човека, но днес то му при чи ня ва 
па кос ти и нещастия. Искате ли да се спра ви те със съм не ни ето си, 
кон цен т ри рай те ми съл та си и се свър же те с ми съл та на Разумните 
въз ви ше ни същества, ко ито вед на га ще ви се при те кат на помощ. 
По то зи на чин чо век мо же да се спра ви не са мо със съм не ни ето си, 
но и с мно го от ри ца тел ни със то яния в се бе си. 

Ако ис ка те да зна ете до къ де сте дос тиг на ли в сво ите прояви, 
пра ве те опи ти и наблюдения. Преди всич ко стре ме те се да пре-
одо ля ва те съмнението. Съществува два ви да съм-нение: външ но 
съмнение, ко ето ми на ва и за ми на ва в ми съл та на човека; с не го лес-
но ще се справите. Второто съм не ние е вътрешно; то е по доб но на 
ръж да – как во то е ръж да та за желязото, та ко ва не що пред с тав ля ва 
вът реш но то съм не ние за човека. Предаде ли се на та ко ва съмнение, 
чо век или полудява, или ста ва спо со бен на та ки ва престъпления, 
ко ито му но сят го ле ми стра да ния и нещастия. Любовта из к люч ва 
вся ко съмнение. Дето и да се на ми рат два ма души, ко ито се обичат, 
те тряб ва да из пъ дят вся ко съм не ние вън от се бе си.
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• 500 • Силата на самообладанието.
 Дойде ли до със то яние да избухне, да се разгневи, за да не 

се подпуши, чо век тряб ва да про яви самообладание. Може ли да 
нап ра ви това, той ще по чув с т ва в се бе си из б лик на го ля ма сила. 
Приложи ли са мо об ла да ни ето си, чо век е аси ми ли рал си ла та на 
съп ро тив ле ни ето в се бе си, вслед с т вие на ко ето уд во ява сво ята 
вът реш на сила. 

• 501 • Милосърдието ка то ме тод за из ли за не от егоизма.
 За да из ле зе от его из ма си, чо век тряб ва да раз ви ва цен тъ ра на 

милосърдието. Егоизмът се урав но ве ся ва с ми-лосърдието. Само 
ми ло сър ди ето е в със то яние да въз дейс т ва на чо веш кия егоизъм. 
Колкото и да е гениален, чо век не из беж но ще ми не през два та по-
лю са на жи во та – его из ма и милосърдието. Това е не из бе жен за кон 
за всич ки хора. 

• 502 • Метод за ра бо та на ученика.
 Срещнете ли ня кой ваш брат, кой то се е обезсърчил, из п ра те те 

ед на доб ра ми съл към свръх съз на ни ето му и про дъл же те пъ тя си. 
От свръх съз на ни ето та зи ми съл ще сле зе в подсъзнанието, пос ле 
– в са мо съз на ни ето и на й- пос ле – в съзнанието. Като ми не през 
че ти ри те съз на ния на човека, тя ще ос та ви не що от се бе си, ко ето 
ще го ободри. След из вес т но вре ме скръбта, ко ято е при чи ни ла 
обезсърчението, ще изчезне.

• 503 • Метод за при до би ва не на търпението.
 Сега ще ви дам един ме тод за ра бо та вър ху търпението: все ки 

от вас да взе ме хи ля да жит ни зърна. Ако при из вес т ни слу чаи про-
яви те нетърпение, за поч не те да бро ите жит ни те зърна. Първо ще 
бро ите до десет. Ако не тър пе ни ето ви изчезне, ще спре те бро ене то 
на зърната. Десетте зър на ще ту ри те настрана. Ако не тър пе ни ето 
ви про дъл жа ва още, ще бро ите до сто зрънца. Ако и при то ва по-
ло же ние сте още нетърпелив, ще про дъл жи те да бро ите зрънцата, 
до ка то на пъл но се успокоите. Ще си от бе ле жи те при кол ко зрън ца 
сте въз с та но ви ли тър пе ни ето си. Този опит ще пра ви те в про дъл-
же ние на де сет дена. Колкото пъ ти про яви те не тър пе ние през те зи 
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де сет дни, тол ко ва пъ ти ще бро ите жит ни те зрънца. Броенето на 
зрън ца та ще бъ де бавно, спокойно, с пъл но съз на ние за опита, 
кой то правите. По то зи на чин вие ще въз пи та ва те не тър пе ни ето 
си. Колкото по ве че зрън ца сте преб ро или през те зи де сет дена, 
тол ко ва по ве че сте ра бо ти ли вър ху се бе си. Като бро ите зрънцата, 
про явя вай те по чит към вся ко от тях. Те са жи ви съ щес т ва и вся ко 
зрън це ще ви пре да де не що от се бе си. Те ще ви зас та вят да ми-
слите. Вие сте про ве ри ли то зи за кон по от но ше ние на при яте ли те 
си: ко га то се раз го ва ря те с ня кой ваш приятел, в ума ви до хож дат 
свет ли мисли, в не го во то при със т вие вие се чув с т ва те разположени, 
а щом се от де ли от вас, раз по ло же ни ето ви изчезва, ка то че ста ва 
ня как во из п раз ва не в ума и сър це то ви. Следователно ка то мис ли 
за вас, вся ко доб ро съ щес т во вна ся в ума ви ня как ва свет ла идея.

• 504 • Опити и наб лю де ния на ученика.
 Като уче ни ци вие тряб ва да пра ви те раз лич ни опи ти и наб лю-

де ния вър ху се бе си: вър ху раз по ло же ни ето си, вър ху своя стремеж. 
Ценно е да знае чо век как во вли яние имат вър ху не го времето, 
числата, дните, месеците. Интересно е в те че ние на ед на го ди на 
да от бе ле жи те как во вли яние оказ ват раз лич ни те числа, дни на 
сед ми ца та и ме се ци вър ху раз по ло же ни ето ви, вър ху им пул си те на 
ду ша та ви. Добре е та зи го ди на да из пъл ни те та зи задача, да ви ди те 
до как ви по ло жи тел ни ре зул та ти ще се домогнете.

• 505 • Методи на внушението.
 Дойдете ли до ед но об ра зие в Живота, ко ето дейс т ва приспи-

вателно, за поч не те да си вну ша ва те та ки ва мисли, ко ито да вна сят 
из вес т но разнообразие. По-добре вие са ми да си вну ша ва те и са ми 
да си влияете, от кол ко то дру ги да ви вну ша ват и влияят. Човек мо же 
да си слу жи с вну ше ни ето за ук реп ва не на сво ето здраве, за раз-
ви ва не на сво ите способности, за усил ва не на па мет та и т. н. При 
как ви то ус ло вия и да се намерите, дръж те в ума си по ло жи тел на та 
мисъл, че все пак мо же те да на ме ри те бла гоп ри ят на поч ва за работа.

• 506 • Размишлението ка то ме тод за спра вя не с мъч-но-
тиите.
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 Човек мо же да на ка ра ед на своя мъч но тия да се движи, да се 
от мес ти от пъ тя му чрез логиката, чрез разсъждение. Намери ли се 
пред ня как ва мъчнотия, чо век тряб ва да поч не да размишлява, да 
раз съж да ва вър ху нея и да си каже: “Аз съм гос по дар на мъч но ти-
ята си, аз мо га да се вла дея и ня ма да се пре дам”. Като раз съж да ва 
така, той ук реп ва во ля та си и пре мес т ва мъч но ти ята от пъ тя си. По 
то зи на чин той зас та вя мъч но ти ите да се дви жат от ед но мяс то на 
друго. Излишните мисли, же ла ния и чув с т ва са осо бен род мъчно-
тии, от ко ито чо век тряб ва да се изчисти, да се пре мес ти настрана. 
Като ра бо ти по то зи път, той ще съз да де в се бе си характер, кой то 
да ус то ява на всич ки мъч но тии и препятствия.

• 507 • Самовъзпитание – самовглъбяване, съзерцание, раз-
мишление.

 Като уче ни ци вие тряб ва да се самовъзпитавате. Не е лес но да 
се са мо въз пи та ва човек. Това не мо же да се пос тиг не изведнъж, но 
чрез постоянство. Всеки ден, при вся как во раз по ло же ние - доб ро 
или лошо, чо век тряб ва да от де ля по пе т- де сет ми ну ти за пъл но 
вглъ бя ва не в се бе си. Това на ри ча ме ние “скри ва не в тайна та ста-
ич ка”. Отдели ли се в та зи тайна, све ще на стаичка, чо век тряб ва 
да заб ра ви всич ко око ло се бе си. След то ва той мо же пак да про-
дъл жи ра бо та та си. Каквото прави, чо век не тряб ва да заб ра вя да 
от де ля все ки ден по пе т- де сет ми ну ти за пъл но вглъ бя ва не в се бе 
си. Каквото и да прави, чо век не тряб ва да заб ра вя да от де ли все ки 
ден по пе т- де сет ми ну ти за съзерцание, през ко ето вре ме мо же да 
си да де от чет за всичко, ко ето е из вър шил през деня. Кой на как-
ва то ра бо та да е – учител, свещеник, музикант, чиновник, мо же да 
нап ра ви това. Като жи вее правилно, ка то мис ли хармонично, ка то 
чув с т ва доб ре и ка то пос тъп ва разумно, все ки мо же да бъ де музи-
кант. Работите на чо ве ка вър вят тол ко ва по-добре, кол ко то по ве че 
има пред вид са мо въз пи та ни ето си.

• 508 • Работа на уче ни ка с мис ли те и чувствата.
 Задръжте в се бе си ми съл та да не до пу ща те в ума си из лиш ни 

мис ли и в сър це то си – из лиш ни чувства. Влезе ли ед на из лиш на 
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ми съл в ума на човека, тя мъч но из ли за навън. Колкото мъч но е да 
из пъ ди те въз ду ха вън от стаята, тол ко ва е мъч но да из пъ ди те чуж-
дата, нат ра пе на и из лиш на ми съл от гла ва та си. Обаче да про вет ри те 
въз ду ха в ста ята и да вне се те свежа, чис та струя, то ва е възможно. 
Чистият въздух, ка то влезе, ще из пъ ди нечистия. Също така, за да 
из пъ ди те чуж ди те мисли, вне се те в ума си свет ли и въз ви ше ни мис-
ли и чуж ди те мис ли са ми по се бе си ще ви напуснат. Защо вли зат 
те зи мис ли в гла ва та ви не питайте. Дайте мяс то на свет ли те и чис ти 
мис ли в ума си и на топ ли те и бла го род ни чув с т ва – в сър це то си, 
ко ито мо гат да се реализират. Що се от на ся до бъдещето, то са мо 
по се бе си ще дой де и ще до не се това, ко ето е нужно. 

• 509 • Наблюдение вър ху се бе си.
 За де сет де на нап ра ве те след но то наб лю де ние вър ху се бе си: 

ка то се съ бу ди те сутрин, прос ле де те как ви мис ли има те в гла ва та 
си и как во е със то яни ето ви. Записвайте си то ва в ед но тефтерче. 
Веднага пог лед не те ча са и минутата, ка къв е де нят – то пъл или 
студен, ясен или облачен. Същевременно виж те има ли ня ка къв 
шум на улицата, на ко ято живеете. Ако има ня ка къв шум, виж те 
на как во се дъл жи – да ли кола, автомобил, трам вай минава, да ли 
хо ра ми на ват и се раз го ва рят или пеят, да ли ку че та лаят. Освен то-
ва прос ле де те има ли ня как ва връз ка меж ду състоянието, с ко ето 
сте се пробудили, и с това, ко ето сте има ли пре ди два -т ри де на или 
на й- мал ко пре ди ед на седмица. Ако сте ра дос т ни или тъжни, вие 
тряб ва да зна ете от къ де про из ли за то ва състояние. Като пра ви те 
наб лю де ни ята си, ще ви ди те има ли ня как ва връз ка меж ду ва ши те 
мис ли и чувства, меж ду ва ши те ми на ли и нас то ящи със то яния или 
са разкъсани. Спрете вни ма ни ето си вър ху съня, ко ято сте има ли 
през нощта, за да на ме ри те връз ка меж ду със то яни ето и мисълта, 
ко ято е ми на ла през ума ви. Сънят ще вне се из вес т но обяснение. 
Като пра ви те те зи наблюдения, вие ще раз бе ре те на как во се дъл-
жат мрач ни те нас т ро ения на човека. Те се пре да ват от един чо век 
на друг. Това вли яние е осо бе но сил но насън.

• 510 • Метод за пред паз ва не от чуж ди влияния.
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 Вие не тряб ва да се пла ши те от чуж ди влияния, но усил вай-
те ми съл та си, пре чис т вай те чув с т ва та си, за да пре одо ле ете над 
всичко, ко ето иде вън от ва ше то съзнание. Ученикът тряб ва да бъ-
де вни ма те лен към сво ите обещания. Даде ли ня как во обе ща ние 
пред се бе си, той тряб ва да го изпълни. Да да де чо век обе ща ние 
пред се бе си, раз би рам пред Божественото Начало в се бе си. Пред 
те зи обе ща ния чо век тряб ва да бъ де стро го изпълнителен. Не се 
поз во ля ва ни как во отлагане, ни как во из ме не ние на те зи обещания. 
Измени ли на обе ща ни ята си, чо век се раз ко ле ба ва в своя вът ре шен 
Мир, как то и във Вярата си. Разколебае ли се Вярата на човека, след 
то ва ид ва обез-сърчението, отчаянието, обезнадеждването. Всяка 
за гу ба на не що съ щес т ве но е в със то яние да от чае човека. Искате 
ли да се ос во бо ди те от от ча яни ето си, на ме ре те ня кой по - от ча ян от 
вас. Срещнете ли се двамата, вза им но ще си помогнете. 

• 511 • Методи за ог раж да не на ученика.
 Когато раз вие чув с т ви тел нос т та си, ко ето ста ва в раз ви ти ето 

на ученика, ед нов ре мен но с то ва чо век тряб ва да знае как да се 
пред паз ва от въз п ри ема не то на от ри ца тел ни мис ли и чувства, ко ито 
раз ва лят раз по ло же ни ето му. За да тран с фор ми ра със то яни ята си, 
чо век тряб ва да се вглъ бя ва в се бе си, във всич ки да на ми ра кра-
си ва та страна. Като съ зер ца ва и се вглъ бя ва в се бе си, той виж да 
Красотата и Хармонията, ко ито съ щес т ву ват в це ло куп ния Живот. 
Само та ка чо век до хож да до съзнание, че всичко, ко ето се случ ва 
в жи во та му, е за добро. Когато гле да на не ща та от високо, чо век 
виж да всич ко красиво. Слезе ли на стъ па ло то на обик но ве ния 
живот, той виж да не ща та как то са – ка то доб ри и лоши, ка то по ло-
жи тел ни и отрицателни, но знае, че в края на кра ища та всич ко ще 
се пре вър не в добро. Каквито идеи да дойдат в ума ви, през вре ме 
на съ зер ца ни ето не от к ло ня вай те вни ма ни ето си. Чрез съ зер ца ние 
чо век се учи да кон т ро ли ра сво ята мисъл, да се със ре до то ча ва в 
ед но направление. Само та ка съ зер ца ни ето има смисъл.

• 512 • Съзерцанието ка то ме тод за спра вя не със стра-
данията.
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 Искате ли да из пол з ва те стра да ни ята разумно, вся ка сутрин, 
ка то ста ва те от сън, упот ре бя вай те по пе т- де сет ми ну ти за съзер-
цание. Спомнете си през то ва вре ме как во обе ща ние сте да ли пред 
се бе си и се стре ме те да го реализирате. Това е на й- доб ри ят ме тод 
за самовъзпитание.

• 513 • Методи за пре мах ва не под пуш ва не то на мис ли те 
и чувствата.

 Когато мис ли те и чув с т ва та на чо ве ка се подпушат, той тряб-
ва да на ме ри ме тод да се отпуши. За да от пу ши сър це то си, чо век 
тряб ва да ми не от ви ди мо то към невидимото, от ра ци онал но то към 
ирационалното. Всяко под пуш ва не на чув с т ва та вна ся из вес т на ано-
ма лия във фун к ци ите на сърцето, вслед с т вие на ко ето пул сът му се 
изменя. За да въз с та но ви нор мал ни те фун к ции на сърцето, чо век 
тряб ва да вле зе в хар мо ния с Природата, да свър же пул са на сво ето 
сър це с об щия пулс на Космичното сърце. Всяка пла нет на сис те ма 
съ що има свое сърце, ко ето е свър за но с об що то Космично сърце. 
Сърцето на на ша та сис те ма е Слънцето. Ритмичното дви же ние на 
кръв та в чо веш ко то сър це се оп ре де ля от рит мич ни те въл ни на 
Слънцето. Следователно, ако сър це то на ня кой чо век не фун к ци они-
ра правилно, то ва показва, че той е на ру шил от но ше ни ята си към 
Слънцето – сър це то на слън че ва та система, в ко ято живеем. Иска 
ли да въз с та но ви пра вил ни те фун к ции на сво ето сърце, той тряб ва 
да из ме ни от но ше ни ята си към Слънцето, да вне се хар мо ния меж ду 
своя пулс и то зи на Слънцето. Не раз г леж дай те Слънцето са мо ка то 
фи зи чес ко тяло. Вън от сво ята фи зи чес ка при ро да Слънцето има и 
ду хов на природа, ко ято имен но е в единство, в хар мо ния с общото, 
с Великото сър це на Космоса. Ето за що все ки мо мент дръж те в ума 
си ми съл та ва ше то сърце, ва ши ят пулс да бъ де в хар мо ния с пулса, 
с ри тъ ма на Слънцето. Пожелайте в се бе си да свър же те пул са на 
ва ше то сър це с пул са на Космичното сърце.

• 514 • Опит за връз ка с Космичния ритъм.
 За де сет де на нап ра ве те след ния опит: все ки ден по три пъ ти 

– сутрин, на обед и ве чер – вглъ бе те се в се бе си и си кажете: “Аз 
ис кам мо ето сър це да бие ритмично, да се слее с пул са на Слънцето 
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и пра вил но да из п ра ща енер ги ята си по ця ло то тяло, по це лия орга-
низъм, как то Слънцето из п ра ща енер ги ята си по ця ла та все ле на”. 

• 515 • Задача за размишление.
 Напишете след ни те изречения: “Истината но си Живот за ра-

зум ни те” и “Любовта но си Живот за бла гия”. Мислете вър ху те зи 
из ре че ния де сет де на по де сет пъ ти на ден: сут рин – три пъти, на 
обед – три пъ ти и ве чер – че ти ри пъти. Като раз миш ля ва те съз на тел-
но вър ху те зи изречения, наб лю да вай те как ви пре жи вя ва ния ви се 
създават. Отбелязвайте си по -важ ни те опитности. Щом прес та не те 
да мис ли те вър ху да де ни те изречения, вло же те ги в под съз на ни ето 
и свръх съз на ни ето си, там да работят. Като казвам, че Истината и 
Свободата са са мо за разумните, не мислете, че вие сте дош ли от 
Разумността, но по же лай те в се бе си да я придобиете.

• 516 • Трите Пътя в Окултната школа.
 Някой пита: “Не съм ли сво бо ден да се про явя как то си ис-

кам?” В то ва от но ше ние чо век е сво бо ден са мо тогава, ко га то е 
сам, а не в об щес т во меж ду мно го хора. Като пра ви добро, чо век 
е свободен. Когато изу ча ва нещата, чо век съ що е свободен. Човек 
жи вее в светове, ко ито са край но взискателни. Дойде ли до све та 
на Мъдростта, от чо ве ка се ис ка го ля ма точност, пос ле до ва тел ност 
и разумност. Истината и Любовта са мал ко по -с низ хо ди тел ни към 
човека. Затова казваме, че Любовта не виж да пог реш ки те на хората, 
всич ко прощава. Любовта прощава, но не извинява. Това значи, 
че чо век но си пос лед с т ви ята и за добрия, и за ло шия си живот. 
Следователно ис ка те ли да при до би ете ка чес т ва та на ис тин с кия 
човек, вие тряб ва да спаз ва те за ко ни те на три те ве ли ки свя та – на 
Любовта, на Мъдростта и на Истината. 

• 517 • Метод за раз ви ва не на паметта.
 Като ра бо ти съз на тел но вър ху се бе си, уче ни кът раз ви ва сво ята 

памет, сво ите ум с т ве ни центрове, ко ито ина че не би ха мог ли да се 
развиват. Ако ис ка да уси ли па мет та си, уче ни кът тряб ва да ра бо ти 
вър ху се бе си, да хар мо ни зи ра сво ите чувства. Когато се на ру ши 
хар мо ни ята меж ду мис ли те и чувствата, па мет та отслабва. Изобщо, 
ко га то чув с т ва та имат над мо щие над мислите, чо век се раз сей ва и 
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гу би па мет та си. Тъй що то от чо ве ка за ви си да уси ли сво ята памет. 
Има хора, ко ито раз по ла гат с фе но ме нал на памет, ко ято е ре зул тат 
на уси ле на дейност в то ва направление. Следователно ра бо те те и 
вие да раз ви ете сво ята па мет и всич ки оне зи мо зъч ни центрове, 
вър ху ко ито още не сте работили.

• 518 • Метод за кон цен т ри ра не на мисълта.
 Както пра ви те уп раж не ния за тя ло то си, та ка все ки чо век тряб-

ва да пра ви ум с т ве ни уп раж не ния за раз ви ва не на сво ите ум с т ве ни 
спо соб нос ти и сили. Някои хо ра ис кат да бъ дат сил ни фи зи чес ки 
и ум с т ве но без да се упражняват. Природата да ва сво ите бо гатс т ва 
са мо на онези, ко ито се уп раж ня ват и работят. Искате ли да кон-
цен т ри ра те ми съл та си, вие тряб ва да изу ча ва те математика. Като 
уче ни ци вие тряб ва да ра бо ти те вър ху кон цен т ри ра не то на сво ята 
мисъл. Чрез кон цен т ра ция на ми съл та си вие мо же да си по ма га те 
при раз лич ни бо лез не ни фи зи чес ки и пси хи чес ки състояния. Човек 
тряб ва да ра бо ти вър ху се бе си да при до бие съсредоточаване, кон-
цен т ра ция на мисълта. Когато е съсредоточена, ми съл та по ма га на 
чо ве ка да се пред па зи от ред не щас тия и ка тас т ро фи в живота. Ако 
ми съл та на чо ве ка е съсредоточена, той лес но мо же да се ре ши да 
пред п ри еме ли ед но пъ те шес т вие или не, през кой път да ми не и т. н.

• 519 • Работата с ме то ди те на Любовта, Мъдростта и 
Истината.

 Като е до шъл на Земята, чо век тряб ва да учи. Светът е ве ли ко 
училище, в ко ето се пре по да ват ред уроци. Страданията и ра дос ти те 
са ед ни от те зи уроци, ко ито чо век тряб ва доб ре да изучи. Той ще 
стра да и ще се радва, до ка то обър не ли це то си към Бога, до ка то из-
ва ди гла ва та си от земята. С дру ги ду ми казано, да се обър не чо век 
към Бога, то ва зна чи да ра бо ти с ме то ди те на Любовта, ко ято вна ся 
Топлина и Живот в човека; да ра бо ти с ме то ди те на Мъдростта, 
ко ято вна ся Светлина в чо веш кия ум; да ра бо ти с ме то ди те на Ис-
тината, ко ято вна ся Свобода, прос тор в чо веш кия живот. Това са 
условията, при ко ито чо век мо же да из пъл ни всичко, как во то ду-
ша та му желае. Който ра бо ти с те зи три си ли в света, той вед на га 
побеждава. На как ви то ог ра ни че ния и стра да ния да се натъкне, в 
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края на кра ища та ще из ле зе победител. Дръжте в ума си мисълта, че 
Любовта под дър жа рав но мер на Топлина, Мъдростта – рав но мер на 
Светлина, в ко ято ня ма ни как ви сенки, ни как ва тъмнина, а Истината 
вна ся в це лия Живот Свобода и простор. Дойдат ли изпитанията, 
ще дойдат и разочарованията, но чо век тряб ва да работи, да не се 
обезсърчава. Чрез стра да ни ята вие ще при до би ете опитности, ко ито 
ще по мог нат за ва ше то растене. Прилагайте си ли те на Великите 
доб ро де те ли в се бе си и не се смущавайте.

• 520 • Метод за тран с фор ми ра не на състоянията.
 Ако е разумен, чо век ще разбере, че во да та ка то сим вол на 

Живота е в със то яние да обод ри вся ко жи во същество, да му да-
де тла сък да вър ви напред. Следователно, ко га то се обезсърчи, 
разколебае, усъмни, чо век тряб ва да вне се Бо-жествения жи вот в 
се бе си. Най-малката струя на то зи Живот освежава, пов ди га и на-
сър ча ва човека. Затова на все ки чо век се пре по ръч ва да има вя ра 
в Божественото.

• 521 • Работа с на й- го ля ма та дарба.
 Искате ли да пос тиг не те не що цен но в жи во та си, на ме ре те 

на й- го ля ма та дарба, ко ято Природата е вло жи ла във вас, и ра бо те те 
с нея. Всички ос та на ли си ли и спо соб нос ти вло же те в ус лу га на 
сво ята го ля ма дарба. Значи чо век тряб ва да ра бо ти глав но в то ва 
направление, де то е най-силен. Мнозина не ус пя ват в жи во та си, 
за що то се пре да ват на ра бо та в област, де то са най-слаби. Те пра вят 
то ва от ам би ция да пос тиг нат не що особено, с ко ето да над ми нат 
онези, ко ито са се про яви ли ка то майс то ри в та зи област. Така не се 
работи. Всяка работа, ко ято се вър ши от лич на амбиция, во ди към 
оп ро пас тя ва не на човека. Ще дой де ден, ко га то чо век ще раз вие 
всич ки си ли и дарби, ко ито са вло же ни в него. За да пос тиг не това, 
той тряб ва да за поч не от на й- го ля ма та дар ба в се бе си.

• 522 • Вдъхновяване от Божествения свят.
 Човек тряб ва да се вдъх но вя ва от Реалния, от Божествения 

свят, от не го да чер пи си ли за зем ния живот. Само при то ва по ло-
же ние чо век мо же да ос мис ли мал ки те ра бо ти на своя живот. Няма 
ли то ва разбиране, та зи връз ка с Реалния Божествен живот, той 

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-



ИМАМ  ДОМ  НЕРЪКОТВОРЕН 294

вся ко га ще се отег ча ва от мал ки те величини.
• 523 • Упражнение за ра бо та с Евангелието от Йоана.
 В про дъл же ние на ед на сед ми ца ра бо те те вър ху Еван-гелието 

от Йоана по след ния начин: вся ка сут рин от ва ряй те Евангелието 
про из вол но и ту ряй те пръс та си вър ху един от сти хо ве те на стра-
ницата, на ко ято сте попаднали. Прочетете то зи стих вни ма тел но 
и по же лай те да го реализирате. През це лия ден през сво бод но то си 
вре ме раз миш ля вай те вър ху то зи стих. Онези от вас, ко ито мо гат 
да нап ра вят упражнението, ще се ползват.

Като пра ви те упражнението, спре те се вър ху стиха, кой то ви 
се е паднал, по мис ле те из вес т но вре ме вър ху него, за да ви ди те 
как го разбирате. И ка то ви ста не ясен, по же лай те в се бе си да го 
реализирате, за да се пол з ва те от не го как то вие самите, та ка и ва-
ши те ближни. Когато ми съл та за поч не да ра бо ти у вас, вед на га ще 
дойдат об рат ни реакции. Това да не ви смущава. Обратните ре ак ции 
са приз нак на пра ви реакции. Не мо же да ста не об рат на ре ак ция 
някъде, ако пре ди то ва не е ста на ла права. Дето има действие, има 
и противодействие. Не се обез сър ча вай те от противодействията, 
чрез тях се ка ля ва човек.

• 524 • Важността на упражненията.
 Дето и да се намирате, вие тряб ва да пра ви те упражнения. 

Вие не мо же те да се раз ви ва те пра вил но във фи зи чес кия свят, ако 
не пра ви те упражнения. Същото се от на ся и за Духовния свят и 
живот. Ако не пра ви те уп раж не ния с ми съл та си, вие не мо же те 
да се раз ви ва те правилно. Всяка идея – физическа, ду хов на или 
Божествена – мо же да се ре али зи ра са мо на фи зи чес кия свят. За 
ре али зи ра не то й са нуж ни упражнения. Всяка ми съл мо же да се 
пре да де чрез говор, пи са не и мисъл. Да пре да ва те мис ли те си на 
хората, за то ва се ис ка го ля ма сила. Затова чо век тряб ва да е пра-
вил ред уп раж не ния с ми съл та си, да се е концентрирал, до ка то 
уси ли сво ята мисъл. Без кон цен т ра ция на ми съл та не мо же те да 
пос тиг не те нищо.

• 525 • Смисълът на самовъзпитанието.
 Като уче ни ци вие тряб ва да ра бо ти те вър ху са мо въз пи та ни ето 
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си. Като въз пи та ва те се бе си, ед нов ре мен но въз пи та ва те всич ки 
същества, по -до лу сто ящи от вас, ко ито ви по се ща ват от вре ме на 
време. Те имат връз ка с вас, по ра ди ко ето ид ват да си взе мат това, 
ко ето им дължите. Като ра бо ти те вър ху се бе си, ще при ла га те та-
ки ва окул т ни методи, ко ито са на й- ев ти ни и безопасни. Защото в 
Окултната на ука има методи, ко ито са скъ пи и опасни. При тях 
ре зул та ти те са по-големи, но са по-опасни.

• 526 • Метод за про уч ва не на Евангелието.
 Като че те те Евангелието, вие се на тък ва те на ня кои не раз-

б ра ни неща. За да ги разберете, тряб ва да ра бо ти те с из вес т ни 
числа, за що то мно го ра бо ти от Словото на Христа са пропуснати. 
За да ги намерите, вие тряб ва да поз на ва те за ко ни те и пра ви ла та 
на окул т на та ма те ма ти ка и с тях да от к ри ете неизвестното. Както 
па ле он то ло зи те по от дел ни кос ти на животни, съ щес т ву ва ли в пра-
ис то ри чес ки времена, мо гат да въз с та но вят ця ло то животно, та ка 
и вие от известното, ко ето ви е да де но от Словото на Христа, мо же 
да дойде те до не-известното. Като изу ча ва мис тич на та стра на на 
Духовния свят, чо век ра бо ти с не из вес т ни числа.

• 527 • Метод за при до би ва не на Знанието.
 Ученикът тряб ва да учи, да при до би ва знания, но то ва не се 

пос ти га механически. Човек мо же да има ред способности, но 
той сам тряб ва да съ че тае всич ки външ ни ус ло вия в едно, за да 
раз ви ва спо соб нос ти те си. В то ва от но ше ние чо век е по до бен на 
художник, кой то има четка, платно, бои, но той сам тряб ва да съ че-
та ва боите, да опъ не плат но то и да за поч не да рисува. Знанието не 
ид ва по ме ха ни чен път. За да при до бие знания, за да раз вие сво ите 
добродетели, чо век тряб ва да се свър з ва с енер ги ите на Слънцето. 
Когато Слънцето дейс т ва вър ху да ден човек, умът и сър це то му се 
раз ши ря ват и той вли за в ис тин с кия Живот. Под ис тин с ки Живот 
раз би ра ме идейния живот. Учените и хо ра та на из кус т во то се на-
ми рат под вли яни ето на Слънцето. Като казвам, че чо век тряб ва 
да се свър з ва с енер ги ите на Слънцето, ня мам пред вид са мо фи-
зи чес ко то Слънце, ко ето из г ря ва и за ляз ва на хоризонта. Аз имам 
пред вид глав но Божественото Слънце, ко ето из г ря ва в ду ша та на 
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чо ве ка и ни ко га не залязва.
• 528 • Методите на Живата Природа.
 Като уче ни ци вие тряб ва да изу ча ва те методите, с ко ито Жи-

вата Природа ра бо ти и ги при ла га в Живота. Природата ра бо ти 
бавно, но последователно.

• 529 • Как да учи човек.
 Следвайте пъ тя на учените, въз п ри еме те по не що от вся ка 

наука, но не преяждайте. Приемете тол ко ва храна, кол ко то мо же те 
да асимилирате. Само она зи хра на мо же да пол з ва човека, ко ято 
е доб ре смля на и въз п ри ета от организма. До-статъчно е чо век да 
ра бо ти по три ча са на ден умствено, за да при до бие мно го знания. 
За да въз п ри ема добре, чо век тряб ва да е гладен. Истински млад 
е онзи, в ко го то Божественото е пробудено. Той доб ре раз би ра и 
възприема. Той не се нуж дае от външ ни доказателства.

Използвайте енер ги ите си за ра зум на работа. Работете във 
вся ко направление, но с един с т ве на цел да след ва те сво ята идея. 
Всичко изучавайте, но Доброто дръжте. Не се стра ху вай те от труд 
и работа, но как во то предприемете, ра бо те те с ог лед на сво ята ве ли-
ка идея. За да пос тиг не те сво ите идеи, от вас се ис ка постоянство. 
Постоянството е от ли чи тел на та чер та на но вия човек, на хо ра та от 
Новата култура.

Следвайте ве ли ки те иде али на ва ша та душа, ко ято но си в се бе 
си детството. Тези иде али са в със то яние да ор га ни зи рат си ли те 
на ва шия ум и на ва ше то сърце. Щом ор га ни зи ра си ли те на своя 
организъм, чо век е в със то яние да да де мяс то на ду ша та и ду ха в 
се бе си. Това зна чи да се ро ди чо век от но во от майка та -ду ша и от 
бащата-дух. Роди ли се от ду ша и дух, чо век но си в се бе си всич-
ки бла го род ни и въз ви ше ни мис ли и желания, оне зи мощ ни сили, 
чрез ко ито да пре одо ля ва всич ки мъч но тии и противоречия. Това 
оз на ча ва иде ята да се ро ди чо век от но во от Дух и вода.

• 530 • Концентрация на мисълта.
 За да се спра ви със сво ята разсеяност, чо век тряб ва да пра ви 

уси лия да кон цен т ри ра ми съл та си. Окултната на ука да ва ред ме-
то ди за кон цен т ра ция на чо веш ка та мисъл, за усил ва не на паметта. 



297

В Природата съ щес т ву ват из вес т ни течения, ко ито съ буж дат съ от-
вет ни си ли и спо соб нос ти в човека. Свърже ли се с ня кое от те зи 
течения, чо век ще раз вие в се бе си съ от вет ни мо зъч ни енергии. 
Обаче зна ние се ис ка за това. Не знае ли с кои си ли да се свърже, 
чо век мо же да си при чи ни го ле ми па кос ти и нещастия. За та зи цел 
той тряб ва да се свър же с Разумния свят, от къ де то мо гат да дойдат 
Разумни съ щес т ва да му помагат. За да нап ра ви та зи съз на тел на 
връзка, чо век тряб ва да бъ де ис к рен в се бе си, да има неп ре одо лим 
стре меж към знанието. 

• 531 • Методи за въз с та но вя ва не на хар мо ни ята в се бе си.
 От вас се ис ка да въз с та но ви те хар мо ни ята в це лия си органи-

зъм. Това се пос ти га чрез молитва, чрез концентрация, чрез ра бо та 
над се бе си.

Молитвата е ве ли ко със то яние на душата, чрез ко ето чо век 
вли за в съзнателна, ра зум на връз ка със Същества, ко ито са за вър-
ши ли сво ето развитие. Да се мо ли човек, то ва зна чи да вле зе във 
връз ка с Великия, кой то му раз каз ва за жи во та на дру ги те светове, 
за ве ли ки те ду ши в Невидимия свят, за Любовта меж ду тях. Какво 
по -го ля мо бла го мо же да очак ва чо век от това?

• 532 • Метод за размишление.
 Сега, ка то за да ча два де сет де на пра ве те след но то упражнение: 

ка то ста не те сутрин, мис ле те вър ху това, че сте душа, със та ве на от 
ми ли ар ди интелигентни, ра зум ни същества, ко ито ра бо тят за ва ше-
то повдигане. Извиквайте те зи съ щес т ва и съз на тел но се свър з вай те 
с тях. Като мис ли те за тях, вие ще мо же те да ра бо ти те успешно. 
Мислете за тях без ни как во съмнение, без ни как во колебание. От-
правяйте ми съл та си към те зи ра зум ни същества, ко ито са ду ши 
на ва ши те клетки, за да се свър же те с тях. 

Като мис ли те вър ху ра зум ни те клет ки в се бе си, вие ще дойде те 
до въп ро са за ва ше то създаване. Докато Бог не бе ше вдъх нал ди-
ха ние в човека, пос лед ни ят бе ше мъртъв. Щом вдъх на в него, той 
ста на жи ва душа. Божият Дух пред с та вя Бо-жественото на ча ло в 
човека, ко ето вна ся Мир и Радост. Няма ли то зи Мир и та зи Радост 
в се бе си, чо век е мъртъв. Бо-жественото на ча ло пред с та вя мекия, 
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ти хия глас на Бога, кой то съ жи вя ва и възкресява. Който вед нъж 
са мо е чул то зи глас, той ни ко га не мо же да го забрави.

Стремете се към она зи мекота, ко ято е плод на Бо-жественото 
и ко ято съ жи вя ва и стопля. Добродетелта е плод на Божествената 
мекота. Добродетелта мо же да се ре али зи ра са мо в Живота. Всеки 
мо же да про яви Доброто в се бе си, да ви ди не го ви те плодове. Първо 
чо век тряб ва да при ло жи Доброто към се бе си, към ра зум но то об-
щес т во от същества, дош ли с не го ва та ду ша за ед но да й помагат, да 
ра бо тят за нея. Като бъ де до бър към се бе си, чо век ще бъ де до бър 
и към ближ ни те си. Колкото по -доб ре и с обич се от на ся чо век към 
те зи мал ки съ щес т ва в се бе си - клет ки те на своя организъм, тол ко ва 
по -го ля ма хар мо ния ще съ щес т ву ва меж ду не го и тях. Хармонични-
ят жи вот пък съз да ва ус ло вия за пра вил но рас те не и развитие. Само 
при хар мо нич но със то яние на си ли те в своя ор га ни зъм чо век мо же 
да про яви дар би те и спо соб нос ти те си. Без вът реш на хармония, 
как ви то уси лия и да пра ви човек, всич ко ос та ва без резултат. Ако 
има те ня как ви резултати, те ще бъ дат микроскопически.

Искате ли да се раз ви ва те правилно, да тран с фор ми ра те от-
ри ца тел ни те си ли в положителни, мис ле те по пе т- де сет ми ну ти 
на ден за ва ши те клетки, за службата, ко ято те извършват. По то зи 
на чин вие ще раз сейва те тъ га та си, ще прев ръ ща те неб ла гоп ри ят-
ни те ус ло вия в Живота в благоприятни.

Като раз миш ля ва те така, ще дойде те до пра ва та мисъл, ко ято 
во ди към по ло жи тел ни ос но ви на Живота. Нямате ли пра ва мисъл, 
ще се блъс ка те с години, до ка то един ден из ра бо ти те та зи ми съл в 
се бе си. Разумност, дъл бо ко раз би ра не е нуж но на човека.
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АЗБУЧЕН ПОКАЗАТЕЛ НА МЕТОДИТЕ 
ЗА РАБОТА НА УЧЕНИКА 

В ШКОЛАТА НА БЯЛОТО БРАТСТВО
(посочени са номерата на цитатите)
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Важността на упражненията                                                                                                    524
Вдъхновяване от Божествения свят                                                                                                    522
Висше Аз - Божествена душа                                                                                                    3
Влияние на името                                                                                                    434
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Двата Пътя в живота и в Школата                                                                                                    442
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Мъчнотиите в пътя на развитието                                                                                                    266
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Най-малко добро                                                                                                    119
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Окултните течения и ефектът от тяхното отбиване                                                              267
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Ръководството на ума и на сърцето                                                                                                    425
Самообладанието - основна черта                                                                                                    106
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Силата и влиянието на Знанието                                                                                                    373
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Смисълът на изкушенията                                                                                                    284
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Метод за работа на ученика                                                                                                    502
Метод за развиване на милосърдието                                                                                                    199
Метод за развиване на различни центрове и способности                                       361
Метод за развиване на способностите                                                                                                    448
Метод за реализиране на идеите                                                                                                    438
Метод за смяна на състоянията                                                                                                    459
Метод за трансформиране на енергиите                                                                                           340
Метод за трансформиране на неразположенията                                                               482
Метод за трансформиране на състоянията                                                                                    475
Метод на празнене и пълнене на чашата                                                                                             450
Методи за възстановяване на хармонията в себе си                                                          531
Методи за контролиране на ума                                                                                                    247
Методи за направляване на кръвта                                                                                                    275
Методи за премахване подпушването на мислите и чувствата                     513
Методи за развиване на различните мозъчни центрове                                              345
Методи на внушението                                                                                                    505
Методите в Окултната школа                                                                                                    390
Методите, дадени в лекциите                                                                                                    481
Мисълта на ученика                                                                                                    315
Музиката като метод за концентрация                                                                                                    167
Наблюдение върху себе си                                                                                                    509
Напреженията на Духа                                                                                                    117
Образът на Христос                                                                                                    132
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Опит за влияние на мисълта                                                                                                    403
Опит за връзка с Космичния ритъм                                                                                                    514
Опит за концентриране                                                                                                    343
Опит за концентриране - мълчание                                                                                                    484
Опит за мисленна екскурзия                                                                                                    386
Опит с честност, справедливост, интелигентност и благородство            435
Опит с цветовете на спектъра                                                                                                    431
Опити за концентрация                                                                                                    246
Опити и наблюдения на ученика                                                                                                    504
Основният закон за ученика е концентрирането                                                                     416
Отбелязване на първата мисъл след събуждането                                                            480
Пинеална жлеза                                                                                                    105
Повторението като метод за реализиране                                                                                        296
Положение на главата на ученика                                                                                                    295
Пред Великото                                                                                                    138
Предаване на Знанието                                                                                                    209
Пречки за контролиране на мозъка                                                                                                    249
Просветление                                                                                                    137
Пътят на мисълта                                                                                                    443
Пътят на щастието                                                                                                    136
Работа на ученика върху неговата мисъл                                                                                       362
Работа на ученика с мислите и чувствата                                                                                       508
Развиване на свръхсъзнанието                                                                                                    129
Различните науки като метод за работа                                                                                                467
Ритъмът като път за реализиране на идеите                                                                                  439
Ръководството на ума и на сърцето                                                                                                    425
Самовъзпитанието на ученика                                                                                                    479
Самонаблюдението като метод на работа                                                                                        191
Самообладание                                                                                                    405
Самообладанието на ученика                                                                                                    472
Светлата точка в съзнанието                                                                                                    391
Светлина, Топлина и Доброта в концентрацията                                                              134
Свещеният час                                                                                                    189
Себеконтрол                                                                                                    474
Силата на положителната мисъл                                                                                                    342
Силата на самообладанието                                                                                                    500
Специален трансформатор и специална светлина за всеки човек               440
Сутрешна концентрация                                                                                                    135
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Съвършенство                                                                                                    183
Съзнателно направляване движението на кръвта                                                             346
Съсредоточаването като метод                                                                                                    421
Три метода за чистене                                                                                                    316
Укрепване на нервната система                                                                                                    118
Упражнение - метод за концентриране                                                                                                    314
Упражнение за връзка с Природата и с Бога                                                                               357
Упражнение за контролиране на волята                                                                                            318
Упражнение за контролиране на състоянията                                                                           389
Упражнение за концентрация                                                                                                    353
Упражнение за концентриране                                                                                                    338
Упражнение за концентриране                                                                                                    414
Упражнение за концентриране и трансформиране на състоянията             334
Упражнение за приложение на закона на внушението                                                   427
Упражнение с житното зърно                                                                                                    358
Упражнение с портокалова семка                                                                                                    359
Хилядолистник                                                                                                    102
Чистотата и контакта с разумните сили на Живата Природа                           410
Човек се вижда добър или лош според Светлината, която има                          388

Медитация
Видим и невидим                                                                                                    156
Говорът на Бога                                                                                                    206
Дух на Свобода                                                                                                    141
За “Пътят на ученика”                                                                                                    225
Изявлението на Духа                                                                                                    196
Медитация върху дъгата                                                                                                    303
Медитацията и размишлението за връзка с Разумните същества                 213
Метод за намиране на светлата точка в съзнанието                                                           393
Метод за проучване на Евангелието                                                                                                    526
Новороденият                                                                                                    157
Образът на Христос                                                                                                    133
Пентаграмът като метод за работа                                                                                                    417
Петнадесета глава от Евангелието от Йоана                                                                         226
Положение на главата на ученика                                                                                                    295
Проявление на Висшите същества в човека                                                                                197
Развиване на благородно сърце                                                                                                    488
Развиване на интуицията на ученика                                                                                                    382

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-
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Светлата точка в съзнанието                                                                                                    391
Свещената дума Аум-Амин-Амон-Ум                                                                                                    205
Символите на Природата                                                                                                    451
Тайна молитва и медитация                                                                                                    304
Упражнение за наблюдение на Луната                                                                                                    489
Човек и Възвишените същества при четене на беседите                                             210

Молитва
Впрягане на добродетелите                                                                                                    87
Връзка с мисълта на Бога                                                                                                    70
Връзка със звездите                                                                                                    80
Въведение в свръхсъзнателния живот                                                                                                    98
Възприемателно състояние                                                                                                    74
Дишане на душата                                                                                                    78
Добрата молитва                                                                                                    94
Думи на молитвата                                                                                                    81
Дяволска мисъл                                                                                                    176
Изпращане на светла мисъл                                                                                                    109
Източникът на Живота                                                                                                    84
Користолюбие                                                                                                    86
Метод за работа                                                                                                    298
Методи за възстановяване на хармонията в себе си                                                            531
Молитвата на адепта                                                                                                    73
Молитвеният дух                                                                                                    88
Начин за молитва                                                                                                    69
Образът на Бога                                                                                                    92
Общата молитва                                                                                                    93
Органи в теменната област                                                                                                    101
Планината - място за молитва, размишление и съзерцание                                   139
Поливане                                                                                                    97
Положение на главата на ученика                                                                                                    295
Полюси в молитвата                                                                                                    96
Псалмите на Давид - магически формули                                                                                         208
Пълният Живот                                                                                                    71
Път към съвършенство                                                                                                    222
Работа на молитвата                                                                                                    99
Радост в молитвата                                                                                                    75
Развиване на свръхсъзнанието                                                                                                    128
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Разположение за молитва                                                                                                    76
Разумната молитва                                                                                                    72
Растене                                                                                                    95
Реална молитва                                                                                                    85
Резултат на Живота                                                                                                    89
Самовглъбяване                                                                                                    139
Светлина и Топлина на безсмъртието                                                                                                    83
Скришната стаичка                                                                                                    68
Стимулът на молитвата                                                                                                    77
Тайна молитва и медитация                                                                                                    304
Тайните                                                                                                    91
Трите изисквания                                                                                                    100
Тържественият момент                                                                                                    90
Укрепване чрез молитва                                                                                                    82
Упование в Разумното                                                                                                    79

Приложение на Любовта
Благодарност                                                                                                    22
Влизане в онзи свят                                                                                                    25
Връзката на Любовта                                                                                                    8
Вътрешен Мир                                                                                                    29
Гладуване и жадуване за Любовта                                                                                                    19
Дишане на етер                                                                                                    14
Добрата черта у другия                                                                                                    21
Живот в единството на Битието                                                                                                    17
Изпъждане на страха                                                                                                    37
Качества на Любовта                                                                                                    11
Любовта - център на ума                                                                                                    27
Любовта гради Духовното тяло                                                                                                    7
Любовта като Сила                                                                                                    6
Любовта като служене на Бога                                                                                                    26
Любовта на Великия                                                                                                    9
Обич и жертва                                                                                                    12
Огънят на Любовта                                                                                                    10
Оживяване на Природата                                                                                                    23
Познание чрез Любов                                                                                                    34
Приемане на Любовта                                                                                                    16
Приложение на окултните сили                                                                                                    35

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-
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Проглеждане                                                                                                    36
Пътят на Любовта                                                                                                    13
Пътят на Любовта                                                                                                    155
Работа с Любовта                                                                                                    160
Свобода и Добро                                                                                                    33
Смирение                                                                                                    18
Страданието като предохранение                                                                                                    32
Страданието като път към Любовта                                                                                                    31
Струи на Любовта                                                                                                    24
Уроците на кармата                                                                                                    28
Условия за проява на Божественото                                                                                                    229
Условия за проява на Любовта                                                                                                    20
Целта на Живота                                                                                                    15

Размишление
Анализ на мислите                                                                                                    270
Анализиране на мислите и чувствата на ученика                                                                   347
Баланс за направеното през деня                                                                                                    406
Беседите на Учителя                                                                                                    144
Благородна мисъл                                                                                                    418
Важност и сила на размишлението                                                                                                    231
Влияние на мисълта                                                                                                    351
Влияние на мисълта                                                                                                    399
Влияние на мисълта на ученика                                                                                                    412
Влияние на посоката на мисълта                                                                                                    400
Влияние на размишлението                                                                                                    319
Влиянието на правата мисъл                                                                                                    224
Влиянието на чистите мисли и чувства                                                                                                    218
Всичко е за добро                                                                                                    124
Възвишеното и идеалното                                                                                                    407
Вярата като метод                                                                                                    437
Движение на мисълта                                                                                                    402
Дисциплината на ума                                                                                                    325
Дяволска мисъл                                                                                                    176
Евангелие от Йоана и Свещени думи на Учителя                                                              130
За “Пътят на ученика”                                                                                                    226
За концентрацията и размишлението                                                                                                    207
Задача за размишление                                                                                                    309
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Задача за размишление                                                                                                    515
Задача-метод                                                                                                    466
Значение на размишлението                                                                                                    162
Значението и ролята на човешката мисъл                                                                                       232
Изкушения при приложението                                                                                                    256
Квадратът като метод за изправяне на погрешките                                                     429
Магическата сила на мисълта                                                                                                    166
Математиката като метод за работа на ученика                                                                    428
Математическите действия като методи за работа                                                            419
Медитацията и размишлението за връзка с Разумните същества                 213
Метод за запазване равновесието на силите                                                                               186
Метод за обновяване                                                                                                    190
Метод за предаване на мисълта                                                                                                    398
Метод за развиване на милосърдието                                                                                                    444
Метод за развиване на различни центрове и способности                                     361
Метод за размишление                                                                                                    198
Метод за размишление                                                                                                    235
Метод за размишление                                                                                                    280
Метод за размишление                                                                                                    290
Метод за размишление                                                                                                    532
Метод за смяна на състоянията                                                                                                    459
Метод за трансформиране на енергиите                                                                                           340
Методи за контролиране на мозъка                                                                                                    251
Мисленето като метод за справяне със страха                                                                        487
Мислете за тялото си                                                                                                    395
Мисъл в душата                                                                                                    142
Мисълта и жизненото електричество                                                                                                    401
Мисълта и работата с нея                                                                                                    194
Мисълта на ученика                                                                                                    315
Наблюдение върху себе си                                                                                                    509
Най-безопасният метод за работа на ученика                                                                             253
Опит за концентриране - мълчание                                                                                                    484
Опит за размишление                                                                                                    322
Опит за размишление за доброто у другите                                                                                     380
Опити, наблюдения и размишление върху промяната на състоянията   312
Основната мисъл в живота на ученика                                                                                                    151
Отчет за прекараното през деня                                                                                                    458
Петнадесета глава от Евангелието от Йоана                                                                           227

РАЗМИШЛЕНИЕ,  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  СЪЗЕРЦАНИЕ,  МЕДИТА-
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Планината - място за молитва, размишление и съзерцание                                   139
Поза за размишление                                                                                                    477
Положение на главата на ученика                                                                                                    295
Посаждане на Божествените мисли и добродетели                                                             277
Последователност и постепенност                                                                                                    143
Правата мисъл като основа на Живота                                                                                            413
Приложение на метода “размишление за Бога”                                                                   254
Проектиране на добри мисли                                                                                                    125
Просветление                                                                                                    137
Пътят на мисълта                                                                                                    443
Работа на ученика върху неговата мисъл                                                                                     362
Работа със скъпоценните камъни                                                                                                    321
Работата на ученика с мисълта - размишление                                                                        462
Развиване на въображението                                                                                                    200
Развиване на свръхсъзнанието                                                                                                    128
Размишление в трите свята                                                                                                    132
Размишление върху кармичния закон като метод за самообладание       404
Размишление върху послушанието                                                                                                    320
Размишление върху разнообразието и изобилието в Природата               468
Размишление върху следните мисли                                                                                                    326
Размишление върху три правила                                                                                                    330
Размишление за планетите                                                                                                    238
Размишлението като метод за работа                                                                                                    460
Размишлението като метод за справяне с мъчнотиите                                                   506
Размишлението на ученика - eзикът на Природата                                                            302
Разположение на ума на ученика                                                                                                    411
Разумните същества зад мислите и чувствата                                                                              181
Регулиране на чувствата                                                                                                    121
Резултатът от размишлението за Бога                                                                                                    255
Самовъзпитание - самовглъбяване, съзерцание, размишление                       507
Светът на Великите души                                                                                                    131
Силата на думата и фразата                                                                                                    103
Силата на положителната мисъл                                                                                                    341
Смисълът на движенията отгоре надолу и отдолу нагоре                                      324
Теми за размишление                                                                                                    161
Три метода за чистене                                                                                                    316
Упражнение за връзка                                                                                                    234
Упражнение за работа с Евангелието от Йоана                                                                        523
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Упражнение за размишление                                                                                                    344
Упражнение за размишление                                                                                                    356
Упражнение за размишление                                                                                                    365
Упътвания при изпълнение на упражнението                                                                            257
Ученикът трябва да мисли                                                                                                    272
Ученикът трябва да мисли                                                                                                    423
Човек в Умствения свят                                                                                                    195
Ясновидство и болезненост                                                                                                    185

С л у ж е н е  н а  Б о г а
Благодарене за всичко                                                                                                    51
Взаимопомощ                                                                                                    43
Волева Любов                                                                                                    62
Връзка с добродетел                                                                                                    59
Вътрешно единство                                                                                                    47
Градът на Бога                                                                                                    66
Доброволно служене                                                                                                    40
Думата Бог                                                                                                    55
Запалките на силите                                                                                                    377
Изкуство на служенето                                                                                                    42
Изобилие                                                                                                    41
Името Божие                                                                                                    56
Кротките                                                                                                    50
Методът на взаимопомощта                                                                                                    228
Опитване на Бога                                                                                                    63
Опознаване                                                                                                    54
Отношение с Бога                                                                                                    38
Оценка                                                                                                    53
Планински височини                                                                                                    60
Познанство                                                                                                    58
Признателност                                                                                                    44
Работа за Цялото                                                                                                    46
Самоосъждане                                                                                                    57
Светло същество в човека                                                                                                    61
Слизане на Божественото                                                                                                    39
Сродна душа                                                                                                    48
Стремеж към Свобода                                                                                                    49
Събуждане на Божествения живот                                                                                                    64
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Съвършенство                                                                                                    67
Съзнателно и несъзнателно служене                                                                                                    45
Удове на Космичния организъм                                                                                                    52
Хармония в Живота                                                                                                    65

С ъ з е р ц а н и е
Метод за развиване на въображението                                                                                                336
Методи за ограждане на ученика                                                                                                    511
Образът на Христос                                                                                                    132
Опит за наблюдение на небето                                                                                                    436
Органи в теменната област                                                                                                    100
Планината - място за молитва, размишление и съзерцание                                139
Път към истинското познание                                                                                                    396
Самовглъбяване                                                                                                    140
Самовъзпитание - самовглъбяване, съзерцание, размишление                      507
Съзерцанието като метод за справяне със страданията                                             512
Упражнение за съзерцание                                                                                                    337
Форми в Природата                                                                                                    104
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